
เอกสารประกอบการประชุมรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. 
ไปยังโรงไฟฟา้บางปะกง 

เจ้าของโครงการ : การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จํากัด
จัดทําโดย

ครั้งท่ี 2
ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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1. ความเป็นมาของโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ 
BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งประกอบด้วย ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ  
สำหรับรับก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเชื่อมต่อจากสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. เพื่อป้อนเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 และโรงไฟฟ้าในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 และโรงไฟฟ้าในอนาคต เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า 

2) เพื่อเสริมความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศและรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

3. สาระสำคัญของโครงการ 

3.1 รายละเอียดโครงการในภาพรวม 

ชื่อโครงการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.  
ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

องค์ประกอบโครงการ - ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
- สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (สถานี MR ของโครงการ) 

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ผลิตภัณฑ์หลัก ก๊าซธรรมชาต ิ

ขนาดท่อส่งกา๊ซฯ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว และ 20 นิ้ว 

ความดันใช้งานสูงสุด /  
ความดันออกแบบ 

- ท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 28 นิ้ว ความดัน 960 / 1,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psig) 
- ท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 20 นิ้ว ความดัน 650 / 1,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psig) 

ระยะทาง - ท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 28 นิ้ว ระยะทางประมาณ 508 เมตร 
- ท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 20 นิ้ว ระยะทางประมาณ 601 เมตร 
- รวมระยะทางการวางท่อทั้งหมดประมาณ 1,109 เมตร 

จุดเริ่มต้นโครงการ สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. (สถานี BP4) 

จุดสิ้นสดุโครงการ โรงไฟฟา้บางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 ของ กฟผ. 

พื้นที่ดำเนินโครงการ เขตทางถนนและพื้นที่ของ กฟผ. ในตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 

พื้นที่ศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ทั้งสองข้าง และจาก
ขอบเขตพื้นที่สถานี MR ของโครงการ ครอบคลุมในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านบางแสม และ
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 2 บา้นสามขันธ์ และหมู่ที่ 5  
บ้านต้นกรอก ตำบลเขาดนิ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงดังรปูที่ 1 

วิธีการก่อสร้าง การดันลอด (Boring) การเจาะลอด (HDD) และการขุดเปิด (Open Cut) 

มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8) 
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รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ศึกษา และวิธีการก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

ทอ่ 20 นิว้ 601 เมตร 
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3.2 วิธีการก่อสร้าง ตำแหน่งวางท่อ และสภาพทั่วไปของพื้นที่วางท่อ 

  
ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว จากสถานีฯ BP4 ของ ปตท. ถึง สถานี MR ของโครงการ 

บริเวณใต้คลองชวดโกงกาง ก่อสร้างด้วยวิธดีันลอด (Boring)  
โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร จากท้องคลอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด 

  
ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว จากสถานีฯ BP4 ของ ปตท. ถึง สถานี MR ของโครงการ 

บริเวณใต้พื้นที่ผิวจราจรในเขตทางถนนของ กฟผ. ก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)  
โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร จากผิวถนน 

  
ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว จากสถานีฯ BP4 ของ ปตท. ถึง สถานี MR ของโครงการ 

บริเวณใตพ้ื้นที่ผิวจราจรในเขตทางถนนของ กฟผ. ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut)  
โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร จากผิวถนน 
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ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว จากสถานี MR ของโครงการ ถึง โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 

ในพื้นที่ของ กฟผ. และพืน้ที่วา่งในเขตทางถนนของ กฟผ. ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) 
โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จากพื้นดิน และผวิถนน 

  
ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว จากสถานี MR ของโครงการ ถึง โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 

บริเวณใต้พื้นที่ผิวจราจรในเขตทางถนนของ กฟผ. ก่อสร้างด้วยวิธีดันลอด (Boring)  
โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร จากผิวถนน และไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร จากท้องรางระบายน้ำ 
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3.3 ขั้นตอนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

การดันลอด (Boring) 

เป็นทางเลือกในการก่อสร้างท่อผ่านถนน ทางน้ำ 
หรือบริเวณที่ไม่สามารถก่อสร้างแบบขุดเปิดได้ 
โดยใช้ท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่กวา่ท่อก๊าซฯ เจาะนำ
ก่อน จากนั้นจงึนำท่อก๊าซฯ ที่เตรียมไว้สอดเข้าไป
ในช่องเจาะ หรือใช้การเชื่อมท่อเข้ากับหัวเจาะ 
แล้วทำการดนัลอดจากบ่อส่งไปยังบ่อรับ  

การเจาะลอด  
(Horizontal Directional Drilling : HDD) 

เป็นวิธีการก่อสร้างท่อสง่ก๊าซฯ ที่มีจุดตัดผา่น
แม่น้ำ ถนน หรืออุปสรรคอ่ืน ๆ ที่มีความยาวอยู่
ในช่วง 500 ถึง 2,000 เมตร โดยใช้แท่นเจาะลอด 
เพื่อเจาะนำและคว้านเป็นรูกว้างเพื่อให้ท่อก๊าซฯ 
ลอดผ่าน หลงัจากนั้นจะนำท่อก๊าซฯ ที่เตรียมไว้ 
ดึงลอดเข้าไปในช่องเจาะ  

การขุดเปิด (Open Cut) 
ใช้รถขุดดินให้เป็นร่องลึกประมาณ 2.5 – 4.5 
เมตร หลังจากนั้นจะวางท่อลงสูร่่องขุด และฝัง
กลบพร้อมด้วยวางแถบเตือนและแผ่นคอนกรีต
เหนือแนวท่อ และคืนพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิม 

 

  

FORWARD Heavy Industrial Machinery Co., Ltd. 

©2015 Plains All American Pipeline, L.P. 

©2015 Plains All American Pipeline, L.P. 
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4. แผนการดำเนนิโครงการ 

เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในช่วงเดือน
มกราคม 2565 และจะสามารถทดสอบระบบและจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้ าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้ภายในช่วงเดือน
มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมลูโครงการ  
และดำเนนิกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน 

: มกราคม 2564 – มิถุนายน 2566 

ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และพิจารณารายงานโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

: มกราคม – ธันวาคม 2564 

ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม : ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2565 
ก่อสร้างสถานีควบคุมและวดัปรมิาณก๊าซธรรมชาติ  
และก่อสร้างระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 

: มกราคม 2565 – มิถุนายน 2566 

ทดสอบระบบจา่ยก๊าซธรรมชาต ิ : มกราคม – มิถุนายน 2566 
จ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ (ระยะดำเนินการ) : เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

5. ผลประโยชน์จากโครงการ 

1) การใช้ก๊าซธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ 

2) ช่วยลดปัญหาการจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยรถบรรทุก 

3) เสริมความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

6. แนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

6.1 แนวทางการศึกษา 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดเป็นประเภท
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ (โครงการลำดับที่ 3) ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม ในขั ้นขอใบอนุญาต หรือขั ้นขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 มกราคม 2562) ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมอบหมายให้ บริษัท  
เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำเสนอรายงานตาม
ขั้นตอนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานฯ ให้ความเห็นชอบก่อนพัฒนาโครงการ โดยสามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้ 
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6.2 พื้นที่ศึกษา 

กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ ทั้งสองข้าง และจากขอบเขตพื้นที่สถานี MR ของโครงการ ครอบคลุมในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านบางแสม และหมู่ที่ 7 
บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 2 บ้านสามขันธ์ และหมู่ที่ 5 บ้านต้นกรอก ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แสดงดังรูปที่ 1 

6.3 ประเด็นการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยสรุปประเด็นที่ดำเนินการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ 

ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษา 

กลั่นกรองโครงการ ศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษาสภาพแวดล้อมปจัจุบนั 

กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
และสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต / สุขภาพ / ความเสี่ยง 

กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ 

รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน คร้ังท่ี 1 
ต่อขอบเขตและแนวทาง

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน คร้ังท่ี 2 

ต่อการจัดทำ (ร่าง)  
รายงานฯ และมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขฯ  
และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 

ปรับปรุง (ร่าง) รายงานและมาตรการฯ 
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1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
และอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน) 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า 
การเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย และ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอันตรายร้ายแรง สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว และ
แหล่งโบราณสถานและโบราณคดี 

7. สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

7.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ประกอบด้วย 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การวิเคราะห์สมบัติของดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน การสำรวจและ
เก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในน้ำ และการตรวจนับปริมาณการจราจร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดยสรุป
กิจกรรมและผลการศึกษาได้ดังนี้ 

กิจกรรม /  
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน 

ภาพกิจกรรม / ผลการศึกษา 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ จำนวน 1 สถานี คอื 
บริเวณชุมชนบา้นคลองบางนาง 
(หมู่ที่ 7) ตำบลท่าขา้ม  
เมื่อวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2564  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 98 - 116 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 34 - 63 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 330 และ 120 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ 

ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณ
ชุมชนบ้านคลองบางนาง  
(หมู่ที่ 7) ตำบลท่าขา้ม  
เมื่อวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2564  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่อยู่ในช่วง 49.7 - 51.2  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 54.7 - 84.3 
เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 
70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 
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กิจกรรม /  
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน 

ภาพกิจกรรม / ผลการศึกษา 

วิเคราะห์สมบัติของดิน จำนวน  
3 ตัวอย่าง บริเวณแนววางท่อ
และพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
ได้แก่ ชุดดินสมุทรปราการ 
หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินท่าจนี
และชุดดนิบางปะกง และชุดดนิ
สกล เก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2564 

 

- ชุดดินสมุทรปราการ เนื้อดินเปน็ดินร่วนเหนียว  
เป็นด่างปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินอยู่ในระดับสูง 

- หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินท่าจนีและชุดดนิบางปะกง 
เนื้อดินเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย เป็นดา่งปานกลาง 
ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดบัปานกลาง และปริมาณ
ธาตุอาหารที่เปน็ประโยชน์ต่อพชืในดินอยู่ในระดับสงู 

- ชุดดินสกล เนื้อดินเปน็ดินเหนียว เป็นด่างปานกลาง 
ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชในดินอยู่ในระดับสูง 

ตรวจวัดคุณภาพนำ้ผิวดนิ 
จำนวน 1 สถานี คือ คลองชวด
โกงกาง บริเวณจุดตัดแนววางทอ่
ของโครงการ เก็บตัวอย่าง  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

จัดเป็นแหล่งนำ้ผิวดินประเภทที ่5 (แหล่งน้ำทีไ่ด้รับน้ำทิง้
จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การคมนาคม) มีค่าออกซิเจนละลาย (DO) 2.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปบโีอดี (BOD5) 12.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 9.95 
มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
9,200 เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) 9,200 เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

สำรวจและเก็บตวัอย่างทรัพยากร
ชีวภาพในน้ำ จำนวน 1 สถานี 
คือ คลองชวดโกงกาง บริเวณ
จุดตัดแนววางท่อของโครงการ 
เก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

- แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ มีค่าดชันีความ
หลากหลาย เท่ากับ 0.23 และ 1.25 อยู่ในระดับต่ำ 
และปานกลาง ตามลำดับ 

- สัตว์หน้าดนิ มีค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากับ 0.50 
อยู่ในระดับต่ำ 

- ปลา ชนิดที่สำรวจพบ คือ ปลากริมควาย ปลากระดี่หม้อ 
และปลาหมอไทย มปีริมาณปลาต่อพื้นที่ตำ่ และมีคา่
ดัชนีความหลากหลาย เทา่กับ 0.81 อยู่ในระดับต่ำ 

- พรรณไม้น้ำ ชนิดที่สำรวจพบ คอื ขลู่ แหนเป็ดเล็ก 
และสำมะงา 

ตรวจนับปริมาณการจราจร 
จำนวน 1 จุด คือ บริเวณถนน
ของ กฟผ. ใกล้ทางแยกเข้าถนน
เทศบาลทา่ข้าม 7 ซอย 2  
เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2564  

ประเภทรถที่พบมาก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถบรรทุก 10 ล้อ และรถยนต์นั่ง
เกิน 7 คน ตามลำดับ มปีริมาณการจราจร 1,242-2,590 
คันต่อวัน ดัชนีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) มีคา่ 0.04 – 
0.09 หมายถึงสภาพการจราจรอยู่ในระดับคล่องตัวดีมาก 
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7.2 การดำเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากการดำเนินงานด้านสังคม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่รายละเอียดโครงการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงการ สรุปภาพกิจกรรมที่สำคัญได้ดังนี้ 

กิจกรรม ตัวอย่างภาพกิจกรรม 

การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1  
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และปรึกษาหารือ 
วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความ
คิดเห็น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ศึกษา ดำเนินการในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 

   

   

   
จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารนนัทนาการ 
โรงไฟฟา้บางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 101 ราย 

   

    
สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และความ
คิดเห็นของประชาชน ดำเนินการเมื่อวันที่ 4-7 
และ 12 มีนาคม 2564 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 150 ราย ประกอบดว้ย กลุ่มหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพื้นที่ออ่นไหว กลุ่มผู้นำ
ชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านคา้ และสถาน
ประกอบการ 

   

    

7.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สามารถสรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านคุณภาพอากาศ แหล่งกำเนิด : 

การขุดเปิดหน้าดินของการวางทอ่ดว้ยวิธี
ดันลอด (Boring) การวางทอ่ด้วยวธิี
เจาะลอด (HDD) การวางท่อดว้ยวิธขีุด
เปิด (Open Cut) และการก่อสร้างสถานี
ควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ 
แหล่งได้รับผลกระทบ :  
บ้านพักอาศัยทีอ่ยู่ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ :  
กิจกรรมการวางทอ่ฯ และการก่อสร้าง
สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้มข้นฝุน่
ละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณพื้นทีก่่อสร้างรวมกับผลการ
ตรวจวัดสูงสุดในสภาพปัจจุบัน พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ซ่ึงกำหนดให้
มีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร) 

1) แจ้งแผนกอ่สร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นทีก่่อสร้าง ได้รับทราบลว่งหน้า  
1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 

ติดตามผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ 
ดัชนีตรวจวดั : 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง 
- ทิศทางลมและความเร็วลม 
สถานีตรวจวัด : 
จำนวน 1 สถานี บริเวณกลุ่มบ้านพกัอาศัย 
ใกล้พื้นที่สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาต ิ
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
1 คร้ัง 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันทำการ
และวันหยุด ในช่วงที่มีกิจกรรมการขุดเปิด
หน้าดินในพื้นที่สถานีควบคุมและ 
วัดปริมาณก๊าซธรรมชาต ิ

2) ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวกอ่สร้าง และเมือ่วางท่อแล้วเสร็จให้ฝังกลบ
และคืนพื้นทีโ่ดยเร็ว 

3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ซ่ึงมีกิจกรรมการวางทอ่แบบขุดเปิดพื้นที่ ถนนทางเข้า-
ออกพื้นที่กอ่สร้าง และพื้นทีก่่อสรา้งสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ 
อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ยกเว้นวันทีม่ีฝนตก และเพิ่มจำนวนคร้ังหากมปีริมาณ
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก 

4) ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดกุ่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและการตก
หล่นของวัสดขุณะขนส่ง 

5) หากวัสดกุ่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนนต้องทำความสะอาดถนนโดยเร็ว 
6) จัดให้มีพื้นที่ฉีดลา้งทำความสะอาดล้อรถภายในพื้นที่เก็บกองทอ่ (Stock Yard) 

และพื้นที่กอ่สร้างสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เพือ่ล้างทำความ
สะอาดเศษดิน เศษโคลน หรือทรายที่ติดล้อรถก่อนนำรถออกจากพื้นที่โครงการ 

7) ติดตั้งแผงพลาสตกิ/ร้ัว/ผา้ใบ บริเวณพื้นทีก่่อสร้างสถานีควบคุมและวดัปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติ ดา้นประชิดชุมชน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมก่อสร้างไปยังพื้นที่ใกลเ้คียง 

8) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเคร่ืองมอื เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกำเนิดไฟฟา้ และ
เคร่ืองจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการกอ่สร้างอย่างสมำ่เสมอ ตามแผนการซ่อมบำรุง 
หรือแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จัดเตรียมไว้ เพือ่ลดปริมาณ
การระบายมลสารทางอากาศออกสูบ่รรยากาศ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2. ด้านเสียงและความ

สั่นสะเทือน 
แหล่งกำเนิด : 
การใช้เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในการก่อสร้าง 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
บ้านพักอาศัยทีอ่ยู่ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ : 
เสียง : ระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่
จุดสังเกต มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) 
สำหรับระดับเสียงรบกวนบริเวณกลุ่ม
บ้านพักอาศัยใกล้บ่อส่ง HDD และ
กลุ่มบ้านพักอาศัยใกล้พื้นที่สถานี
ควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ 
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กำหนดให้มี
ค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ) สำหรับช่วง
การทดสอบระบบท่อ โดยการใช้ก๊าซ
ไนโตรเจนไล่อากาศภายในท่อ และ
การระบายก๊าซในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงมี
การติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) 
จะทำให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

1) แจ้งแผนกอ่สร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นทีก่่อสร้าง ได้รับทราบลว่งหน้า 1 
สัปดาห์ ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 

ติดตามผลกระทบด้านเสยีง 
ดัชนีตรวจวดั : 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
สถานีตรวจวัด : 
จำนวน 1 สถานี บริเวณกลุ่มบ้านพกัอาศัย 
ใกล้พื้นที่สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาต ิ
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
1 คร้ัง 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและ
วันหยุด ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก
ในพื้นที่สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาต ิ

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชนที่อยู่ในระยะประชิดกับพื้นที่กอ่สร้าง 
เป็นประจำ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ และหากมีผลกระทบเกิดขึ้นต้องเขา้ประสานงานและเร่ง
ช่วยเหลือแกไ้ขโดยเร็ว 

3) ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วคราว (วัสดทุี่ใช้เป็นแผ่นเหลก็ (Steel, 18 ga) หนา 
1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเทา่ที่สามารถลดระดับเสียงที่
เคลื่อนที่ผ่านกำแพงลงได้ 25 เดซิเบลเอ) ให้มีระดับความสูงและความยาวของ
กำแพงครอบคลุมแหล่งกำเนิดเสียงบริเวณพื้นทีก่่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
ชุมชน ได้แก่ กลุ่มบ้านพักอาศัยใกลบ่้อส่ง HDD และกลุ่มบ้านพกัอาศัยใกล้พื้นที่ 
Open Cut 

4) เมื่อก่อสร้างผ่านพื้นที่ชุมชนให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.) 
ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำต่อเน่ือง โดยต้องแจ้งแผนงานก่อสรา้งให้
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และ
ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

5) ตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์การก่อสร้างใหอ้ยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
และเมื่อพบว่ามเีสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใดให้แกไ้ขปรับปรุงทันท ี

6) กำหนดให้ใช้เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสร้างฐานรากของสถานีควบคุมและ 
วัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เพือ่ลดผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทอืน 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2. ด้านเสียงและความ

สั่นสะเทือน (ตอ่) 
รวมกับระดับเสียงในสภาพปัจจุบัน 
บริเวณริมร้ัวสถานี มีค่าเทา่กับ  
66.3 เดซิเบลเอ ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (กำหนดให้มีค่าไมเ่กิน  
70 เดซิเบลเอ) 
ความสั่นสะเทือน : ผลกระทบจาก
ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐาน
รากของสถานีควบคุมและวัดปริมาณ
ก๊าซธรรมชาตติ่อบ้านพักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียง 

7) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85  
เดซิเบลเอ ให้ทำงานได้ไมเ่กิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีมาตรฐาน และมคุีณสมบัติ
ไม่น้อยกวา่ที่กฎหมายกำหนด คือ สามารถลดระดับเสียงลง 15 และ 25  
เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

 

8) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) ที่ปล่องระบายกา๊ซ (Vent Stack) ในสถานี
ควบคุมและวัดปริมาณกา๊ซธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดา้นเสียง
จากการระบายก๊าซตอ่ชุมชนทีอ่ยู่ใกล้เคียง 

 

3. ด้านทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย 
ของดิน 

แหล่งกำเนิด : 
การปรับพื้นที่ การขุดร่อง การขุด
เปิดพื้นที่บ่อรับ-บ่อส่ง การเก็บกองดิน 
และการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ 
ในการวางท่อด้วยวิธีการเจาะลอด 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
ทรัพยากรดินและการชะล้าง
พังทลายของดินในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและใกลเ้คียง 

ก. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ัวไป - 
1) การขุดร่องวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

หรือมีสภาพเป็นดินอ่อน ให้ติดต้ังเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถลม่ของดิน 
เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench Box ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการถล่มของดิน 

2) หลังการฝังกลบทอ่ในแต่ละช่วงของการกอ่สร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพพื้นที่
ให้อยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมโดยเร็ว 

3) การกอ่สร้างบ่อรับ-บ่อส่ง ใกล้คลองชวดโกงกาง ให้กั้นเขตพื้นที่กอ่สร้าง โดยวาง
ถุงทรายหรือจัดทำคันดินกั้นรอบพืน้ที่ เพื่อปอ้งกันการพังทลายของดินลงสู่
คลองชวดโกงกาง และพื้นที่ใกลเ้คียง 

ข. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโคลนโซเดยีมเบนโทไนท์ 
1) การกอ่สร้างบ่อรับ-บ่อส่ง ต้องกั้นพืน้ที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดทำคันดิน

กั้นโดยรอบ เพือ่ป้องกันการปนเปื้อนของโคลนที่เกิดจากการกอ่สร้างไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง 



 

 14 

ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
3. ด้านทรัพยากรดินและ

การชะล้างพังทลาย 
ของดิน (ตอ่) 

การประเมินผลกระทบ :  
- การปรับพื้นที่ การขุดร่องดิน และ

การขุดเปิดพื้นที่บ่อรับ-บ่อส่ง อาจ
ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดิน และหากดำเนินการ
ในช่วงที่มีฝนตกอาจมีการพัดพา
ตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ/พื้นที่
ใกล้เคียงได้  

- การวางทอ่ด้วยวิธกีารเจาะลอด 
ซ่ึงมีการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ 
เพื่อช่วยพยุงชอ่งดินที่เจาะไม่ให้
ทรุดตัวและช่วยหล่อลื่นระหว่าง
การดึงผ่านชอ่งเจาะ อาจมกีาร
ร่ัวไหลและเกิดการปนเปื้อน 
ในดินได ้

2) จัดเตรียมทีมปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวงัในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่อการร่ัวไหล
ของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ขณะทำการเจาะลอด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น  
รถดูด รถบรรทุกน้ำ ถุงทราย และเคร่ืองหมายจราจร เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ไดท้ันททีี่มีการร่ัวไหล 

3) กรณีที่มีการไหลล้น/ร่ัวไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้กั้นเขตพื้นที่ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบโดยใชถุ้งทรายปิดกั้นพื้นที่ เพือ่มิให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึน้ และให้
ดำเนินการสูบออกไปกำจัดให้สอดคล้องตามหลกัวิชาการ 

4) กรณีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ร่ัวไหลหรือทะลักขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 
จะต้องใช้รถดูด หรือเคร่ืองสูบแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสูบโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ตามแนวที่มีการทะลกัขึ้นมา และกรณีมีการทะลกัในปริมาณมาก ให้หยุดการ
ทำงานของเคร่ืองจักรชัว่คราวเพื่อจดัเก็บให้หมดก่อน โดยปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อจำกัดหรือลดการทะลักของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ แลว้จึงเริ่ม
การทำงานของเคร่ืองจักรต่อไป 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4. ด้านคุณภาพน้ำ และ

ทรัพยากรชีวภาพทางนำ้ 
แหล่งกำเนิด : 
สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และน้ำปนเปื้อน 
จากคนงานก่อสร้าง และจาก
กิจกรรมการก่อสรา้งทอ่ส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการ
ขุดร่องเพื่อวางทอ่ด้วยวิธขีุดเปิด 
การขุดบ่อรับ-บ่อส่ง สำหรับวางทอ่
ด้วยวิธีเจาะลอดและวธิีดันลอด และ
น้ำทิ้งจากการทดสอบท่อดว้ยวิธทีาง
ชลสถิต 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน สิ่งมีชีวิต 
ในน้ำ และระบบนิเวศน้ำผิวดิน 
การประเมินผลกระทบ : 
สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และน้ำปนเปื้อน 
จากเจ้าหน้าที่โครงการและคนงาน
ก่อสร้าง และจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตะกอน
ที่เกิดขึ้นจากการขุดร่องเพื่อวางทอ่
ด้วยวิธีขุดเปิด การขุดบ่อรับ-บ่อส่ง 
สำหรับวางทอ่ด้วยวธิีเจาะลอดและ
ดันลอด และน้ำทิ้งจากการทดสอบ 

ก. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ัวไป ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงจากการ
ทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถติ 
ดัชนีตรวจวดั : 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ของแข็งแขวนลอย (SS)  
- ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) 
สถานีตรวจวัด :  
- จุดปล่อยน้ำทิ้งจากการทดสอบการร่ัวไหล

ของทอ่ด้วยวธิีทางชลสถิต (Hydrostatic 
Test) ลงสูแ่หล่งรองรับน้ำทิ้ง 

ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
- 1 คร้ัง ก่อนระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบ 

การร่ัวไหลของท่อดว้ยวิธทีางชลสถติ 

1) ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว/พื้นที่เก็บทอ่/วสัดุ/อุปกรณ์ของโครงการ ต้องห่างจาก
แหล่งน้ำไม่น้อยกวา่ 30 เมตร เพือ่ป้องกันการปนเปื้อนจากกิจกรรมภายในพื้นที่
ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง 

2) จัดให้มีห้องสุขาเพียงพอกับจำนวนคนงานในพื้นที่ อ้างอิงจำนวนหอ้งสขุาตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องต้ังอยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 15 เมตร 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการร่ัวไหลของน้ำมันและสารเคมีต่าง ๆ พร้อมทั้งวัสด ุ
ดูดซับ หรือพื้นที่รองรับการเก็บกกัน้ำมัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ำมนัในพื้นที่
ก่อสร้าง เป็นต้น 

4) ห้ามล้างอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรและ/หรือระบายน้ำทิ้ง น้ำปนเปื้อน
น้ำมันเคร่ืองใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ลงสูแ่หล่งน้ำหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดย
เด็ดขาด 

5) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการกอ่สร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ฝนตกหนัก 
ข. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการดันลอด 

(Boring) หรือเจาะลอด (HDD) 
1) กำหนดความลกึของทอ่ที่วางตัดผา่นแหล่งน้ำด้วยวิธีดันลอดหรือเจาะลอด  

จากระดับท้องน้ำถึงหลังทอ่ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด 

2) ป้องกันโคลนโซเดียมเบนโทไนท์จากการขุดเจาะปนเปื้อนออกสูแ่หล่งน้ำพื้นที่
ใกล้เคียง โดยการจัดวางถุงทรายหรือทำคันดินกั้นรอบพื้นที่บ่อส่งและบริเวณที่มี
การหกล้นหรือรั่วไหลของโคลนขุดเจาะ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4. ด้านคุณภาพน้ำ และ

ทรัพยากรชีวภาพทางนำ้ 
(ตอ่) 

ท่อด้วยวิธีทางชลสถิต อาจมี
ผลกระทบต่อแหล่งน้ำผวิดิน 
สิ่งมีชีวิตในน้ำ และระบบนิเวศ 
น้ำผิวดินในระดับต่ำ 

ค. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต  
(Hydrostatic Test) 

 

1) ก่อนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำเพือ่ทำการทดสอบท่อดว้ยวิธทีางชลสถิต และระบาย
น้ำทิ้งภายหลังการทดสอบลงสูแ่หลง่น้ำ ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่
หรือหน่วยงานรับผิดชอบก่อนดำเนินการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
อนุญาตโดยเคร่งครัด 

2) น้ำที่ใช้ในการทดสอบท่อดว้ยวิธทีางชลสถิต ต้องเป็นน้ำสะอาด และต้องไม่เติม
สารเคมีใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำที่ใช้ในการทดสอบทอ่ 

3) ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ ภายหลังการทดสอบ
การร่ัวไหลของท่อดว้ยวิธทีางชลสถติ โดยวิธีการปรับลดแรงดันน้ำในเส้นท่อให้
อยู่ในระดับความดันเทียบเท่าความดันบรรยากาศก่อนระบายน้ำทิ้ง 

4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) 
ของแข็งแขวนลอย (SS) และไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) กอ่นปล่อยทิ้งลง
สู่แหล่งน้ำ หากพบว่าคุณภาพน้ำไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานต้องบำบัดให้ได้
มาตรฐานกอ่นระบายลงสู่แหล่งน้ำ (โดยเกณฑ์มาตรฐานให้พิจารณาตาม
ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง) 

5) ติดตั้งตะแกรงหรือตาข่ายบริเวณปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบการ
ร่ัวไหลของทอ่ด้วยวิธทีางชลสถิต เพื่อดกัตะกอนและ/หรือของแข็งแขวนลอย 
ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
5. ด้านการคมนาคม แหล่งกำเนิด :  

- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น  
จากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์  
และเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช ้
ในการก่อสร้าง 

- การเดินทางของเจ้าหน้าที่โครงการ 
และการขนส่งคนงานก่อสรา้งเขา้
มายังพื้นทีก่่อสรา้ง (ประมาณ 
150 คน) 

- กิจกรรมการก่อสร้างวางท่อ 
ในเขตทางของถนน กฟผ. 

แหล่งได้รับผลกระทบ : 
บริเวณถนนในแนววางทอ่ส่งก๊าซฯ 
ซ่ึงเป็นถนนของ กฟผ. ที่เปิดสาธารณะ
ให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ และ
โครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง
โครงการ 
การประเมินผลกระทบ :  
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก
กิจกรรมการก่อสรา้ง ประมาณ 43 
PCU/ชัว่โมง มีผลให้ค่า V/C Ratio 
ของถนนบริเวณใกล้เคียงพื้นที ่

1) ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเร่ิมต้นโครงการและวันส้ินสุด
โครงการ ชื่อบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนที่ผ่านบริเวณกอ่สร้างได้ทราบเป็นการล่วงหน้ากอ่นเร่ิมงานกอ่สร้างอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวังเมื่อจะสัญจรผ่าน 

ติดตามตรวจสอบสถติิการเกิดอุบตัิเหตุ 
และข้อรอ้งเรียนจากการคมนาคม 
ดัชนีตรวจวดั : 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม 
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง 
สถานีตรวจวัด : 
- เส้นทางคมนาคมทีอ่ยู่ในแนววางทอ่ส่งกา๊ซ

ธรรมชาติหรืออยู่ในแนวตัดผา่นและเส้นทาง
ที่ใช้ลำเลียงวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักร 

- พื้นทีก่่อสร้าง และพื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง 

2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดอุุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. 
และ 16.00-17.30 น.  

3) กรณีการวางทอ่ด้วยวธิีขุดเปิดตัดผา่นทางเขา้-ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องทำทาง
เบี่ยงชั่วคราวและ/หรือวางแผ่นเหลก็เพือ่ให้รถเข้าออกหรือสัญจรได้ และจัดให้
มีป้ายแสดงเขตก่อสร้างและป้ายเตอืนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง 

4) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนไฟกระพริบที่เห็นได้ชัดเจน เพือ่กั้นเขตพื้นที่
ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้ายเตือนในตำแหน่งทีผู่้ใช้ถนน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีระยะการ
ติดตั้งที่เหมาะสม อยา่งน้อยประมาณ 150 เมตรจากพื้นที่กอ่สร้าง และ
สอดคล้องกับลกัษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง 

5) ติดตั้งร้ัวเหล็ก หรือกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) หรือวัสดอุื่นใดกั้น
โดยรอบเขตพื้นทีก่่อสร้างให้มีระยะปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ 
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกลท้างเข้าออกชุมชน พร้อมติดต้ังป้ายสญัญาณและ/
หรือเคร่ืองหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นทีท่ี่มี
เคร่ืองจักรกลกำลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน 

6) กรณีที่จำเป็นต้องทำงานในเวลากลางคืน ต้องติดตั้งไฟสญัญาณกระพริบและไฟ
แสงสวา่งเตือนทีเ่ห็นได้อยา่งชัดเจนตลอดเวลา 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
5. ด้านการคมนาคม (ต่อ) โครงการเพิ่มขึ้นเลก็น้อย ไม่ทำให้

สภาพการจราจรเปล่ียนแปลงไป 
จากปัจจุบัน อย่างไรก็ดี กิจกรรม
การกอ่สร้างอาจทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อการชะลอตัวหรือติดขัด หรือเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น การขุดร่องวาง
ท่อ การขุดบ่อรับ-บ่อส่ง การขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

7) จัดพื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ ให้เป็นระเบียบ โดยไม่ให้อยู่ใน
ตำแหน่งทีก่ีดขวางการจราจร รวมทั้งต้องจัดวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และวัสดุ
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพื้นทีก่่อสร้าง 

 

8) ขนย้ายวัสดุทีไ่ม่ได้ใชง้านออกจากพืน้ที่ที่อาจกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การจราจร สำหรับวัสดุที่จำเป็นตอ้งใช้งาน ต้องกองในบริเวณที่เหมาะสม 

9) กรณีที่มกีารปิดกั้นชอ่งจราจร ให้ใช้พื้นที่ผวิจราจรให้น้อยที่สุด หรือจัดทำทาง
เบี่ยงการจราจรชั่วคราว และประสานกับหน่วยงานในท้องที่ เพือ่แจ้งแผนการ
ก่อสร้างและขอคำแนะนำ 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นทีก่่อสรา้ง และ
ทางเข้าออกของยานพาหนะในพื้นที่กอ่สร้าง รวมทั้งจัดให้มีธงสญัลักษณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพในการอำนวยการจราจร 

11) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งวัสดกุ่อสร้าง โดยในช่วงที่ผ่าน
เขตชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควบคุมความเร็วให้
ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมือ่ผ่านพื้นทีท่ั่วไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งของแต่ละพื้นที ่

12) เมื่อกอ่สร้างแล้วเสร็จต้องเร่งปรับคืนพื้นที่กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว และกรณี
กิจกรรมของโครงการทำให้เกิดการชำรุดเสียหายของถนน ให้เร่งปรับปรุงและ
คืนสภาพพื้นทีก่่อสร้างและ/หรือผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการระบายน้ำและ

การป้องกันน้ำท่วม 
แหล่งกำเนิด : 
- การวางทอ่ตัดผ่านคลองชวด

โกงกาง และรางระบายน้ำของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง  

- การปรับถมพื้นที่สำหรับสำนักงาน
ชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ และวัสด/ุ
อุปกรณ์ และสถานีควบคุมและ 
วัดปริมาณก๊าซธรรมชาต ิ

แหล่งได้รับผลกระทบ :  
- คลองชวดโกงกาง และรางระบาย

น้ำของโรงไฟฟ้าบางปะกง 
- พื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานชั่วคราว 

พื้นที่เก็บทอ่ และวัสด/ุอุปกรณ์ 
และสถานีควบคุมและวัดปริมาณ
ก๊าซธรรมชาต ิ

การประเมินผลกระทบ : 
- การวางทอ่ตัดผ่านคลองชวด

โกงกาง และรางระบายน้ำของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ออกแบบให้ใช้
วิธีการดันลอด ที่ความลึกไม่น้อย
กว่า 3.5 เมตร จากทอ้งคลอง 
และไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร  
จากทอ้งรางระบายน้ำ เพือ่ลด 

ก. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบในพ้ืนท่ีก่อสร้างท่อสง่ก๊าซธรรมชาต ิ ติดตามตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในพ้ืนท่ี 
ดัชนีตรวจวดั : 
สภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงาน 
สถานีตรวจวัด : 
พื้นทีก่่อสร้างท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ และพื้นที่
ก่อสร้างสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาต ิ
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ :  
ตลอดระยะเวลาการกอ่สร้าง 

1) การวางทอ่ดันลอดใต้คลองขวดโกงกาง ต้องมีความลึกตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
อนุญาตกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการขุดลอกคลองในอนาคต 

2) เมื่อทำการกอ่สร้างแล้วเสร็จ ให้ดูแลและปรับปรุงสภาพการระบายน้ำบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการให้มีสภาพ
เหมือนเดิมหรือตามที่ได้ตกลงกับหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บเศษ
วัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น หรือกีดขวางทางระบายน้ำออกจากพื้นที ่

3) จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำในพื้นที่ 

4) ไม่ดำเนินกิจกรรมการกอ่สร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
5) หากมีความจำเป็นต้องปิดกั้นทางน้ำ ต้องจัดทำทางเบี่ยงชัว่คราวและดแูลให้น้ำ

สามารถไหลผ่านได้ตามปกต ิ
ข. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบในพ้ืนท่ีก่อสร้างสถานีควบคุม 

และวัดปริมาณก๊าซธรรมชาต ิ
1) แจ้งการถมดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ก่อนดำเนินการ และกำหนดให้ดำเนินการปรับถมพื้นที่ให้เป็นไปตามขอ้กำหนด
ของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

2) จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนชั่วคราวในระหว่างการปรับถมพื้นที่กอ่สร้างสถานี
ควบคุมและวัดปริมาณกา๊ซธรรมชาต ิ

3) จัดให้มีการดูแลรางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการระบายน้ำและ

การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กีดขวางการไหลของน้ำ ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขหน่วยงาน
อนุญาตกำหนด และไม่ส่งผล
กระทบต่อการขุดลอกแหล่งน้ำ 
ในอนาคต 

- สำนักงานชัว่คราว พื้นที่เก็บท่อ 
และวัสด/ุอุปกรณ์ และสถานี
ควบคุมและวัดปริมาณกา๊ซ
ธรรมชาติ ออกแบบให้มีราง
ระบายน้ำฝนชั่วคราว 

  

7. ด้านการจดัการกาก 
ของเสีย 

แหล่งกำเนิด : 
การจัดเตรียมพื้นทีแ่ละวัสดอุุปกรณ์ 
การเชื่อมท่อ การขุดเปิดบ่อรับ-บ่อส่ง 
และการอุปโภคบริโภคของพนักงาน 
อาจทำให้มีของเสียเกิดขึ้นในพื้นที่
ก่อสร้าง 

ก. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพ้ืนท่ีสำนักงานชั่วคราวและพ้ืนท่ีก่อสร้าง ติดตามตรวจสอบปริมาณและประเภทของเสีย 
ดัชนีตรวจวดั : 
ปริมาณและประเภทของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 
สถานีตรวจวัด : 
พื้นทีก่่อสร้างตลอดแนววางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
และบริเวณสำนักงานชั่วคราว/พื้นที่เก็บท่อ/
วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ 
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง 

1) จัดเตรียมถังรองรับขยะและถุงบรรจุขยะเพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงาน
ก่อสร้าง เช่น กล่องและถุงใส่อาหาร ขวดบรรจุน้ำดื่ม เป็นต้น ไว้บริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่ ให้เขา้มาเก็บ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป 

2) คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะต่าง ๆ 
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือ ส่วนของเสียที่เหลือจากการ 
คัดแยกจะนำไปรวมกับขยะทั่วไป และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนญุาตจาก
ทางราชการนำไปกำจัดต่อไป 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
7. ด้านการจดัการกาก 

ของเสีย (ตอ่) 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
พื้นทีก่่อสร้างโครงการ และบริเวณ
สำนักงานชัว่คราว/พื้นที่เก็บท่อ/
วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ 
การประเมินผลกระทบ : 
ของเสียเกิดขึ้นในพื้นที่กอ่สร้าง เช่น 
เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย
จากคนงานก่อสร้างประมาณ 150 
คน (ประมาณ 120 กิโลกรัมต่อวัน 
หรือ 400 ลิตรต่อวัน) และโคลน
โซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิ้งจาก
กิจกรรมวางท่อแบบเจาะลอด 
(ประมาณ 130 ลูกบาศก์เมตร)  
เป็นต้น หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจ
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และทำ
ให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม 

3) ของเสียอันตรายที่มีลกัษณะและคุณสมบัติตามทีก่ำหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุีไ่ม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548 เช่น 
น้ำมันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเคร่ืองมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณ์ที่ใช้
ทำความสะอาดน้ำมันที่หกร่ัวไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออกจากของ
เสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป 

 

ข. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ 
1) ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอด ให้พอดกีับปริมาณงานเจาะลอด 

เพื่อไม่ให้มีโคลนโซเดียมเบนโทไนทท์ี่ต้องกำจัดเกินความจำเป็น 
2) จัดเตรียมรถบรรทุกสำหรับรับเศษดินและวัสดุทีเ่หลือทิ้งจากการเจาะลอดให้

เพียงพอในแต่ละวันโดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งตกค้างในพื้นทีก่่อสร้างเกิน
ปริมาณที่สามารถเก็บกกัไวไ้ด้ชัว่คราว 

3) ใช้รถดูด (Vacuum) ที่มลีักษณะปิดมิดชิดในการเก็บเศษดินหรือโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์ในบ่อรับ-บ่อส่ง เพื่อป้องกันการหกล้นหรือรั่วไหลในขณะขนส่งตลอด
ระยะเวลาขนส่งเพือ่นำไปกำจัด 

4) กรณีที่มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิ้ง ต้องนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามหลัก
วิชาการ และตอ้งแจ้งขอ้มูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ และข้อมูลสมบัตทิางเคมี
ของสารโซเดียมเบนโทไนท์ ให้หน่วยงานที่รับกำจัดหรือเป็นเจ้าของพื้นที่ทราบ
ก่อนดำเนินการ 

5) จัดหาพื้นทีท่ิ้งโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้เพียงพอกับปริมาณวัสดุที่เหลือทิ้ง 
ทั้งน้ีต้องเป็นพื้นที่ซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดิน ไม่เป็นพืน้ที่
เกษตรกรรม ไม่เป็นพื้นทีเ่พาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
ผิวดินอย่างน้อย 30 เมตร 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย 

แหล่งกำเนิด : 
การดำเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้าง
โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ อาจ
ก่อให้เกดิอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือการ 
มีสภาพแวดล้อมของการทำงาน 
ที่ไม่ปลอดภัย จะส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือชุมชนใกล้เคียง 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ คนงานก่อสร้าง/
เจ้าหน้าที่โครงการฯ และชุมชน/ผูท้ี่
อยู่ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ : 
การดำเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้าง
โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ อาจ
ก่อใหเ้กดิอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือการ 
มีสภาพแวดล้อมของการทำงาน 
ที่ไม่ปลอดภัย จะส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือชุมชนใกล้เคียง 
ได้แก่ ฝุ่นละอองและเสียงดังจาก 

ก. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ัวไป ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั 
ดัชนีตรวจวดั : 
สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
พ้ืนท่ีดำเนนิการ : 
พื้นทีก่่อสร้างโครงการ 
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง 

1) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ 
(เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลทา่ข้าม เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาดา้นสุขภาพและความ
ต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานตามความเหมาะสม 

2) จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสร้าง
จิตสำนึกแห่งความปลอดภัย รวมทัง้กฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในระหว่างกอ่สร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย 

4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

5) บริเวณที่มีการติดตั้งเคร่ืองจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้ง 
จัดวางอุปกรณ์เคร่ืองมอืต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ 

6) ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” 
“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 

7) กรณีที่จำเป็นต้องทำงานในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ต้องติดตั้งสัญญาณกระพริบและไฟแสงสวา่งเตือนที่เห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจนตลอดเวลา 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

การกอ่สร้าง การบาดเจ็บจากการ
ทำงาน การเกิดอุบัติเหตุอันเน่ือง  
มาจากกิจกรรมของโครงการ เป็นต้น 

8) จัดให้มีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) สำหรับงานประเภทที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอย
เชื่อมด้วยรังสี เป็นต้น 

 

9) การใชพ้ื้นที่สำนกังานชั่วคราว พื้นทีเ่ก็บทอ่/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดินในพื้นที่น้ัน ๆ ก่อนเขา้ใชพ้ื้นที่ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทีก่ำหนด รวมทั้งจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และถูกตอ้งตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม 

10) รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกองวัสดุให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น 

11) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่กอ่สร้าง และพื้นที่สำนักงาน
ชั่วคราวรวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อมสำหรับการนำผู้ป่วยหรือผู้ประสบ
อุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกลเ้คียงทนัที 

12) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกลช้ิด เพือ่มิให้กอ่ความเดอืดร้อน
รำคาญตอ่พื้นที่ใกล้เคียง 

13) ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และโรคติดต่อตามฤดกูาลให้กับคนงานก่อสร้างอย่าง
สม่ำเสมอ และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดของพื้นที่ปฏบัิติงาน 
เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุข์องสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค 

ข. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบชว่งงานขุดเปิดพ้ืนท่ี  
และการยกท่อลงรอ่งขดุและงานฝงักลบ 

1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขุดเปิดพืน้ที่ ให้มีมาตรการป้องกันดินถล่มที่
เหมาะสม เพือ่ให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง Sheet Pile 
หรือ Trench Block เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านดินถล่ม 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 2) ก่อนนำรถขุด (Backhoe) ออกปฏบัิติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถขุดอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย 

 

3) กำหนดคุณสมบัติของผูท้ำหน้าทีข่ับรถขุด รวมทั้งตรวจสอบและระมัดระวังไม่ให้
ขุดถกูสิ่งทีอ่ยู่ในแนวขุด เช่น ทอ่น้ำ หรือสายสัญญาณใต้ดิน เป็นต้น 

4) กั้นเขตพื้นทีก่่อสร้าง พร้อมติดต้ังป้ายสัญญาณ/เคร่ืองหมายเตอืนแสดงเขตหวง
ห้ามที่อาจเกิดอันตราย 

5) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือผูป้ฏิบัติงานอยู่ในระยะที่อาจเกิดอันตรายจาก
การยกท่อลงร่องขุด 

ค. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบชว่งงานเชือ่มท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 

1) ตรวจสอบสภาพเคร่ืองเชือ่มทอ่กา๊ซให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน หากพบว่า
เคร่ืองเชื่อมชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดกี่อนนำมาใช้งาน 

2) ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงาน
เชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด 

3) กั้นเขตบริเวณพื้นที่ที่มีการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเคร่ืองหมายเตือนแสดงเขต 
หวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย 

4) เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจำกัดให้อยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ทำงานเชื่อมท่อและ
ต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ 

5) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่สามารถเคลือ่นย้ายได้ในจำนวนที่
เหมาะสม โดยเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มกีิจกรรมที่อาจกอ่ให้เกิดประกายไฟ ซ่ึงเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ง. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานตรวจสอบรอยเชื่อม 

1) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบที่ไม่ทำลายสภาพ 
(Non Destructive Testing; NDT) 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 2) กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี และติดตั้งเคร่ืองหมาย
เตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาต
เข้าทำงาน (Work permit) 

 

3) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ จะต้องตรวจสอบและติด Film 
Badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) 
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

4) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ 

5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีตามกฎหมาย 

6) พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้ 

จ. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานต่อเชื่อมกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม 
1) จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ทั้งในส่วนของ กฟผ. 

(เจ้าของโครงการ) และผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมบรรจบ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเป็น 
ผู้ควบคุมดูแล 

2) จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก่อนดำเนินการเพื่อให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกันทั้งในส่วนของ กฟผ. (เจ้าของโครงการ) ปตท. (หน่วยงานเจ้าของ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม) และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่ออธิบายขั้นตอนการ
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนดำเนินการ 

3) เจ้าหน้าที่ กฟผ. (เจ้าของโครงการ) ทำการอบรมกฎความปลอดภัยทั่วไป การ
ขอใบอนุญาตทำงาน และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน ให้กับผู้รับเหมาและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะเข้ามาทำการปฏิบัติงานเชื่อมทอ่เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 4) จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
เหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่ รถดับเพลิง 
รถพยาบาล เคร่ืองตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) และเคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแห้ง 

 

5) จัดให้มีป้ายเตือนและกำแพงกั้นบริเวณที่ดำเนินการเชื่อมบรรจบ และจัดให้มี
ระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน 

ฉ. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบชว่งงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ใกล้เคยีงกับสาธารณูปโภคอืน่ๆ 

1) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องตามแนวระบบ
ท่อของโครงการ เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ตำแหน่ง 
ระดับความลึก และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจ
กระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่พบในปัจจุบันก่อนเข้าดำเนินการ 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเน่ืองมาจากการวางท่อ และหากพบปัญหาหรือ
ความเสียหายเกิดขึ้น ให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

ช. ด้านความปลอดภัยและการป้องกนัอุบัตเิหตุจากบคุคลท่ี 3 
1) การติดตั้งป้ายเตือนแสดงตำแหน่งแนววางทอ่ส่งกา๊ซฯ และหมายเลขโทรศัพท์

ในการแจ้งเหตุฉกุเฉิน 
2) กำหนดให้มีการวางแถบสีเหลือง (Warning Tape) ที่มีขอ้ความเตือน  

และฝังแผ่นคอนกรีตเหนือแนวท่อทีท่ำการกอ่สร้างด้วยวิธีขุดเปิด เพื่อแสดง 
ให้เห็นว่ามีท่อส่งกา๊ซฯ ฝังอยู่ 

ซ. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงการขนย้ายและการจัดเก็บท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ
1) จัดเก็บท่อในลกัษณะที่มีความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างดีเพื่อหลกีเลี่ยงการ

เกิดความเสียหายกับท่อ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
8. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 2) ทำการปรับระดับพื้นที่กอ่นที่จะนำท่อลงวาง พร้อมจัดหาวัสดุสำหรับป้องกัน
การพังทลายของกองท่อในแนวทอ่ที่วางเป็นฐานเพื่อให้การสัมผัสระหว่างทอ่
และวัสดุรองรับมีความม่ันคง 

 

9. ด้านสังคมและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

แหล่งกำเนิด : 
กิจกรรมการก่อสรา้งโครงการที่ต้อง
มีคนงานก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ และ
มีการเปิดพื้นที่กอ่สร้างเพือ่วางท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติ อาจกอ่ให้เกิด
ผลกระทบต่อความเดอืนร้อนรำคาญ  
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
บ้านพักอาศัย และชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ : 
- คนงานก่อสร้างจะมีการใช้จ่าย

เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อกิจการค้าขาย รวมทั้ง 
มีการจ้างงานในพื้นที่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที ่

1) จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพือ่ชีแ้จงทำความเขา้ใจ
เกี่ยวกับแผนงานกอ่สร้าง วิธกีารก่อสร้าง เส้นทางการขนส่ง ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการฯ รวมทัง้การประสานงาน ขอความร่วมมือในระยะ
ก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/ตอบขอ้สงสัย ก่อนการดำเนินกิจกรรม
ก่อสร้าง ในพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในโครงการ 
และคลายความวิตกกังวล 

ติดตามตรวจสอบข้อคิดเห็นและขอ้ร้องเรยีน 
ดัชนีตรวจวดั :  
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชนที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการบริเวณพื้นที่กอ่สร้าง 
กลุ่มเป้าหมาย : 
กลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบัน และองค์กร 
กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า ใน
ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ 
ทั้งสองข้าง และจากขอบเขตพื้นทีส่ถานีควบคุม
และวัดปริมาณกา๊ซธรรมชาตขิองโครงการ 
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง 

2) จัดใหม้ีป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโครงการและชอ่งทางในการ
ติดต่อกับโครงการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเร่ืองร้องเรียน และหมายเลข
โทรศัพท์ทีส่ำคัญสำหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมลูข่าวสาร
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

3) จัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการ เพือ่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ มาตรการ
ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ พร้อมติดต้ังกลอ่งรับฟังความคิดเห็น 

4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น การแจกเอกสาร
เผยแพร่ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนใกล้เคียงระบบท่อ 

5) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเสียหายและความเดือดร้อนรำคาญ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมี
การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการแกไ้ข ผู้รับผิดชอบ และการแจ้งกลบัผู้ร้อง 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
9. ด้านสังคมและการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน 
(ตอ่) 

- ผลกระทบในช่วงกอ่สร้าง เช่น 
ผลกระทบด้านฝุ่นละอองและ
เสียงดัง ผลกระทบด้านการจราจร
และการกีดขวางทางเข้าออก การ
คืนสภาพพื้นทีไ่ม่เรียบร้อย 
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น 

6) หากพบข้อร้องเรียนความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากโครงการ ให้ดำเนินการให้
ความช่วยเหลอืและแกไ้ขโดยเร็วทีสุ่ด พร้อมบันทกึขอ้ร้องเรียน สาเหตุของ
ปัญหา และรายละเอียดการแก้ไขปัญหาตามแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียน และแจ้งผล
การแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่หน่วยงานปกครองสว่นท้องถิ่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์โครงการ ทำหนังสอืแจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น 

 

7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านบริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการทราบล่วงหน้า  
1 สัปดาห์ ก่อนกอ่สร้าง โดยจัดทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณช่วงถนน
ริมร้ัวโรงไฟฟ้าดา้นทิศเหนือ (ถนนของ กฟผ.) เพือ่ให้ผู้สญัจรมีความระมัดระวัง 
เมื่อสัญจรผ่าน หรือเลอืกใชเ้ส้นทางอื่น 

8) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินทีไ่ด้รับความเสียหายจากการ
ดำเนินโครงการ เช่น กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
(Third Party Liability Policy) เปน็ต้น 

9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของบริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิด ตลอดการ
ก่อสร้าง เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอัน
เน่ืองมาจากการวางท่อของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหาย
เกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

10) กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกจิกรรม
ก่อสร้างตอ้งดำเนินการเขา้ช่วยเหลอื เยียวยา และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยทันที รวมทั้งรายงานสาเหตแุหง่ความเสียหาย ผลของความเสียหาย และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
9. ด้านสังคมและการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน 
(ตอ่) 

 11) จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของพื้นทีภ่ายหลัง
การกอ่สร้าง 

 

12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าหารือกลุ่มบ้านพกัอาศัยในระยะประชิดพื้นที่
ก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนช่วงเวลากอ่สร้างให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุด รวมทั้งเขา้พบเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพือ่สอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องดำเนินการหาแนว
ทางแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

13) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมุชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความ
เหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันสำคญัของชมุชน  
การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านสาธารณสขุ ด้านเศรษฐกิจและ
อาชพี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

14) พิจารณาจ้างแรงงานทอ้งถิ่น เข้าทำงานกับโครงการตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และความชำนาญ และจัดให้มีการตรวจสอบประวัติ และบันทึก
หลักฐานข้อมูลคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่โครงการกอ่นเข้าทำงานกบั
โครงการ 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ในระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย 

แหล่งกำเนิด : 
กรณีเกิดการร่ัวไหล หรืออุบัติเหตุ
จากการดำเนินงานขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน และผูท้ี่อาศัย
อยู่ใกล้เคียง 
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
บ้านพักอาศัย และชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ : 
การจ่ายกา๊ซธรรมชาติ กำหนดให้มี
การตรวจสอบสภาพแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และจัดให้มีระบบความ
ปลอดภัยของระบบทอ่ส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 และมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อใหก้ารดำเนินโครงการฯ มีความ
ปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม  
อาจมีความจำเป็นตอ้งดำเนินการ
ซ่อมแซมทอ่ส่งกา๊ซธรรมชาติ หรือ
กรณีเกิดอุบัติเหตุทอ่ส่งกา๊ซฯ ร่ัว  
ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพของ
พนักงาน และผู้ทีอ่าศัยอยู่ใกลเ้คียง 

ก. นโยบายด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสาธารณสุข 
อาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
ดัชนีตรวจวดั :  
- สถิติอุบัติเหตุ การร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 

และเหตุฉกุเฉินที่เกิดขึ้น 
- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ 

ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
- สุขภาพของพนักงานของโครงการ 
พ้ืนท่ีดำเนนิการ : 
พื้นที่ดำเนินการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การร่ัวไหลของกา๊ซ

ธรรมชาติ เหตุฉกุเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง 
สาเหตุวิธกีารแกไ้ข และผลกระทบที่เกิดต่อ
สุขภาพ ประจำทุกปี 

- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่าง
การปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำทุกปี 

- ตรวจสุขภาพของพนกังาน ปีละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะดำเนินการ 

1) กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม และขั้นตอนคู่มือ
การปฏิบัติงาน กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกำหนด 
การทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน เป็นต้น 

2) จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสมแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การใช้อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วธิีการ
ปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

ข. การป้องกันและควบคุมการเกดิอบุัติเหตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม ้
1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้ 

มีหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดแูลบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการ ดังน้ี 
- การสำรวจพื้นทีว่างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) เพือ่ให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ความถี่ 4 คร้ังต่อปี 
- การสำรวจป้ายเตอืนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดำเนินการ

พร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการเดินเทา้หรือทางรถยนต์ โดย
ตรวจสอบว่ามกีารเคลื่อนย้าย ป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชำรุดหรือไม่ ข้อความ
บนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นตน้ ความถี่ 4 คร้ังต่อปี 

- การสำรวจการร่ัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Leakage Surveys)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ความถี่ 1 คร้ังต่อป ี

- การสังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อในพื้นทีท่ี่มีความเสี่ยง (Pipeline 
Settlement) ความถี่ 1 คร้ังต่อป ี
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

แม้ว่าโอกาสการเกิดเหตกุารณ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำมาก 

- การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผกุร่อนของทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
NACE SP 0169 โดยทำการตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟา้ของระบบป้องกันการ
ผุกร่อนของทอ่ส่งกา๊ซที่จุด Test Post ความถี่ 2 คร้ังต่อป ี

 

- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกรอ่นของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติใต้ดิน (Close Interval Pipe to Soil Potential Survey) ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 ความถี่ 5 ปีต่อคร้ัง 

- การตรวจสอบการชำรุดของวสัดุเคลือบทอ่ ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG หรือ 
เพื่อหาตำแหน่งที่วัสดเุคลือบท่อชำรุดและประมาณการขนาดของแผล โดย
ประเมินตาม NACE SP 0502 ความถี่ 5 ปีต่อคร้ัง 

2) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอ้ม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานในเขตระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 

3) ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงตำแหน่งแนวท่อ ให้เห็นขอ้ความและ
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตอุย่างชัดเจน ทั้งน้ี หากพบการชำรุดหรือสญูหายให้
เร่งดำเนินการซ่อมแซมหรือนำป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สญูหายทันท ี

4) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ระบบท่อพาดผ่าน และหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการให้
แจ้งกิจกรรมใด ๆ ที่จะดำเนินการในเขตระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

5) กำหนดให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ภายในบริเวณพื้นที่กระบวนการ
ดำเนินงานของสถานีควบคุมและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering and 
regulating station) เป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้ำดับเพลิง และ
อุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย สำหรับอาคารควบคุม (Control Building) ภายใน
บริเวณสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering and regulating 
station) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือสมาคมป้องกันอัคคีภัย
แห่งชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NFPA) 

 

7) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่
มีความเสี่ยง 

ค. การเตรยีมความพรอ้มกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินก๊าซธรรมชาติรั่วไหล 
1) จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพือ่ควบคุมสถานการณ์

ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการร่ัวไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
2) จัดทำเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น 
3) ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินกรณีเกิดการร่ัวไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และเกิด

การลกุไหม้ในพื้นที่ระบบท่อฯ โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง กฟผ. และ ปตท. 

4) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้สามารถปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
1) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแตล่ะ

ประเภทของงาน 
2) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์กอ่นนำมาใช้ปฏบัิติงาน 
3) จัดให้มีระบบดูแล รักษา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 
4) ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจำปีละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1. ด้านสาธารณสขุ  

อาชวีอนามัย และ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 จ. การป้องกันการเกดิอุบตัิเหตุจากบุคคลท่ีสามและการกอ่วินาศกรรม  
1) ประชาสัมพันธข์อความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการที่อยู่

ใกล้เคียงช่วยสอดสอ่งดูแลมิให้ผู้ใดมาทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ 

2) หากหน่วยงานใดจะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น การซ่อมบำรุงถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 
ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาต ิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

2. ด้านสังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

แหล่งกำเนิด :  
การดำเนินงานของโครงการฯ ทำให้
ประชาชนบางส่วนยังมีความกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
แหล่งได้รับผลกระทบ : 
บ้านพักอาศัย และชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบ : 
เมื่อการก่อสร้างแลว้เสร็จระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ จะถกูฝังอยู่ใต้
พื้นดิน โดยจะมีการบำรุงรักษา
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามวาระ 

1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายและความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขัน้ตอนการ
ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการแกไ้ขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้งกลับผู้
ร้องที่ชัดเจน 

ติดตามตรวจสอบความคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
ดัชนีตรวจวดั :  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง  
กลุ่มเป้าหมาย : 
กลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบัน และองค์กร 
กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า ใน
ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ 
ทั้งสองข้าง และจากขอบเขตพื้นทีส่ถานีควบคุม
และวัดปริมาณกา๊ซธรรมชาตขิองโครงการ 
ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ : 
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอ้มูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผูน้ำชุมชน เป็นต้น 

3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความ
เหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันสำคญัของชมุชน  
การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านสาธารณสขุ ด้านเศรษฐกิจและ
อาชพี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น  
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคญั ร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2. ด้านสังคมและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (ตอ่) 
เพื่อความปลอดภัยของระบบทอ่ส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ี การดำเนินงาน
โครงการฯ เป็นผลดีต่อต่อระบบ
เศรษฐกิจ ผลประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมความม่ันคงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา้ของประเทศ 

4) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ 
(เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลทา่ข้าม เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาดา้นสุขภาพและความ
ต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานตามความเหมาะสม 

 

5) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินทีไ่ด้รับความเสียหายจากการ
ดำเนินโครงการ เช่น กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายตอ่
บุคคลภายนอก (Third Party Liability Policy) เป็นต้น 

6) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของชุมชน และ
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตกุรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบท่อส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผูท้ี่สนใจ ผ่านช่อง
ทางการติดต่อสือ่สารตา่ง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธข์องโครงการ กฟผ. 
เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ผู้นำชุมชน เป็นต้น 
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8. ผู้ดำเนินการและแหล่งเงินทุน 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟา้บางปะกง ดำเนนิการและ
ใช้งบประมาณลงทนุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

9. ช่องทางการสื่อสาร 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ 
ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามช่องทางการติดต่อดังนี้ 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ) 
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนทิวงศ์  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี 11130 
โทรศัพท์ : 0 2436 0813 โทรสาร: 0 2436 0890 
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
โทรศัพท์ : 0 3857 3429 (ในเวลาราชการ) 
โทรศัพท์ : 08 5430 7373 (นอกเวลาราชการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด (บรษิัทผู้จัดทำรายงาน)  
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ : 0 2347 0154 โทรสาร: 0 2347 0156 
ติดต่อ : นางสาวสิรนิาฏ ใจเข้ม 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ เอกสารต่าง ๆ ของโครงการ  
เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการเพิ่มเตมิผา่นคิวอาร์โคด้นี ้

  

 

 

“การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
กฟผ. และคณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี ้
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