บริษัท อมตะ จัดจำหน่ ำยก๊ ำซธรรมชำติ จำกัด (เจ้ ำของโครงกำร)
700/2 ถนนบางนา-ตราด ตาบลคลองตาหรุ อาเออเมอองชลบุร ัังหวัดชลบุร 20000
โทรศัพท์ : 03 845 8601-02, 03 821 4199 โทรสาร : 03 821 4255

บริษ ัท เอ็ กเซดี้
(ประเทศไทย) จำก ัด

ิ
บริษ ัท แม็คคอร์มค
(ประเทศไทย) จำก ัด

บริษ ัท หยวนเด้น
อินด ัสเตรียล จำก ัด

บริษัท เอ็นไวร์ ไซน์ จำกัด (ทีป่ รึ กษำด้ ำนสิ่งแวดล้ อม)
7 อาคารวิ ชนั่ บิ สิเนส ปาร์ ค ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 02 347 0154-55 ต่อ 118 โทรสาร : 02 347 0156

บริษ ัท คำนำยำมำ คำเซอิ
(ประเทศไทย) จำก ัด

ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
• สร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ชุมชน ด้ วยกำรข้ ำร่วมกิจกรรมที่เป็ น
สำธำรณประโยชน์กบั ท้ องถิ่น
• ร่วมปรึกษำหำรื อกับหน่วยงำนเจ้ ำของพื ้นที่ สถำนประกอบกำร ผ้ นำชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ ทกุ กลุ่มรับทรำบ
• จัดตังศ
้ นย์/เจ้ ำหน้ ำที่โครงกำร/โทรศัพท์สำยตรง เพื่อตอบคำถำม/รับฟั ง
ควำมคิดเห็นข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะ รวมทังกำรให้
้
ควำมร้ และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เป็ นต้ น
ด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• ตรวจสอบและบำรุ งรักษำระบบท่อจ่ำยก๊ ำซธรรมชำติอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยมีกำรเฝ้ ำระวัง และบำรุ งรักษำ ดังนี ้
- สำรวจแนวท่อและสภำพแวดล้ อมใกล้ เคียงแนววำงท่ออย่ำงสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ำยก๊ ำซ โดยกำรเดินตรวจสอบพื ้นที่แนวท่อ
พร้ อมใช้ เครื่ องตรวจจับก๊ ำซในพื ้นที่ตำมแนวท่อจ่ำยก๊ ำซ
- สำรวจและสังเกตกำรทรุ ดตัวของแนวท่อจ่ำยก๊ ำซ และกำรกัดเซำะ
ของดินที่ปิดทับบริ เวณพื ้นที่วำงท่อจ่ำยก๊ ำซ
• ซ้ อมแผนฉุกเฉินอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
• จัดให้ มีแผนระงับเหตุฉกุ เฉินเพื่อควบควบคุมสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินทันที
• ประสำนงำนกับหน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อ
จัดเตรี ยมเจ้ ำหน้ ำที่ให้ ควำมช่วยเหลือได้ ทนั ทีเมื่อเกิด เหตุฉกุ เฉิน
• จัดให้ มีประกันภัยสำธำรณะเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น
เป็ นต้ น

บริษ ัท ทีบเี คเค
(ประเทศไทย) จำก ัด

ระยะดาเนินการ

ด้ านคุณภาพอากาศ
• ฉีดพรมน ้ำเพื่อลดปริมำณฝุ่ นละออง
• ปิ ดคลุมเมื่อรถบรรทุกมีกำรขนส่งวัสดุชนิดที่ฟ้ งกระจำย/ตกหล่
ุ
น
• ต้ องทำควำมสะอำด เศษวัสดุที่ร่วงหล่นจำกรถบรรทุกขณะขนส่ง
• ไม่เปิ ดหน้ ำดินพร้ อมกันตลอดแนวก่อสร้ ำง
ด้ านเสียง
• ตรวจสอบและบำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่ องจักร และเครื่ องยนต์ให้ อย่
ในสภำพพร้ อมใช้ งำนอย่เสมอ
• เลือกใช้ อปุ กรณ์ที่มีระดับเสียงต่ำ/ออกแบบให้ มีอปุ กรณ์ลดเสียง
• ให้ คนงำนที่ทำงำนบริเวณที่มีเสียงดังต้ องสวมที่อดุ ห/ที่ครอบห
ด้ านการคมนาคมขนส่ ง
• จำกัดควำมเร็วของรถโครงกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
• ติดตังป้้ ำยหรื อสัญญำณเตือน เครื่ องหมำยจรำจร ป้ำยเตือน
ป้ำยแนะนำ สัญญำณไฟจรำจร และแผงรัว้ คอนกรี ต
• จัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร
• ปรับปรุงสภำพผิวจรำจรให้ อย่ในสภำพดีหลังกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ
• หลีกเลี่ยงกำรขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในชัว่ โมงเร่งด่วน
• จัดให้ มีกำรรับแจ้ งเหตุ เสนอแนะและร้ องเรี ยน โดยให้ มีกำรประชำสัมพันธ์
ให้ ทรำบในพื ้นที่
ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
• ประสำนงำน พบปะ สร้ ำงควำมคุ้นเคยกับผ้ นำชุมชน หน่วยงำนเจ้ ำของ
พื ้นที่ สถำนประกอบกำรใกล้ เคียง และเจ้ ำหน้ ำที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
• ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
• จัดเตรี ยมหมำยเลขโทรศัพท์ เจ้ ำหน้ ำที่ เพื่อดแลประสำนงำนแก้ ปัญหำ
และรับเรื่ องร้ องเรี ยน และหำกพบข้ อร้ องเรี ยนต้ องดำเนินกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือและแก้ ไขโดยเร็ว
• จัดให้ มีประกันภัยสำธำรณะเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น
ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ดำเนินกำรทุกขันตอนเป็
้
นไปตำมมำตรฐำนสำกล
• จัดให้ มีกำรฝึ กอบรมด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยสำหรับ
ผ้ ปฏิบตั งิ ำนทุกคน
• ควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนก่อสร้ ำงที่มีปัจจัยเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัยให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรกำรที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
• จัดให้ มีป้ำยเตือนและกำแพงกันบริ
้ เวณที่สถำนที่ทำกำรเชื่ อมต่อท่อ
พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงเพื่อเตรี ยมรับสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
• ตรวจสอบอุปกรณ์และกำรดำเนินงำนเชื่อมต่อท่อ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของ
บริษัท ปตท. จำหน่ำยก๊ ำซธรรมชำติ จำกัด เป็ นผ้ ควบคุม
• จัดทำหมำยเลขฉุกเฉินโทรศัพท์ฉกุ เฉิน และประสำนงำนก่อนเริ่ มงำน
• จัดระเบียบพื ้นที่ก่อสร้ ำงแยกเป็ นสัดส่วน เพื่อลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุขณะ
ปฏิบตั งิ ำน
เป็ นต้ น

ิ ิ อีเล็คทริค
บริษ ัท มิตซูบช
คอนซูมเมอร์ โปรด ักส์
(ประเทศไทย) จำก ัด

ด้ านการคมนาคมขนส่ ง
• วำงแผนเส้ นทำงกำรขนส่งและลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์ พร้ อมระบุเวลำ
ที่จะดำเนินกำรขนส่งและลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์
• จัดทำแผนประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงน้ อยประกอบด้ วย
หน่วยงำนผ้ ให้ อนุญำต ผ้ นำชุมชน และสถำนประกอบกำรใกล้ เคียง
• แจ้ งให้ ผ้ ใช้ รถใช้ ถนนในพื ้นที่ก่อสร้ ำงทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำในกำร
ก่อสร้ ำงก่อนเริ่มก่อสร้ ำง อย่ำงน้ อย 1 สัปดำห์
ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
• ประสำน/พบปะและสร้ ำงควำมคุ้นเคยกับหน่วยงำนเจ้ ำของพื ้นที่ และ
สถำนประกอบกำรใกล้ เคียง เป็ นต้ น อย่ำงสม่ำเสมอ
• จัดทำแผนให้ ข้อมลข่ำวสำรต่อบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
• ดำเนินกำรตำมแผนงำนให้ ครอบคลุมและทัว่ ถึงกลุม่ เป้ำหมำยก่อนกำร
ดำเนินกิจกรรมก่อสร้ ำงในพื ้นที่นนๆ
ั ้ อย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์
เป็ นต้ น

ระยะก่ อสร้ าง

บริษ ัท มำร์ส เพ็ทแคร์
(ประเทศไทย) จำก ัด

ระยะเตรี ยมการก่ อสร้ าง

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต ี ้ ชลบุร ี (ส่วนต่อขยาย)
ั หยวนเด้น อินดัสเตรียล จากัด
บริเวณเฟส 8 เฟส 10 และไปยังบริษท

มาตรการป้องกัน แก้ ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ

ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ
บริ ษัท อมตะ จัดจาหน่ ายก๊ าซธรรมชาติ จากัด (AMATA NGD) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซธรรมชำติด้ วยระบบท่อจ่ำย
ก๊ ำซให้ กับกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมในพื น้ ที่ นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ ชลบุรี มำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 โดยปั จจุบันมีแผนดำเนินงำน
โครงกำรท่อจ่ำยก๊ ำซธรรมชำติ ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ ชลบุรี (ส่วนต่อขยำย) บริ เวณเฟส 8 เฟส 10 และไปยังบริ ษัท หยวนเด้ น
อินดัสเตรี ยล จำกัด ทังนี
้ ้ กำรดำเนินโครงกำร เข้ ำข่ำยประเภทและขนำดตำมประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่ อง กำรกำหนดประเภทและ
ขนำดของระบบขนส่งก๊ ำซธรรมชำติทำงท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทำงในกำรจัดทำรำยงำนด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2556 กำหนดให้ “โครงกำรระบบกำรขนส่งก๊ ำซธรรมชำติทำงท่อ ที่มีควำมดันใช้ งำนสงสุ ดน้ อยกว่ำ
หรื อเท่ำกับยี่ สิบบำร์ และมีขนำดเส้ นผ่ำนศนย์ กลำงน้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับสิบหกนิ ว้ ในทุกพื น้ ที่ ยกเว้ นพื น้ ที่ ที่มีมติคณะรั ฐมนตรี หรื อ
กฎหมำยกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น และโครงกำรที่มีควำมดันใช้ งำนสงสุดมำกกว่ำยี่ สิบบำร์ ขึน้ ไป หรื อมีขนำดเส้ น ผ่ำนศนย์กลำงของท่อ
มำกกว่ำสิ บ หกนิ ว้ ขึ น้ ไป ในเขตนิ คมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยกำรนิ คมอุตสำหกรรม ต้ องศึก ษำและจัดท ำรำยงำนด้ ำน
สิ่งแวดล้ อมเพื่อเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงำน

วิธีการก่ อสร้ างท่ อจ่ ายก๊ าซธรรมชาติ
วิธีการ

ภาพกิจกรรม

กำรขุดเปิ ด
(Open Cut)

วิธีกำรนี ้ใช้ รถแบ็คโฮขุดตำมแนวยำวของกำรวำงท่อ แล้ วนำ
ท่อก๊ ำซธรรมชำติลงร่ องขุด และฝั งกลบท่อ โดยท่อส่ งก๊ ำซ
ธรรมชำติจะถกฝั งลึกวัดจำกหลังท่อถึงพื ้นดินเดิมไม่น้อยกว่ำ
1.0 เมตร

กำรดันลอด
(Boring)

วิ ธี ก ำรนี ใ้ ช้ ในกรณี ว ำงผ่ ำ นจุ ด ตั ด เช่ น ทำงรถไฟ ถนน
โดยเตรี ยมบ่อรับบ่อส่ง 2 ฝั่ งถนนที่ลอดผ่ำน โดยใช้ ท่อนำร่ อง
เจำะนำร่ องลงไปก่อน แล้ วนำท่อส่งก๊ ำซ สอดเข้ ำไปและดึง
ผ่ำนช่องที่เจำะ โดยท่อก๊ ำซจะอย่ลึกจำกผิ วดินประมำณ 3
เมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอย่กบั สภำพพื ้นที่และอุปสรรคที่แนวท่อตัดผ่ำน

กำรเจำะลอด
(HDD)

วิ ธี ก ำรนี ใ้ ช้ ในกรณี ว ำงผ่ ำ นจุ ด ตั ด เช่ น แหล่ ง น ำ้ ถนน
โดยจะเปิ ดหน้ ำดินเฉพำะที่เป็ นบ่อรับบ่อส่ง และดำเนินกำร
เจำะลอด โดยท่อก๊ ำซจะอย่ลึกจำกผิวดินประมำณ 3 เมตร
ทังนี
้ ้ขึ ้นอย่กบั สภำพพื ้นที่และอุปสรรคที่แนวท่อตัดผ่ำน

รายละเอียดท่ อจ่ ายก๊ าซฯ

โครงการท่ อจ่ ายก๊ าซธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ชลบุรี (ส่ วนต่ อขยาย) บริเวณเฟส 8 เฟส 10
และไปยังบริษัท หยวนเด้ น อินดัสเตรี ยล จากัด มีรำยละเอียดดังนี ้
1. กำรวำงท่อบริ เวณพื ้นที่นิคมอุตสำหกรรม เฟส 8 เพื่อเสริ มสร้ ำงเสถียรภำพในกำรจ่ำยก๊ ำซ โดยเป็ นกำรวำงท่อขนำดเส้ นผ่ำน
ศนย์กลำง 160 มิลลิเมตร บริ เวณถนน P8C ด้ ำนหน้ ำบริ ษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด และบริ ษัท เอ็ฟ.ซี.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด ระยะทำง
ประมำณ 430 เมตร โดยมีคำ่ ควำมดันใช้ งำนสงสุดเท่ำกับ 5 บำร์
2. กำรวำงท่อบริ เวณพืน้ ที่นิคมอุตสำหกรรม เฟส 8 และ เฟส 10 ประกอบด้ วย กำรวำงท่อหลัก (HDPE Main Pipeline) ขนำด
เส้ นผ่ำนศนย์กลำง 225 มิลลิเมตร ระยะทำงประมำณ 4.5 กิโลเมตร และกำรวำงท่อบริ กำร (HDPE Service Pipeline) ขนำดเส้ นผ่ำน
ศนย์กลำง 63 มิลลิเมตร, 110 มิลลิเมตร และ 160 มิลลิเมตร โดยเชื่อมต่อจำกท่อหลักดังกล่ำวข้ ำงต้ น เพื่อวำงท่อบริ กำรไปยังโรงงำน
จำนวน 6 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท คำนำยำมำ คำเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด, บริ ษัท มิตซบิชิ อีเล็คทริ ค คอนซมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริ ษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด, บริ ษัท แม็คคอร์ มิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริ ษัท เอ็กเซดี ้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท
มำร์ ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคำ่ ควำมดันใช้ งำนสงสุด (MOP) เท่ำกับ 5 บำร์
3. กำรวำงท่อไปยังบริ ษัท หยวนเด้ น อินดัสเตรี ยล จำกัด ด้ วยท่อบริ กำร (HDPE Service Pipeline) ขนำดเส้ นผ่ำนศนย์ กลำง 63
มิลลิเมตร ระยะทำงประมำณ 30 เมตร บริ เวณถนน P6E โดยมีคำ่ ควำมดันใช้ งำนสงสุด (MOP) เท่ำกับ 5 บำร์

ที่ตงั ้ และพืน้ ที่ศึกษา
พืน้ ที่ดาเนินโครงการ : ในพื ้นที่เขตทำงของถนน P9A, P9D, P10A, P10B, ถนนสำยพำนทอง-บ้ ำนไร่ (ทล.3127), P8C, P6E และ
เขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอพำนทอง
จังหวัดชลบุรี
พืน้ ที่ศึกษาโครงการ : พื ้นที่ศกึ ษำในรัศมี 100 เมตร จำกจุดกึง่ กลำงแนววำงท่อทังสองข้
้
ำง ซึง่ อย่ภำยในพื ้นที่ของนิคมอุตสำหกรรม
อมตะ ซิตี ้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

สถานภาพโครงการ

ขัน้ ตอนการศึกษาและจัดทารายงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดโครงการ
สารวจสภาพพืน้ ที่และการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ิน บริเวณโครงการและพืน้ ที่ศึกษา
กาหนดมาตรการป้องกัน แก้ ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ปั จจุบันโครงกำร อย่ในขั ้นตอนของกำรศึกษำและจัดทำรำยงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม และดำเนินกิจกรรมกำรมี ส่ วนร่ วมของ
ประชำชน เพื่อให้ หน่วยงำน สถำนประกอบกำร และชุมชนใกล้ เคียง ได้ มีสว่ นร่วมในกำรรับทรำบข้ อมลโครงกำร และแสดงข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะต่อโครงกำร และต่อมำตรกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อมของโครงกำรต่อไป

มาตรฐานความปลอดภัย
• กำรออกแบบระบบท่อจ่ำยก๊ ำซเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล EN 1555
• มีศนย์รับแจ้ งเหตุฉกุ เฉินตลอด 24 ชัว่ โมง และมีระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และบันทึกกำรทำงำนของ
ระบบท่อจ่ำยก๊ ำซ โดยมีศนย์ควบคุมกลำงอย่ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงป
• มีกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำระบบท่อจ่ำยก๊ ำซ และสถำนีควบคุมควำมดันและวัดปริ มำตรก๊ ำซ ตำมที่มำตรฐำนกำหนด

รายละเอียด

รายงานด้ านสิ่งแวดล้ อม

พิจารณาโดย
กรมธุรกิจพลังงาน

การมีส่วนร่ วมของประชาชน
โครงกำร ด ำเนินกิจ กรรมกำรมีส ่วนร่วมของประชำชนโดยมุ่ง เน้ นให้ ป ระชำชนหรื อ ผ้ มีส่ว นได้ เ สีย ได้ รับ ร้ ข้ อ มลข่ำ วสำร
โครงกำร ได้ มีโอกำสแสดงควำมคิด เห็น แลกเปลี่ยนข้ อมลข่ำวสำร และให้ ข้อเสนอแนะ ต่อกำรศึกษำและจัดทำรำยงำ นด้ ำ น
สิ่งแวดล้ อมและกำรดำเนินงำนโครงกำร โดยโครงกำร จัดอย่ในประเภทโครงกำรที่ต้องจัดทำรำยงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม เพื่อเสนอ
ต่อกรมธุรกิจพลังงำน ตำมประกำศกระทรวงพลังงำน พ.ศ. 2556

