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 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แหงชาติ (กพช.) เห็นชอบในการกอสรางโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ระยะที่2 ตามแผนระบบ 

รับสง และโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง เพื่อใหสอดรับตามแผนบูรณาการพลังงาน 

ระยะยาว พ.ศ.2558-2579 และสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใหม  โดยมอบหมาย 

ให บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผูรับผิดชอบความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ดำเนินโครงการทอสง 

กาซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) อำเภอไทรนอย 

จังหวัดนนทบุรี ไปเชื่อมตอกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเดิมในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งปจจุบัน 

ประสบภาวะปริมาณกาซธรรมชาติท่ีรับจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีแนวโนมลดลง 

อยางตอเน่ือง โดยโครงการฯ จะชวยผันกาซธรรมชาติจากระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันออก ไปยัง 

ฝงตะวันตกเพื่อสรางเสถียรภาพใหระบบทอสงกาซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศ พรอมทั้งรองรับ 

ความตองการใชกาซธรรมชาติจากภาคสวนตางๆ ท้ังภาคการผลิตไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนสง

ความเป�นมา

โครงการท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดัน     
ก�าซธรรมชาติราชบุรี-วังน�อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี

 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ครม. มีมติรับทราบตามมติ กพช. เห็นชอบในหลักการ และเห็นควร 

สนับสนุนแผนระบบรับสงและโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง เพื่อชวยเสริมสราง 

ความมั่นคงของระบบโครงขายพลังงานของประเทศในระยะยาว และสามารถบริหารจัดการการใช 

พลังงานกาซธรรมชาติใหเปนไปตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579

 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ครม. มีมติรับทราบตามมติ กพช. เห็นชอบในโครงการลงทุนระยะท่ี 2 

ของโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network) ตามแผนระบบรับสง 

และโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ไดแก

 - โครงการเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก เสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย-โรงไฟฟา       

พระนครเหนือ/พระนครใต

 - โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ท่ี 6 

(RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี 
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วัตถุประสงค�
 เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน และรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติในภาคสวนตางๆ

เพิ่มความสะดวก
แกประชาชน

ในการใชบริการ
NGV

สงเสริมการใช
พลังงานที่ตนทุนต่ำ

และสะอาด
เพื่อลดมลพิษ

สรางความมั่นคง
ดานการผลิตไฟฟา

เพื่อลดมลพิษ

NGV
สถานี NGV ลูกที่มีอยูอาจเปลี่ยนเปนสถานีในแนวทอ
เพิ่มโอกาสการสรางสถานี NGV ในพื้นที่แนวทอผาน
ลดการขนสงทางรถบรรทุก

อุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆในพื้นที่

ไฟฟ�า
สรางเสถียรภาพใหแกพลังงานกาซธรรมชาติในภาวะ 
ที่ปริมาณกาซฯ ซึ่งรับจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมียนมารลดลงอยางตอเนื่อง

  สถานะโครงการ ณ ไตรมาส 2 ป� 2561

โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดัน     

กาซธรรมชาติราชบุรี - วังนอยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี 

119 กิโลเมตร โดยประมาณ 

บริเวณสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) 

ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 

บริเวณสถานีผสมกาซธรรมชาติที่ 10 (BVW10) ของระบบ                       

ทอสงกาซธรรมชาติบนบกฝงตะวันตกจากแหลงยาดานา (สหภาพพมา) 

ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ชื่อโครงการ

กาซธรรมชาติ (NGV, CNG)

ใชงบประมาณของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ผานทอ

งบลงทุนของโครงการ

ระยะทาง

เสนผานศูนยกลาง 30 นิ้วขนาดทอ

มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8)มาตรฐานการออกแบบ 

จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด
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การเผยแพรขอมูล
และกระบวนการมีสวนรวม 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน
การศึกษาดานสังคม ชุมชน 

และแนวทางเลือก
ที่มีความเหมาะสม

โดยสถาบันการศึกษา

กระบวนการศึกษา และ
จัดทำรายงานการประเมิน            

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (อีไอเอ)

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

การออกแบบ
และเตรียมการกอสราง

การกอสราง
วางทอสงกาซธรรมชาติ 
และการทดสอบระบบ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  สถานะโครงการ ณ ไตรมาส 2 ป� 2561

ปจจุบันอยูในระหวางการกอสรางโครงการฯ ควบคูไปกับการดำเนินงานประชาสัมพันธขอมูล 
งานมวลชนสัมพันธ และกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียของโครงการฯ อยางตอเนื่อง โดยคาดวา 
โครงการฯ จะแลวเสร็จในป 2564

แผนการดำเนินโครงการท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก
จากสถานีควบคุมความดันก�าซธรรมชาติราชบุรี-วังน�อยที่ 6 (RA6) 

ไปยังจังหวัดราชบุรี

บริเวณสถานีผสมกาซธรรมชาติที่ 10 (BVW10) ของระบบ                       

ทอสงกาซธรรมชาติบนบกฝงตะวันตกจากแหลงยาดานา (สหภาพพมา) 

ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

กิจกรรม / ไตรมาส
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หลักคิดการกำกับนโยบายพลังงาน

ปตท. เปนหนึ ่งในผู ปฏิบ ัต ิตามนโยบาย
โดยมีหนวยงานหลายฝายดูแลควบคุมการทำงาน

ใหโปรงใสและเปนธรรม

ผูกำหนด

นโยบาย

ผูปฏิบัติ

ตามนโยบาย

ผูดูแล
ประโยชน
สาธารณะEnergy

for
Thai

Shell »µ·.

¡ÒÃä¿¿‡Ò

PTT
NGD

TTM

AMATA
NGDEsso

Chevron ºÒ§¨Ò¡

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ

¾ÅÑ§§Ò¹¡ÃÐ·ÃÇ§
¾ÅÑ§§Ò¹

แนวปฏิบัติของโครงการฯ
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2552)           

ภายใตพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
3. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยสำนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549

 ปตท. เปนหนึ่งในหนวยงานซึ่งอยูภายใตกระทรวงพลังงานและถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับ 
กิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งไดดำเนินโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาต ิ
ราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ในฐานะผูปฏิบัติตามนโยบายตามมติเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยจะดำเนินโครงการใหมีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมและสังคมชุมชนในพื้นที่ใหนอยที่สุด อันจะเห็นไดจากมาตรการตางๆ ในการศึกษาผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม และพื้นที่พาดผานของโครงการจะใชพื้นที่ซึ่งภาครัฐใชประโยชนอยูเดิมเปนสวนใหญ เชน เขตระบบ 
ของสายสงไฟฟาแรงสูง, เขตทางหลวง, เขตทางหลวงชนบท, เขตคลอง ชลประทาน เปนตน 
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ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการมีส�วนร�วม
และศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการฯ

•  ยุทธศาสตรทองถิ่น
•  สังคม
•  สิ่งแวดลอม
•  สุขภาพและความปลอดภัย
•  เศรษฐศาสตร
•  วิศวกรรม  
•  ฯลฯ

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดของโครงการ

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
ตอขอบเขตการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอมและการคัดเลือกเสนทางเลือก 

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
ตอการศึกษาและมาตรการตางๆ ในรางรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและชี้แจงผลสรุปเสนทางเลือก

เสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ 

พลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาประกาศ 

เขตระบบโครงขายพลังงานกาซธรรมชาติ

เสนอตอสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เพื่อพิจารณาโดย

  1. คณะกรรมการผูชำนาญการ

  2. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

EIAรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

•  การสำรวจและประยุกตใชแนวทางการศึกษาผลกระทบ      
    เชิงสังคม (SIA) เพื่อศึกษาเสนทางเลือกที่เหมาะสม
•  การกลั่นกรองความเพียงพอเหมาะสมของเสนทางเลือก
    ที่มีศักยภาพเปนเสนทางเลือกจากการศึกษา 

พิจารณาเสนทางที่มีศักยภาพเปนแนวทางเลือก

ตามแนวทางในมติ ครม. และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จัดทำมาตรการปองกัน/แกไข
ผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

การศึกษา สำรวจ และเก็บขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอม     
ทั้ง 4 ดาน ทั้งจากขอมูลภาคสนามและขอมูลทุติยภูมิ
   1. ดานกายภาพ
   2. ดานชีวภาพ
   3. ดานคุณคาการใชประโยชน
   4. ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต

การศึกษาและกำหนดมาตรการในรางรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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พิจารณาเสนทางที่มีศักยภาพเปนแนวทางเลือกตามแนวทางในมติ ครม. และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดในการขยายโครงขายทอสงกาซฯ ปตท. ไดใช 

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีในการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544 - 2554) 

พิจารณาพื้นที่เสนทางเลือกเพื่อกอสรางวางทอฯ โดยใชพื้นที่ซึ่งภาครัฐมีการใชประโยชนอยูเดิมเปนสวนใหญ พรอมทั้ง 

พิจารณาปจจัยออนไหวอื่นๆ ประกอบ เชน ผลกระทบตอพื้นที่อนุรักษทางสิ่งแวดลอม, พื้นที่ชุมชนขนาดใหญ 

และพื้นที่สำคัญทางโบราณคดี เปนตน   

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดของโครงการ

การสำรวจและประยุกตใชแนวทางการศึกษาผลกระทบเชิงสังคม (SIA) เพื่อศึกษาเสนทางเลือกที่เหมาะสม 
และการกลั่นกรองความเพียงพอเหมาะสมของเสนทางที่มีศักยภาพเปนเสนทางเลือกจากการศึกษา

2.6% 
ไมเหมาะสมเพียงพอ

97.4% 
เหมาะสมเพียงพอ

ปตท.  ไดขอความอนุเคราะหใหคณะศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทำการศึกษาจัดทำ 
แนวทางเลือกและพิจารณาเสนทางที่มีความเหมาะสม เพื่อดำเนินโครงการฯ ระหวาง ธ.ค. 58  
ถึง พ.ค. 59  โดยไดนำแนวทางการศึกษาผลกระทบเชิงสังคม (SIA : Social Impact 
Assessment) มาประยุกตใชในการศึกษาควบคูกับการดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและ 
รับฟงความคิดเห็น ซึ่งผลการศึกษาพบวารอยละ 82.6 ของประชาชนผูใหความรวมมือตอบ 
แบบสอบถาม จำนวน 2,845 คน มีทัศนคติเห็นดวยและรอยละ 97.4  คิดเห็นวาแนวทางเลือก 
ที่ศึกษาจัดทำขึ้นมีความเหมาะสมเพียงพอตอการดำเนินโครงการฯ   

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดของโครงการ
ควบคู�กับการดำเนินกระบวนการมีส�วนร�วมเพื่อรับฟ�งความคิดเห็นในพื้นที่
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พื้นที่ศึกษา
กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหเปนไปตามแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกำหนดพื้นที่ศึกษา  
500 เมตร จากกึ่งกลางแนววางทอทั้งสองขาง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 
และราชบุรี

การศึกษาและกำหนดมาตรการต�างๆ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
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เส�นทางเลือกในการดำเนินโครงการ

ประมวลภาพการดำเนินกระบวนการมีส�วนร�วมเพื่อรับฟ�งความคิดเห็นในพื้นท่ี



การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานี 

ควบคุมความดันกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ไดดำเนินการให 
สอดคลองตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดประเภทและขนาด              
ของโครงการ หรือกิจการซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ            
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 
และฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 ที่กำหนดใหโครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอ 
ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงดำเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอของสำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหล 
ของกาซธรรมชาติ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคา                    
ตอคุณภาพชีวิต เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปขั้นตอน 
ขอบเขต และแนวทางการประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดดังนี้

- การเกษตรกรรม
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การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตอการดำเนินงานชวงกอสราง 

โครงการฯ รวมกับ บริษัท ไชนา ปโตรเลียม ไปปไลน บูโร (CPP) จัดกิจกรรม 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่                           

21 ก.ย. – 21 ธ.ค. 60 ในพื้นที่พาดผานของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให 

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบรายละเอียดแผนการกอสรางในพื้นที่ 

และมาตรการปองกันและลดผลกระทบในระหวางกอสรางรวมถึงแนะนำผูรับเหมาหลัก 

ของโครงการฯ บริษัท ไชนา ปโตรเลียม ไปปไลน บูโร (CPP)     

     จากการดำเนินกระบวนการดังกลาวกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียกวา 2,922 คน 

พบวารอยละ 99.1 เห็นดวยและพอใจกับการแจงรายละเอียดวิธีการกอสราง 

ของโครงการฯ และรอยละ 99.4 เห็นดวยและพอใจกับมาตรการปองกัน 

และลดผลกระทบในระหวางกอสราง

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
การรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษารางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการฯ สิ่งแวดลอม

 โครงการฯ รวมกับบริษัท เอ็นทิค จำกัด (นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทำรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม) ไดจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และผูมีสวนไดเสีย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 13 ก.ค. – 31 ส.ค. 59 ในพื้นที่พาดผาน 

ของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูมีสวนไดเสียรับทราบผลการศึกษาในรายงาน 

อีไอเอของโครงการฯ และรับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ    

รวมทั้งการดำเนินงานในดานอื่นๆ โดยพบวารอยละ 96 ของประชาชนผูใหความรวมมือ 

ตอบแบบประเมิน จำนวน 2,211 คน คิดเห็นวา มาตรการฯ ในระยะดำเนินการมีความ 

เหมาะสม และรอยละ 95 คิดเห็นวามาตรการฯ ในระยะกอสราง มีความเหมาะสม 

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานี 
ควบคุมความดันกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ไดดำเนินการให 
สอดคลองตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดประเภทและขนาด              
ของโครงการ หรือกิจการซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ            
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 
และฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 ที่กำหนดใหโครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอ 
ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงดำเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอของสำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหล 
ของกาซธรรมชาติ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคา                    
ตอคุณภาพชีวิต เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปขั้นตอน 
ขอบเขต และแนวทางการประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดดังนี้

ศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ศึกษาสำรวจและเก็บขอมูลทุติยภูมิและภาคสนามที่เกี่ยวของ

กำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (อีไอเอ)

การรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1
รับฟงความคิดเห็นตอรางขอบเขต

และแนวทางการศึกษา

การสำรวจขอมูล
สภาพเศรษฐกิจ - สังคม

และความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 
รับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา

รางรายงานอีไอเอ
และรางมาตรการฯ สิ่งแวดลอม

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
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ปจจุบัน โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ 

ราชบุรี-วังนอยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ไดจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ                      

และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอม        

ในระยะกอสราง จำนวน 12 คณะ ไดแก คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำนวน               

4 คณะ ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ จำนวน 8 คณะ ประกอบดวย 

อำเภอไทรนอย (จังหวัดนนทบุรี) อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน 

(จังหวัดนครปฐม) อำเภอทามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี) อำเภอบานโปง อำเภอ 

โพธาราม อำเภอจอมบึง (จังหวัดราชบุรี)  โดยในการดำเนินงานที่ผานมาโครงการฯ 

ไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ 

ตอการดำเนินงานชวงกอสรางของโครงการฯ

ซ่ึงคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ มีอำนาจหนาท่ีกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฯ ผลกระทบจากการดำเนินการโครงการฯ และวินิจฉัยปญหารวมกัน 

ตามข้ันตอนของการรองเรียน และแกไขปญหาในแผนการจัดการขอรองเรียน และติดตามตรวจสอบแกไขปญหา พรอมท้ังติดตามตรวจสอบ 

ความเรียบรอยในการดำเนินการโครงการฯ กอนการปดงาน ทั้งนี้ หากเกิดปญหาสืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการใหใชกระบวนการ 

รับเรื่องรองเรียนตามแผนการจัดการขอรองเรียนและติดตามตรวจสอบแกไขปญหาตอไป

การแตงตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ในระยะกอสราง

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
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มาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม

ระยะก�อสร�าง

1. ดานคุณภาพอากาศ

•  ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อลดฝุนละออง
•  ไมเปดหนาดินพรอมกันตลอดแนว ใหทยอยเปดพื้นที่กอสรางเปนชวงๆ 
   เมื่อวางทอแลวเสร็จใหฝงกลบทอโดยเร็ว
•  ทำความสะอาดลอรถยนต กอนออกจากพื้นที่เก็บกองทอ
•  ปดคลุมรถบรรทุกวัสดุกอสรางขณะขนสง
•  หากวัสดุกอสรางตกหลนบนถนนใหรีบทำความสะอาด
•  ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองบริเวณพื้นที่ออนไหว
   ในชวงที่มีการกอสรางในบริเวณใกลเคียง

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองจากการ
ขุดเปดหนาดินและปรับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่กอสราง

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานเสียงจากเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน และการชะลาง 
พังทลายของดิน จากกิจกรรมการกอสรางโดยเฉพาะในชวงที่ฝนตก

2. ดานเสียงรบกวน
•  แจงแผนการกอสรางใหชุมชนใกลเคียงทราบลวงหนา 
•  ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยางสม่ำเสมอ
•  จัดใหมีรั้วกั้นเขตพื้นที่กอสรางและติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว 
   ในบริเวณพื้นที่กอสรางที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบ
•  ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวในชวงที่มีการกอสราง
   ในบริเวณใกลเคียง

3. ดานดินและการชะลาง
   พังทลายของดิน

•  การกอสรางในพื้นที่เกษตรกรรม ตองแยกหนาดินออกจากดินชั้นลาง 
   เมื่อฝงกลบทอตองใชดินชั้นลางกลบกอนแลวตามดวยหนาดิน 
•  หลังวางทอแลวเสร็จ ตองปรับสภาพพื้นที่ใหอยูในสภาพเดิมหรือใกลเคียงเดิม 
   และเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานเจาของพื้นที่
•  กอนดำเนินการถมดิน ตองจัดทำทางระบายน้ำโดยรอบและแจงขออนุญาต    
   ตอเจาพนักงานทองถิ่น

 จากการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ครอบคลุมทั้งทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต  สามารถสรุป 
ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และการกำหนดมาตรการปองกันและแกไข 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ ในระยะกอสราง และระยะ 
ดำเนินการ เบื้องตน ดังตอไปนี้

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

11
ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561



มาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ระยะก�อสร�าง (ต�อ)

มาตรการทั่วไป
•  กรณีตองปดก้ันหรือกีดขวางการไหลของทางน้ำ ตองจัดทำทางระบายน้ำช่ัวคราว
•  จัดใหมีอุปกรณปองกันการร่ัวไหลของน้ำมัน หรือถาดเก็บและรองรับน้ำมัน ในพ้ืนท่ีกอสราง
•  หามลางอุปกรณเคร่ืองจักรและระบายน้ำปนเปอนน้ำมัน และส่ิงปนเปอนอ่ืนๆ ลงสูแหลงน้ำ 
•  จัดใหมีหองสุขาเพียงพอกับจำนวนคนงาน
•  หลีกเลี่ยงกิจกรรมกอสรางในชวงที่ฝนตกหนัก  

มาตรการจัดการน้ำจากการทดสอบทอ 
•  กอนใชน้ำและทิ้งน้ำ ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน
•  ปรับลดแรงดันน้ำในเสนทอจากการทดสอบทอกอนระบายน้ำทิ้ง
•  ติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะหรือของแข็งที่ปนเปอนมากับน้ำ บริเวณปลายทอ 
   หรือจุดปลอยน้ำกอนระบายทิ้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
•  ติดตามสภาพการระบายน้ำบริเวณพื้นที่กอสรางและใกลเคียง
•  ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการทดสอบทอกอนระบายออกทุกครั้ง

4. คุณภาพน้ำ
   และการระบายน้ำ

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบตอคุณภาพน้ำ 
และการกีดขวางสภาพการระบายน้ำของพื้นที่จากการขุดเปดพื้นที่กอสราง 
และน้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ

5. ดานการคมนาคมขนสง เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานปริมาณการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ 
และการกีดขวางทางเขาออกของชุมชนในพื้นที่ตามแนววางทอฯ

•  วางแผนการขนสงโดยหลีกเลี่ยงชั่วโมงเรงดวนกรณีผานเขตชุมชน
•  ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปายเตือนตางๆ 
   และจัดเจาหนาที่อำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่กอสราง
•  จัดพื้นที่จอดรถขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูภายในพื้นที่กอสรางของโครงการ 
   เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
•  กรณีมีการขุดเปดทางสายยอยในพื้นที่ ตองจัดทำทางเบี่ยงหรือวางแผนเหล็ก 
   เพื่อใหประชาชนสามารถเขาออกได
•  หากการขนสงของโครงการสงผลกระทบตอผิวจราจร ใหเรงปรับปรุง
   และคืนสภาพผิวจราจร ใหเหมือนเดิม
•  ควบคุมพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
•  ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก เพื่อปองกันความเสียหายของผิวจราจร
•  จำกัดความเร็วของรถบรรทุก และรถขนวัสดุกอสรางที่ใชในโครงการ

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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•  ผสมโคลนโซเดียมเบนทอไนตใหพอดีกับปริมาณงานเจาะลอด 

•  หยุดการทำงานของเครื่องจักรชั่วคราว กรณีโคลนโซเดียมเบนทอไนต 

   เกิดการรั่วไหล 

•  กรณีมีโคลนโซเดียมเบนทอไนตเหลือจากการเจาะลอด ตองนำไปกำจัด

   ใหสอดคลองตามเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

•  จัดใหมีเจาหนาที่เฝาระวังการไหลลนของเบนทอไนตในชวงที่มีการเจาะลอด 

   เพื่อเขาแกไขผลกระทบโดยเร็ว

•  กรณีมีการทะลัก ใหกั้นเขตพื้นที่ และสูบออกไปกำจัดโดยเร็ว

•  กรณีมีผลกระทบตอทรัพยสินหรือพืชตองเขาแกไขผลกระทบ

   และชดเชยคาเสียหาย

การจัดการโคลนโซเดียมเบนทอไนต 
(ใชเฉพาะกรณีการกอสรางดวยวิธีเจาะลอด) 
เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานการปนเปอนของโคลนโซเดียมเบนทอไนต
ออกสูสิ่งแวดลอม จากกิจกรรมการกอสรางดวยวิธีเจาะลอด

มาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ระยะก�อสร�าง (ต�อ)

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบจากการตกคางของขยะมูลฝอย
จากคนงานกอสรางและจากกิจกรรมการกอสราง

6. การจัดการของเสีย

•  จัดเตรียมถังรองรับขยะและถุงบรรจุขยะ 

   เพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสรางไวในพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ 

•  รวบรวมเศษวัสดุจากการเชื่อมตอทอเพื่อนำไปกำจัดหรือประสาน  

   หนวยงานทองถิ่นรับไปกำจัด   

•  ของเสียอันตราย ตองเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป 

   และนำสงหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ

•  บันทึกปริมาณและประเภทของเสียจากกิจกรรมการกอสราง 

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม 
วิถีชีวิตความเปนอยูและความเดือดรอนรำคาญของชุมชนใกลเคียง 
และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนใกลเคียง

7. สังคม
   และการมีสวนรวม    
   ของประชาชน

•  ประชาสัมพันธขอมูลโครงการ และชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานกอสราง 
   วิธีการกอสราง มาตรการดานสิ่งแวดลอม เปนตน
•  แจงแผนการกอสรางใหหนวยงานและชุมชนใกลเคียง รับทราบลวงหนา 
   และจัดใหมีปายประชาสัมพันธติดตั้งไวในบริเวณพื้นที่กอสราง
•  จัดใหมีเจาหนาที่เขาพบปะ เยี่ยมเยียน และรับฟงขอคิดเห็นของบานเรือน
   ที่อยูใกลเคียงอยางสม่ำเสมอ
•  จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน และชวยเหลือกรณีเกิดความเสียหาย 
   หรือมีผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ 
•  กรณีเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งปลูกสราง จากโครงการ 
   ตองเขาแกไขและ ชวยเหลือทันที
•  จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหาย 
   ที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน
•  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหนวยงานและชุมชนในพื้นที่ 
•  บันทึกขอรองเรียน และการแกไข ตลอดระยะเวลากอสราง 

มาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ระยะก�อสร�าง (ต�อ)

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

8. อาชีวอนามัย
   และความปลอดภัย

เพื่อปองกันแกไขการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผูปฏิบัติงานในพื้นที่
และชุมชนใกลเคียง รวมทั้งเพื่อใหระบบทอโครงการมีความปลอดภัย

•  ประสานหนวยงานเจาของระบบสาธารณูปโภค 
   และตรวจสอบระบบทอสาธารณูปโภคใตดินกอนดำเนินการกอสราง
•  การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสายไฟฟาแรงสูงใหเปนไปตามเงื่อนไขของ 
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
•  ออกแบบระบบทอสงกาซฯ ใหมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
   และเปนไปตามมาตรฐานสากล
•  จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม 
•  จัดใหมีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน อาทิ งานตรวจสอบรอยเชื่อมดวยรังสีเอกซเรย
•  กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมดวยรังสีเอกซเรย
•  จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง และประสานกับหนวยงานทองถิ่น 
   รวมทั้งสถานพยาบาลใกลเคียง
•  ติดตั้งปายเตือนแสดงตำแหนงแนววางทอสงกาซ พรอมขอกำหนด 
   การปฏิบัติงานในพื้นที่ และเบอรโทรศัพทในการแจงเหตุฉุกเฉิน
•  จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอม
•  จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะ
•  บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวยจากการทำงาน 
   รวมถึงสาเหตุ วิธีการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
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มาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ระยะดำเนินการ

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม 
วิถีชีวิตความเปนอยูและความเดือดรอนรำคาญของชุมชนใกลเคียง 
และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนใกลเคียง

เพื่อใหการดำเนินงานโครงการมีความปลอดภัย 
และไมมีผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง  

1. สังคมและการมีสวนรวม
   ของประชาชน

2. อาชีวอนามัย
   และความปลอดภัย

•  จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียน 
•  มีการเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 
   รวมทั้งสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
   และรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของหนวยงานและชุมชนใกลเคียง 
•  จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหาย 
   ที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินจากการดำเนินโครงการ
•  เขารวมดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวม 
   และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหนวยงานในพื้นที่ 
•  จัดเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความเรียบรอยของพื้นที่ 
   ภายหลังการกอสราง และรับเรื่องรองเรียนความเดือดรอนของประชาชน
   อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ และเรงแกไขปญหาโดยเร็ว

•  จัดใหมีการอบรม/ใหความรูดานอาชีวอนามัย/ความปลอดภัย 
   แกผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชกาซฯ
•  ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯ สม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล 
   ASME B31.8 (สำรวจพื้นที่วางทอและปายเตือน 
   สำรวจรอยรั่วและการทรุดตัวของดิน ตรวจสอบการชำรุดของสารเคลือบทอ 
   การตรวจสอบการผุกรอนของทอ เปนตน)
•  จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
   เพื่อควบคุมสถานการณในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของกาซ 
   และฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
•  จัดใหมีระบบขออนุญาตทำงานในพื้นที่เขตระบบทอสงกาซฯ
•  บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของกาซ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
   พรอมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ ความเสียหาย และวิธีการแกไข
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พื้นที่เขตปกครองที่พาดผ�านของแนวก�อสร�างวางท�อส�งก�าซธรรมชาติ
โครงการท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก�าซธรรมชาติ

ราชบุรี-วังน�อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561



จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง

โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย 
โครงการทอสงกาซธรรมชาติ
ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต 

จังหวัดนนทบุรี 
1 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมูบาน/ชุมชน

พื้นที่เขตปกครองในการศึกษาเส�นทางเลือก

อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน

ไทรนอย หมู 4 บานไทรนอย, หมู 5 บานคลองพระพิมล 

หมู 1 บานคลองเจาทวีวัฒนา, หมู 5 บานคลองหนึ่ง 

หมู 7 บานปากคลองเจา

ไทรนอย 

ทวีวัฒนา

ขุนศรี

แนวทอพาดผานรวม 2.82 กม.

พื้นที่เอกชนขนานไปตามพื้นที่เขตระบบไฟฟา
ของสายสงไฟฟาแรงสูง 230 kV  บานโปง 2 – รังสิต

2.82

ระยะทาง
(กม.)
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จังหวัดนครปฐม 
3 อำเภอ 15 ตำบล 66 หมูบาน/ชุมชน

พื้นที่เขตปกครองในการศึกษาเส�นทางเลือก

อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน

กำแพงแสน ดอนขอย

บางเลน

ดอนตูม ลำลูกบัว

ดอนตูม

หมู 5 บานคลองเจา, หมู 6 บานคลองแขก, หมู 7 บานคลองสิบศอก, หมู 8 บานคลองพระมอพิสัย

หมู 10 บานเวฬุวนาราม

หมู 7 บานคลองนกกระทุง, หมู 8 บานคลองนกกระทุง, หมู 9 บานคลองบางภาษี, หมู 10 บานคลองบางภาษี
หมู 1 บานบางปลาอิ่ม, หมู 2 บานทองคุง

หมู 1 บานดอนทอง, หมู 7 บานตะโกสูง, หมู 8 บานคลองตะลุง

หมู 1 บานแหลมกระเจา, หมู 2 บานกระเจาโซง, หมู 4 บานลำลูกบัว, หมู 5 บานไผกุม 

ชุมชนบานแหลมกระเจา, ชุมชนบานไทยทรงดำ, ชุมชนบานพัฒนาภินันท, ชุมชนบานไผกุม

หมู 1 บานลาดสะแก, หมู 5 บานหนองน้ำเปรี้ยว, หมู 8 บานลาดสะแก 1, หมู 9 บานลาดสะแก 2

หมู 2 บานหนาตลาดบางปลา, หมู 3 บานตลาดบางปลา, หมู 4 บานบางปลา, หมู 5 บานดอน

หมู 7 บานลาดบัว, หมู 11 บานเกาะแรต, หมู 13 บานหนองแฟบ, หมู 15 บานเกาะแรตทาสาร

หมู 3 บานใหม, หมู 10 บานรางมูก

หมู 2 บานหนองหนัง, หมู 6 บานลำอายเสา, หมู 11 บานเกาะถาน 

ชุมชนบานหนองหนัง, ชุมชนบานลำอายเสา , ชุมชนบานเกาะถาน

หมู 1 บานวังไทร, หมู 2 บานคลองตัน, หมู 4 บานหนองหัวชาง, หมู 6 บานหนองน้ำใส, หมู 7 บานทุงโปรง

หมู 11 บานหนองพันกง, หมู 13 บานวังใหม

หมู 2 บานหนองขาม, หมู 3 บานรางพิกุล, หมู 4 บานดอนสะอาด, หมู 5 บานรางแขม, หมู 7 บานบอน้ำพุ

หมู 1 บานยาง, หมู 2 บานรางพิกุล, หมู 3 บานโปรงพรหม, หมู 4 บานดอนซาก
ทุงขวาง

วังน้ำเขียว

หวยหมอนทอง
ทุงลูกนก

ทุงกระพังโหม

หมู 4 บานดอนเฝา, หมู 6 บานหนองโสน, หมู 7 บานบัวแดง, หมู 10 บานโคกกระถิน, หมู 11 บานหนองพง

หมู 9 บานศาลาตึก, หมู 12 บานหวยผักชี, หมู 16 บานหนองหญาปลอง

สามงาม

ลำเหย

นราภิรมย 

ลำพญา

คลองนกกระทุง
บางเลน

บางปลา

จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง

โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย 

แนวทอพาดผานรวม 50.26 กม.ระยะทาง
(กม.)

1.78      พื้นที่เอกชนขนานไปตามพื้นที่เขตระบบไฟฟา
            ของสายสงไฟฟาแรงสูง 230 kV  บานโปง 2 – รังสิต
5.60      พื้นที่เอกชนขนานไปตามคลองประปามหาสวัสดิ์
42.88    พื้นที่เขตระบบไฟฟาของสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV 
            จอมบึง-ไทรนอย-วังนอย
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จังหวัดกาญจนบุรี 
1 อำเภอ 7 ตำบล 22 หมูบาน/ชุมชน 

พื้นที่เขตปกครองในการศึกษาเส�นทางเลือก

อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน

ทามะกา

ทาเสา

หมู 2 บานเขาสะพายแรง, หมู 3 บานทุงขี้วัว, หมู 4 บานหนองปลาไหลเผือก

หมู 1 บานหวยกระดาน, หมู 2 บานยางมวง, หมู 3 บานหวยตะเคียน, หมู 4 บานหวยตะเคียน 

หมู 5 บานหนองกรด, หมู 6 บานหนองโรง, หมู 7 บานหวยเจริญ, หมู 8 บานหวยรางพงษ, หมู 9 บานไรรวมเจริญ

สนามแย

ยางมวง

ดอนขมิ้น
ทาไม

พงตึก

โคกตะบอง

หมู 5 บานหนองกกหมาก

หมู 6 บานทาไม, หมู 8 บานรางโปง
หมู 1 บานปากบาง, หมู 2 บานปลักสะแก, หมู 6 บานหนองพันทาว

หมู 7 บานไร

หมู 1 บานโคกมะขามสด, หมู 3 บานเขาใหญ, หมู 5 บานชายธูป

แนวทอพาดผานรวม 21.3 กม.ระยะทาง
(กม.)

21.30      พื้นที่เขตระบบไฟฟาของสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV 
              จอมบึง-ไทรนอย-วังนอย

   

จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง

โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย 

แม่น้ำแม่กลอง
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จังหวัดราชบุรี 
3 อำเภอ 9 ตำบล 33 หมูบาน/ชุมชน 

พื้นที่เขตปกครองในการศึกษาเส�นทางเลือก

อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน

บานโปง

หนองกวาง

หมู 9 ชุมชนบานหวยกระบอก

หมู 7 บานหัวบานใหม, หมู 8 บานโคกสูง, หมู 9 บานตลาดนก, หมู 13 บานสระตะโก 

หมู 14 บานหวย, หมู 15 บานมาบแค

กรับใหญ

หนองปลาหมอ

เขาขลุง

เตาปูน

ปากชอง

หมู 3 บานเจริญธรรม, หมู 4 บานหนองไมเฝา, หมู 5 บานเขาขลุง, หมู 16 บานเจริญธรรม

หมู 5 บานหนองขนาน, หมู 6 บานเขาราบ, หมู 8 บานหนองตายอด, หมู 9 บานหนองกลางเนิน
หมู 8 บานหนองมะคา, หมู 11 บานชัดวัวนอน, หมู 12 บานเขาหยอง

หมู 1 บานหนองกวาง, หมู 2 บานหนองกระทิง, หมู 3 บานหนองแหน, หมู 4 บานหนองครึม 

หมู 5 บานหนองใยบัว, หมู 6 บานหนองไมแกน, หมู 7 บานหนองยายเพ็ง
หมู 7 บานพุแค, หมู 14 บานพุแคใต

จอมบึง

เบิกไพร

โพธาราม

จอมบึง

เขาชะงุม

หมู 11 บานหนองกระทุม

หมู 1 บานเบิกไพร, หมู 5 บานหนองศาลเจา, หมู 6 บานในไร, หมู 7 บานอางหิน, หมู 9 บานหนองแพงพวย

แนวทอพาดผานรวม 44.7 กม.ระยะทาง
(กม.)
 0.2     พื้นที่เขตระบบไฟฟาของสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV จอมบึง-ไทรนอย-วังนอย
 7.0     พื้นที่เขตระบบไฟฟาของสายสงไฟฟาแรงสูง 500 kV จอมบึง-ไทรนอย-วังนอย
 6.3     พื้นที่เขตคลองชลประทาน 9
 2.0     พื้นที่เขตทางหลวงชนบท รบ. 4024 (ถนนบานมาบแค-บานหนองมะคา)
10.3    พื้นที่เขตทางหลวงแผนดิน 3090 (เขาขวาง-หนองตากยา)
 8.3 พื้นที่เขตทางหลวงชนบท รบ. 4030 (หนองครึม-จอมบึง)
 4.0     พื้นที่เขตทางของถนนในพื้นที่ไมมีหมายเลข (ถนนเขาผึ้ง-ทุงเขาหลวง)
 0.9     พื้นที่เขตทางหลวงชนบท รบ. 4032 (ถนนทุงเขาหลวง-แกมอน)
 5.7 พื้นที่เขตทางหลวงชนบท รบ. 4009 (บานหนองมะคา-บานเบิกไพร)

 

3090

จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง

โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย 
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1

ก�าซธรรมชาติ คือ อะไร??

 เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับลานป

 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก

 ไมมีสี และไมมีกลิ่น

 เบากวาอากาศ มีคาความถวงจำเพาะ (Specific Gravity) 

ประมาณ 0.6 - 0.8 เมื่อเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสูที่สูง และฟุงกระจาย

ไปในอากาศอยางรวดเร็ว จึงปลอดภัยกวา

 ติดไฟได โดยมีชวงของการติดไฟที่ 5 - 15 % ของปริมาตรใน

อากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟไดเอง คือ 580 องศาเซลเซียส

 เปนเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ จึงสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดอื่นๆ

การเรียกชื่อก�าซธรรมชาติตามรูปแบบการใช�งาน
 เน่ืองจากกาซธรรมชาติ (Natural Gas) สามารถนำไปใชงานไดหลายรูปแบบ จึงมีการเรียกช่ือท่ี 

แตกตางกันออกไป ดังน้ี

 Pipeline Natural Gas เปนช่ือเรียกกาซธรรมชาติท่ีขนสงโดยระบบทอสงกาซฯ เพ่ือสงใหแก 

ผูใชท่ีเปนลูกคา นำไปเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา หรือใชในโรงงานอุตสาหกรรม

 Natural Gas for Vehicles (NGV) คือ กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต เกิดจากการนำกาซธรรมชาติ 

มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด / ตารางนิ้ว (240 เทาของความดันบรรยากาศ) แลวจึง 

นำมาบรรจุไวในถังเก็บกาซฯ เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในภาคการขนสง ซึ่งปจจุบันมีการขนสงทั้งทางทอสง 

กาซธรรมชาติ ที่มีความทนทานพิเศษมาที่สถานีบริการ NGV และการขนสงโดยรถบรรทุก ทั้งนี้ 

สามารถเรียกกาซธรรมชาติลักษณะดังกลาวแบบสากลวา Compressed Natural Gas (CNG)

 Liquefied Natural Gas (LNG) หรือกาซธรรมชาติเหลว เปนการนำกาซธรรมชาติจากแหลงที่ 

ผลิตมาผานกระบวนการควบแนน เพ่ือเปล่ียนสถานะเปนของเหลวท่ีระดับอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงจะทำใหมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เทา เพ่ือสะดวกตอการขนสงในระยะทางไกล ซ่ึงไมเหมาะสม 

ในเชิงเศรษฐศาสตรตอการกอสรางทอสงกาซฯ โดยในการขนสงน้ัน จะใชเรือขนสงท่ีถูกออกแบบไวโดย 

เฉพาะเทาน้ัน
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ขั้นตอนการวางท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก

สำรวจ และรวบรวมขอมูลพื้นที่

การวางทอสงกาซฯ
1

จัดเตร ียมพื ้นที ่วางทอส งก าซ 

ธรรมชาติ : การเตรียมพื้นที่ตามแนว 

ทอใหมีความกวางพอประมาณ ทั้งนี ้  

ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ เพื่อสะดวกในการ 

เคลื่อนยายอุปกรณ พรอมทั้งปรับระดับ 

ผิวดินใหเรียบรอยสม่ำเสมอ

2

ขุดรองโดยใชรถขุด : ความลึกของ 

รองจะข้ึนกับขนาดของทอ และมาตรฐาน 

ความลึกตามที่กำหนด โดยมีมาตรฐาน 

ข้ันต่ำโดยประมาณ 1 - 1.5 เมตร วัดจาก 

หลังทอ สวนดินชั ้นบนจะถูกแยกไว 

ตางหากเพื่อนำมากลบผิวดินภายหลัง

4

ขนยายทอสงกาซธรรมชาติ : 
ใชรถบรรทุกขนยายทอสงกาซธรรมชาต ิ

จากลานเก็บทอไปยังพื้นที่วางทอกอน 

นำทอมาวางเรียงตอกันตามแนวรองท่ีขุด

3

ดัดทอ : ทอจะตองมีความโคงตามแนว 

หรือโคงตามระดับของรองที่ขุด ดังนั้น 

จึงตองมีการดัดทอ เพื่อใหทอวางตัวใน 

แนวที่ถูกตอง

5

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
23



เคลือบทอภายนอก : วัสดุท่ีทำการ 

เคลือบมีหลายชนิด และหลายวิธี โดยมีการ 

กำหนดไวในมาตรฐาน ASME B31.8 เชน 

Fusion Bond Epoxy, High Density 

Polyethylene เพ่ือปองกันสนิมและการ 

ผุกรอนบนรอยเช่ือมอีกครั้ัง

7

เชื ่อมทอสงกาซธรรมชาติและ 

ทำการตรวจสอบแบบไมทำลาย : 
โดยปกติท อส งก าซธรรมชาต ิจะม ี 

ความยาวทอนละ 12 เมตร ซ่ึงตองตอทอ 

แตละทอนดวยวิธีการเชื่อมและตรวจ 

สอบความสมบูรณทุกรอยเช่ือม 100%

6

นำทอลงสูรองขุด : ใชเคร่ืองจักรยกห้ิว 

ทอและวางทอลงในรองขุดกรณีพื้นรอง 

เปนหินจะตองรองดวยดิน หรือ ทราย 

เพ่ือปองกันความเสียหายตอทอ

8

กลบทอ : ในกรณีที่ทออยูในแนวหิน 

หรือดินหยาบ ตองใชทรายรองรับกอน 

แลวคอยกลบทอดวยดินที ่ขุดขึ ้นมา 

ระหวางการขุดรอง และทำการอัดแนน 

พอควร เพื่อใหคืนสภาพเดิมของพื้นที่ 

และจะนำเอาดินชั้นบนกลับมากลบที่ 

ผิวดินเพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดงาย

9
ปรับพ้ืนท่ีคืนสูสภาพเดิม : หลังการ 

กลบทอ ทำการปรับสภาพพ้ืนท่ีภูมิทัศน 

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนมีการ 

วางทอ พรอมทั้งติดตั้งปายเตือนแสดง 

แนวเขตตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ

10
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วิธีการวางท�อส�งก�าซธรรมชาติ
เทคนิคในการวางท�อ มี 3 วิธี

                           การดันลอด (Boring)
เปนทางเลือกในการวางทอผานถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำ 

ที่วิธีการกอสรางแบบขุดเปดไมสามารถทำได โดยการใช 

ทอเหล็กท่ีมีขนาดใหญกวาทอสงกาซฯ เจาะนำกอนจากน้ัน 

จึงนำทอสงกาซฯ ที่เตรียมไวสอดเขาไปในชองเจาะ หรือ 

ใชการเช่ือมทอเขากับหัวเจาะ แลวทำการดันลอดจากบอสง 

ไปบอรับ

การเจาะลอด (HDD)
Horizontal Directional Drilling (HDD) เปนวิธีการ 

กอสรางทอสงกาซฯ ผานแมน้ำ หรืออุปสรรคท่ีมีความยาว 

อยูในชวง 500 เมตร ถึง 2,000 เมตร ที่วิธีการกอสราง 

แบบขุดเปดไมสามารถทำได โดยการใชแทนเจาะ HDD 

เจาะนำ และควานใหเปนรูกวาง จากน้ันจึงนำทอสงกาซฯ 

ที่เตรียมไวดึงลอดเขาไปในชองเจาะ 

                      การขุดเปด (Open Cut)
เปนวิธีการกอสรางตามมาตรฐาน ซึ่งจะใชรถขุดดินให 

เปนรองลึก โดยมีระดับความลึกจากหลังทอถึงพื้นดิน 

ไมนอยกวา 1.5 เมตร หลังจากน้ันจะวางทอลงสูรองขุด 

พรอมฝงกลบ และติดตั้งวัสดุเตือนและปองกัน เชน 

แถบเตือน (Warning Tape), แผนคอนกรีตปองกันทอ 

(Concrete Slab) ในกรณีท่ีทอวางในเขตทางหลวง เปนตน 
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1. วัสดุและข�อกำหนด

  เปนทอเหล็กกลา เหนียวพิเศษ        
(Carbon Steel) ท่ีมีความแข็งแรง 
และยืดหยุนสูงผานการทดสอบตาม 
มาตรฐานสากล
  ขนาด ความหนา และการฝงลึก 
ขึ ้นอยู กับความเหมาะสมของสภาพ 
พ้ืนท่ี ตามมาตรฐานสากลกำหนด เชน 
ฝงลึกอยางนอย 1.5 เมตร จากหลังทอ 
ในแนวถนน เปนตน

มาตรฐานความปลอดภัยระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติ

2. ระบบควบคุมการทำงานระบบท�อ
    และการสื่อสาร

  การสงกาซฯจะถูกควบคุมการทำงานและตรวจสอบ 
ผานระบบควบคุมอัตโนมัติ Supervisory Control 
and Data Acquisition System หรือ ระบบ SCADA 
โดยที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรีจะมีวิศวกรควบคุมตลอด 
24 ชั่วโมง
  มีสถานีควบคุมกาซฯตลอดแนวทอฯ ซึ่งสามารถ 
ปด-เปดวาลวไดโดยตรง โดยถูกเชื่อมโยงทุกจุดกับระบบ 
SCADA ผานการสื่อสารดวยระบบไมโครเวฟ, ระบบ 
ใยแกวนำแสง (Optical Fiber Cable), ระบบการส่ือสาร 
ผานดาวเทียม, ระบบโทรศัพทและระบบวิทยุ UHF และVHF 

      มีการตรวจสอบแนวทอและสภาพแวดลอมขางเคียงโดยการใชรถยนตตรวจการ, เฮลิคอปเตอร
      บินสำรวจและการเดินสำรวจอยางสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล

      มีระบบการปองกันการผุกรอน โดยมีการตรวจสอบรอยร่ัวของทอดวยแรงดันน้ำ (Hydrostatic Test)          
      กอนการวางทอ, มีระบบการปองกันการผุกรอนดวยไฟฟาเคมี (Cathodic Protection) และมีการ   
      เคลือบผิวภายนอกทอ (Corrosion Coating)

      มีการตรวจสอบสภาพภายในของทอ ดวยอุปกรณกระสวยอิเล็คทรอนิคส Intelligent PIG
      (Pipeline Inspection Gauge) ว่ิงตรวจสอบภายในทอตลอดแนว พรอมบันทึกขอมูล วิเคราะหผล  
      ระบุตำแหนงพิกัด โดยสามารถคาดการณความเสียหายไดลวงหนา

      มีการฝกซอมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของระบบทอสงกาซฯกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

      มีประกันภัยคุมครองชีวิตและทรัพยสินของบุคคลท่ีสามในวงเงิน 50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ                  
      1,500 ลานบาท ตอการเกิดเหตุ 1 ครั้ง

      มีการปกปายเตือนเพ่ือแสดงตำแหนงตลอดแนวทอพรอมระบุเบอรโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง

      การวางทอในแนวถนน จะมีแนวแถบคำเตือนและแผนคอนกรีตเตือนอยูเหนือทอกอนถึงแนวทอ 

3. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาท�อ
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มุงเนนการใหความรูกับชุมชน ระหวางดำเนินโครงการปายคำเตือนตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ

มาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติ

 ปตท. ใชระบบบริหารความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และระบบบริหาร 
ความมั่นคงแข็งแรงของทอโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงผูไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง ปตท. สามารถดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน 
จนไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในป 2553 นอกจากน้ียังไดรับรางวัลอ่ืนๆ เชน รางวัลการบริหารสูความ 
เปนเลิศ TQC ป 2550 - 2552, ISO9001, ISO14001, มอก./OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025

ปรับคืนสภาพที่ดินบริเวณที่ทำการ
ซอมแซมใหเหมือนเดิม

เมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้นศูนย
ปฏิบัติการจะทราบโดยทันที 

จากระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

วาลวสงกาซจะสามารถปดไดทันที
ภายใตการสั่งการจากศูนยปฏิบัติการ
ผานระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

ปตท. มีวิศวกรดูแลตลอด 24 ชม. 
สามารถดูแลตรวจสอบเมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

สถานีควบคุมความดันในแนวทอ

ทำการซอมแซมแนวทอตาม
สภาพความเสียหาย

การซอมแผนฉุกเฉินกับชุมชนที่มีแนวทอกาซฯ พาดผาน
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ทำการระบายกาซฯที่คาง
อยูในระบบออกเพื่อเตรียมพรอม

สำหรับการซอมบำรุง

1 2 3

4 5 6
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การดูแลชุมชนและสังคมควบคู�กับการดำเนินโครงการ

 ปตท. มีเจตนารมณในการลงทุน เพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งเปนประโยชนตอ
ชุมชนและองคกร อีกทั้งยังชวยลดผลกระทบตอ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนดกรอบการทำงาน
ดานการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมปตท.ขึ้น
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การดูแลชุมชนและสังคมควบคู�กับการดำเนินโครงการ
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ขั้นตอนการดำเนินการในที่ดินวางท�อส�งก�าซธรรมชาติ

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะตองดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของคณะ 
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดไว ซ่ึงสามารถแบงได 4 ข้ันตอน ดังน้ี
 1. การประกาศเขตสำรวจระบบโครงขายกาซธรรมชาติ
 เพื่อสำรวจหรือเพื่อหาสถานที่ตั้งระบบโครงขายกาซธรรมชาติ และประกาศใหผูที่อยู 
ในแนวเขตพื้นที่นั้นทราบ
 2. การประกาศกำหนดเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ 
        เพื่อกำหนดแนวเขตหรือที่ตั้งของระบบโครงขายกาซธรรมชาติ และทำการปดประกาศ 
ณ สำนักงานเขต หรือที่วาการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผูใหญบาน 
แหงทองที่ซึ่งเปนพื้นที่ที่เขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูในพื้นที่เขตระบบ 
โครงขายกาซธรรมชาติไดรับทราบ และแจงไปยังผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย 
ทุกรายทราบ กรณีท่ีผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไมเห็นดวย มีสิทธ์ิย่ืนอุทธรณ 
ตอ กกพ.
 3. การจายเงินคาทดแทนที่ดินและทรัพยสินในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ
 กกพ. จะกำหนดราคาคาทดแทนให ปตท. นำไปจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน 
ซึ่งมีที่ดินและทรัพยสินตั้งอยูในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
แกเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ กรณีท่ีผูเปนเจาของ 
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไมเห็นดวย มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ ตอ กกพ.
 4. การแจงวางระบบโครงขายกาซธรรมชาติ
        เมื่อ ปตท. จะเขาดำเนินการวางระบบโครงขายกาซธรรมชาติ (การเขากอสรางวางทอ 
สงกาซธรรมชาติ) ปตท. จะแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิน 
ทราบลวงหนา กรณีที่ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไมเห็นดวย มีสิทธิ์ยื่น 
คำรองคัดคานตอ กกพ.
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คำถาม - คำตอบ
1. อายุการใชงานของระบบทอสงกาซธรรมชาติยาวเทาใด   

ทอสงกาซธรรมชาติจะมีอายุการใชงานตามการออกแบบประมาณ 
30-40 ป หากมีการดูแลบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานสากล 
จะทำใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง เพราะทอจะไดรับการซอมแซม 
กอนที่จะมีสภาพเสียหาย

6. ปตท. มีกระบวนการพิจารณาคารอนสิทธิที่ดิน และการ 
จายคาทดแทนทรัพยสินแกเจาของที่ดินอยางไร

การดำเนินงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ภายหลังจากไดสรุปแนววางทอฯ และไดประกาศเปนเขตระบบ 
โครงขายพลังงานแลว กอนการกอสราง โครงการฯ จะขอความอนุเคราะห 
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาทดแทน 
ที่ดินและทรัพยสินขึ้น เพื่อพิจารณาคาทดแทนแลวนำเสนอตอคณะกรรมการ 
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาคาทดแทนขึ้น 
หลังจากนั้นโครงการฯ จะทำการคำนวณคาทดแทนที่ดิน ไดแก คารอนสิทธิ 
และคาทดแทนทรัพยสิน ไดแก คาชดเชยพืชผลตนไมและสิ่งปลูกสราง 
เพื่อทำการเบิกจายทางบัญชี พรอมทั้ง สงหนังสือแจงรายละเอียดตอเจาของ 
ที่ดินและทรัพยสิน เพื่อนัดหมายจายคาทดแทนตอไป 

8. กรณีโคลนโซเดียมเบนโทไนทรั่วไหลระหวางการกอสราง 
จะมีแผนในการจัดการและการชดเชยเยียวยาความเสียหาย 
อยางไร

โคลนเบนทอไนตเปนดินโคลนที่ทำมาจากดินภูเขาไฟธรรมชาติซึ่งใช 
ในการหลอลื่นหัวเจาะและพยุงโพรงในการกอสรางวางทอฯ ดวยวิธีการ 
เจาะลอด โดยมักใชในงานดินทั่วไป เชน การตอกเสาเข็ม, การเจาะบอ 
บาดาล, การขุดอุโมงครถไฟฟา เปนตน การกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ 
โดยวิธีเจาะลอด (HDD) ปตท. ใชทีมวิศวกรและทีมจัดการเบนทอไนต 
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีระบบควบคุมการรั่วไหลของเบนทอไนตตามหลัก 
สากล ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยกอผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรหรือชุมชน 
ปตท. จะชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม

 

7. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินการกอสราง ปตท.จะมีการ 
รับผิดชอบความเสียหายอยางไร

โครงการฯ ไดกำหนดใหผูรับเหมากอสรางตองดำเนินการจัดทำกรมธรรม 
ประกันภัยงานกอสราง เพื่อคุมครองความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุ 
ตางๆ ระหวางการกอสรางตามกฎหมาย 

3. การรอนสิทธิและการเวนคืนที่ดินแตกตางกันอยางไร
การขอเข าใช พ ื ้นที ่ เพ ื ่อดำเนินโครงการภาครัฐม ีข อแตกตาง 

กันในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้ 
การเวนคืน กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเปนของภาครัฐเพื่อใชดำเนินโครงการ 

โดยรัฐจะจายคาชดเชยใหตามความเหมาะสม
การรอนสิทธิ เจาของที่ดินจะไดรับคาชดเชย โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคง 

เปนของเจาของที่ดิน แตถูกจำกัดสิทธิการใชที่ดินบางประการ สำหรับ 
โครงการฯนี้ จะมีการรอนสิทธิเพื่อเขาใชพื้นที่ ทั้งเขตระบบโครงขาย 
พลังงานเดิมของแนวสายสงไฟฟาแรงสูงและพื้นที่เอกชนขางเคียง โดยจะตองมี 
การเจรจาหาขอยุติในการพิจารณาคาชดเชยตอเจาของที่ดินตามขั้นตอน 
กอนเขาดำเนินการ

2. ปตท. มีมาตรการหรือระบบปองกันภัยการรั่วไหล 
ของทอสงกาซธรรมชาติอยางไร

มีการดูแลบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติตาม มาตรฐานสากล 
หากเกิดกาซฯ รั่วไหลขึ้นปตท. สามารถทราบได ทันที จากระบบ SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition System) ซึ่งเปนระบบ 
ที่ควบคุมระบบจายกาซฯ ทั้งประเทศ ซึ่งสามารถสั่งปดวาลวเพื่อตัดการรั่ว 
ไหลไดทันที นอกจากนี้ ปตท. ยังมีสถานีควบคุมความดันกาซฯ ตลอดแนว 
ทอฯ ทุกระยะประมาณ 16 กม. โดยมีเจาหนาที่ดูแลใกลชิด ตลอด 24 ชม. 
รวมทั้งมีการสำรวจสภาพแนวทออยางสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากลและใช 
กระสวยสำรวจภายในทอเพ่ือประเมินสภาพทอฯ ลวงหนา เพ่ือการดูแลบำรุง 
รักษาทอฯ กอนท่ีจะมีสภาพเส่ียงตอการร่ัว อยางไรก็ดี เพ่ือปองกันการเกิดเหตุ 
จากบุคคลที่ 3 ประชาชนสามารถสังเกตบริเวณที่มีทอกาซฯ พาดผาน 
ไดจากปายสีเหลืองซึ ่งติดตั ้งไวตลอดแนวทอและสามารถแจงเหตุได 
ที่หมายเลขโทร. 1540

9. ชุมชนจะไดรับประโยชนอยางไรบาง   
นอกจากผลประโยชนในภาพรวมจากความมั่นคงในการผลิตไฟฟา 

การมีพลังงานกาซธรรมชาติซึ่งเปนพลังงานสะอาด สำหรับการพัฒนาดาน 
อุตสาหกรรมในพื้นที่และการพัฒนาการให บริการสถานี NGV ในพื้นที่ ปตท. 
ยังใหความสำคัญกับการ สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม 
สนับสนุนชุมชนที่แนวทอพาดผาน ซึ่งจะมีการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น 
หลังจากสรุปแนววางทอฯ ในโครงการและในระยะยาวหลังโครงการฯ 
กอสรางแลวเสร็จ

 

10. โครงการฯ จะมีผลกระทบตอเจาของที่ดินหรือไม อยางไร
ระยะกอสรางจะมีการรบกวนการใชประโยชนพื้นที่ ซึ่งทางเจาหนาที่ 

โครงการฯ จะเขาหารือรายละเอียดในการดำเนินงาน กอนเขากอสราง 
ระยะดำเนินการ เจาของที่ดินสามารถทำการเกษตรตางๆ ได เชนเดิม 

เวนแตการขุด การตอก การเจาะ การสรางอาคาร การปลูกไมยืนตน 
เปนตน สำหรับพื้นที่ในเขตระบบสายสงไฟฟา ขอหามตางๆ ยังคงเหมือนเดิม 
ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน

5. การดำเนินโครงการฯ จะสงผลกระทบตอราคาที่ดิน 
ที่แนวทอสงกาซฯ พาดผานหรือไม 

แมวาปจจัยที่มีผลตอราคาที่ดินจะมีหลากหลายปจจัย แตทางโครงการฯ 
จะเสนอประเด็นดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการ พิจารณาคาทดแทนที่ดินและ 
ทรัพยสิน ในแตละพื้นที่พาดผาน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ 
พลังงาน (กกพ.) พิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาคาทดแทนที่เหมาะสมตอไป

4. การพิจารณาชดเชยคาสิ่งปลูกสรางหรือพืชผล 
จะดำเนินการอยางไร

โครงการฯ จะมีการเขาตรวจนับทรัพยสินทั้งหมดบนพื้นที่เขตระบบ 
โครงขายพลังงานที่แนวทอพาดผานและมีการจายคาทดแทนทรัพยสินแก 
เจาของทรัพยสิน ไดแก พืชผลตนไมและสิ่งปลูกสรางที่จะไดรับความ 
เสียหาย อันเกิดจากการกอสรางของโครงการฯ ไมวาแนวทอฯ จะพาดผาน 
ไปในเขตทางหลวง เขตคลองชลประทาน และเขตระบบสายสงไฟฟาแรงสูง
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แผนที่แสดงเครือข�ายศูนย�ปฎิบัติการ
ระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติในป�จจุบัน

สวนปฎิบัติการ

ระบบทอ

ฝายปฎิบัติการ

ระบบทอ

สงกาซธรรมชาติ

ในทะเล

ฝายปฎิบัติการระบบทอสงกาซฯ ในทะเล, แทนพักทอ Erawan Riser Platform 

(ERP) และแทนพักทอ PTT Riser Platform (PRP) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 

ปตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ และ

ระยอง

พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี
ระยอง และชลบุรี
ขอนแกน
ราชบุรี และนครปฐม
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม
สงขลา
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท และนครสวรรค



แผนที่แสดงเครือข�าย
ท�อส�งก�าซธรรมชาติในป�จจุบัน

 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission System)
 มีความยาวประมาณ 4,579 กิโลเมตร ประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 2,446 กิโลเมตร และทอในทะเล 
ความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร (ขอมูลเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติจะเชื่อมตอแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย 
และทอสงกาซธรรมชาติจากแหลง ยาดานา เยตากุน และซอติกา ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเขากับ ผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ 
และลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดจะอยูภายใตการดูแลบำรุงรักษาโดยศูนยปฎิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งมีหนาท่ี 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี ท่ีโครงการดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561



CPP

ผู�รับเหมาก�อสร�างของโครงการฯ
ไชน�า ป�โตรเลียม ไปป�ไลน�บูโร

China Petroleum Pipeline Bureau (CPP)
ศูนย�ประสานงานและรับเรื่องร�องเรียนของผู�รับเหมาในโครงการฯ

แผนท่ีศูนย�ประสานงาน โครงการท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก
จากสถานีควบคุมความดันก�าซธรรมชาติราชบุรี-วังน�อยท่ี 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี

ขออภัยในความไม�สะดวก ติดต�อฉุกเฉิน / ร�องเรียน (24 ชม.)
โทร. 065-643-7740 หรือ ผ�านทางเจ�าหน�าที่โครงการฯ ในพื้นที่
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