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สารบัญ

ความเปนมาของโครงการฯ และ วัตถุประสงค

รายละเอียด และ สถานะของโครงการฯ หลักคิดการกำกับนโยบายพลังงาน

แผนที่โครงการฯ

พื้นที่แนววางทอสงกาซธรรมชาติ

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดโครงการ การดำเนินกระบวนการมี

สวนรวมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่และ วัตถุประสงคการจัดประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

วิธีการวางทอสงกาซธรรมชาติของโครงการมี 3 วิธี

ข้ันตอนการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติสวนใหญของโครงการ (วีธีดันลอดระยะยาว)

การดำเนินงานดานกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ

มาตรฐานความปลอดภัยระบบทอสงกาซธรรมชาติ

การดูแลชุมชน และสังคมควบคูกับการดำเนินโครงการ

แผนที่แสดงเครือขายทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน

แผนที่แสดงเครือขายศูนยปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน
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ความเปนมาของโครงการฯ

 ตามที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดประชุม ครั้งที่ 1/2564  

(ครั้งที่ 153) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีมติเห็นชอบให บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

(ปตท.) ดำเนินโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟาพระนครใต 

และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดรับทราบตามมติเห็นชอบของคณะ 

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เพื่อเพิ่มความสามารถการจัดสงกาซธรรมชาติของ 

โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก  ใหสามารถรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติ 

ที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงไฟฟาในเขตนครหลวง ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

พ.ศ.2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision1) และเพิ่มความมั่นคงในการ 

จัดสงกาซธรรมชาติใหกับโรงไฟฟาพระนครใต โรงไฟฟาพระนครเหนือ และภาคอุตสาหกรรม 

อีกทั้งเปนการทดแทนทอสงกาซธรรมชาติ บนบกเสนที่ 1 ที่ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2524 

โดยการดำเนินงานโครงการฯ นั้น ทาง ปตท. ไดคำนึงถึงผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนิน 

งานเปนสำคัญทั้งดานชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดำเนินกระบวนการมีสวนรวม 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค

1. เพื่อเพิ่มความสามารถของโครงขายระบบทอสงกาซฯ บนบกใหสามารถรองรับความตองการ

กาซธรรมชาติที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาในเขตนครหลวง ตามแผน PDP 2018 ฉบับ 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1

2. เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความยืดหยุนในการสงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต และโรงไฟฟา

พระนครเหนือ ใหรับกาซไดมากกวา 1 เสนทาง และเปนการทดแทนทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 1

ที่ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.2524

3. เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการจัดสงกาซธรรมชาติจากโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ

จากฝงตะวันออกไปยังฝงตะวันตก ใหสอดรับกับแผนการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาใหมภาคตะวันตก 

ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 1,400 เมกะวัตต

1



รายละเอียดของโครงการ

ชื่อโครงการ    โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟาพระนครใต

ประเภทของโครงการฯ   ระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ

เจาของโครงการฯ   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มตนของโครงการฯ  สถานีควบคุมความดันกาซฯ BP4 ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

จุดสิ้นสุดของโครงการฯ  โรงไฟฟาพระนครใต ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ขนาดทอ / ระยะทาง   ขนาดทอ 36 นิ้ว ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร

กำลังสงกาซธรรมชาติสูงสุด  ประมาณ 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ระยะเวลาดำเนินการ   5 ป (ตั้งแตป 2564 - 2568) 

ผลิตภัณฑหลัก    กาซธรรมชาติ ( NG, NGV, CNG )

2

สถานะของโครงการ

กิจกรรม
ประชาสัมพันธขอมูล และกระบวนการ
มีสวนรวมกับประชาชน

การศึกษาและจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
เสนอตอสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณารายงาน

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และจายคาทดแทน

การออกแบบทางวิศวกรรม
การเตรียมงานและการกอสราง
และทดสอบระบบฯ

ไตรมาส 2564
1 2 3 4

2565 2566 2567 2568
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

สถานะโครงการ 
- ช้ีแจงขอมูลรายละเอียดโครงการ แนววาง
ทอกาซฯ ท่ีเหมาะสม
- นำเสนอรางรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและรางมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

หลักคิดการกำกับนโยบายพลังงาน
  ปตท. เปนหน่ึงในหนวยงานซ่ึงอยูภายใตกระทรวงพลังงานและถูกกำกับ 
ดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซ่ึงไดดำเนินโครงการทอสงกาซ 
ธรรมชาติบนบก ในฐานะผูปฏิบัติตามนโยบายตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยจะดำเนินโครงการ 
ควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ดวยมาตรการลดและปองกันผล 
กระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และพื้นที่พาดผานของโครงการ จะใชพื้นที่ซึ่ง 
ภาครัฐใชประโยชนอยูเดิมเปนสวนใหญ เชน เขตระบบของสายสงไฟฟาแรงสูง , 
เขตทางหลวง , เขตทางหลวงชนบท , เขตคลองชลประทาน เปนตน 

แนวปฏิบัติของโครงการฯ

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562)

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

3. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โดยสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2562
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อําเภอ

บางปะกง

1  อําเภอ

บางเกลือ

ทาขาม

บางสมัคร

บางปะกง

บางวัว

ทาสะอาน

บางผึ้ง

เขาดิน

หอมศีล

9  ตําบล

ตําบล

พื้นที่แนววางทอสงกาซธรรมชาติ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ 9 ตำบล

4



พื้นที่แนววางทอสงกาซธรรมชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ 15 ตำบล

อําเภอ
บางบอ

บางเสาธง

บางพลี

เมืองสมุทรปราการ

พระประแดง*

5  อําเภอ

บางบอ

คลองดาน

บางเพรียง

บานระกาศ

บางเสาธง

บางแกว

บางปลา

บางพลีใหญ

ปากนํ้า

บางเมืองใหม

บางโปรง

บางดวน

เทพารักษ

บางเมือง*

บางหัวเสือ*

15  ตําบล

ตําบล

5
* แนววางทอสงกาซไมไดพาดผาน เปนเขตการปกครองในพื้นที่ศึกษา   
  ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนววางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง



การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดโครงการ

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่

เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุดในการขยายโครงขายทอสงกาซฯ ปตท. 
ไดใชแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีในการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2544 - 2554) 
พิจารณาพื้นที่เสนทางเลือกเพื่อกอสรางแนวทอฯ โดยใชพื้นที่ซึ่งภาครัฐมีการใชประโยชนอยูเดิมเปนสวนใหญ 
พรอมทั้ง พิจารณาปจจัยออนไหวอื่นๆ ประกอบ เชน ผลกระทบตอพื้นที่อนุรักษทางสิ่งแวดลอม , พื้นที่ชุมชน 
ขนาดใหญและพ้ืนท่ีสำคัญทางโบราณคดี เปนตน

พิจารณาเสนทางท่ีมีศักยภาพเปนแนวทางเลือกตามแนวทางในมติ ครม. และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

วัตถุประสงคการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(1) เพ่ือช้ีแจงขอมูลรายละเอียดโครงการ แนววางทอสงกาซฯ ท่ีเหมาะสม พรอมนำเสนอรางรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม และรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ของโครงการ

(2) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทำรางรายงานฯ และรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นตอการดำเนินโครงการ

(3) เพ่ือนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงรางรายงานฯ และรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ กอนเสนอรายงานฯ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

พิจารณาตามขั้นตอนตอไป 6



ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการมีสวนรวม

และศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ

- ยุทธศาสตรทองถิ่น
- สังคม
- สิ่งแวดลอม
- สุขภาพและความปลอดภัย
- เศรษฐศาสตร
- วิศวกรรม  
- ฯลฯ

เสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ 
พลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาประกาศ 
เขตระบบโครงขายพลังงานกาซธรรมชาติ

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดของโครงการ

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
ตอขอบเขตการศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคัดเลือกเสนทางเลือก 

•  การสำรวจและประยุกตใชแนวทางการศึกษาผลกระทบ      
    เชิงสังคม (SIA) เพื่อศึกษาเสนทางเลือกที่เหมาะสม
•  การกลั่นกรองความเพียงพอเหมาะสมของเสนทางเลือก
    ที่มีศักยภาพเปนเสนทางเลือกจากการศึกษา 

พิจารณาเสนทางที่มีศักยภาพเปนแนวทางเลือก
ตามแนวทางในมติ ครม. และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ ขั้นตอนการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและภาคสนาม

ที่เกี่ยวของ ในดานตางๆ ดังนี้

  1 ดานกายภาพ

  2 ดานชีวภาพ

  3 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

  4 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต

กำหนดขอบเขตการศึกษา 
และทบทวนรายละเอียดโครงการ

การรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1
รับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา

และการประเมินทางเลือกโครงการ

การรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2
รับฟงความคิดเห็นตอการจัดทำราง

รายงานและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สำรวจและเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
- วิเคราะหตัวอยางดิน

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ตรวจวัดระดับเสียง/ความสั่นสะเทือน

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน
- สำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ
- สำรวจนิเวศวิทยาบนบก
- สำรวจพื้นที่ / การใชที่ดิน

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน

รายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

เขาสูกระบวนการพิจารณาและใหความเห็นโดย
- สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม (สผ.)
- คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)

กำหนดมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

   การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากบางปะกง 

ไปโรงไฟฟาพระนครใต ไดดำเนินการตามกฎหมาย “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562” ที่ 

กำหนดใหโครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเช้ือเพลิงทางทอ ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม รวมถึงดำเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบขนสง 

ปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา 

ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการ 

ใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการปองกัน และแกไข 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถสรุปขั้นตอน ขอบเขต และแนวทางการประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมได ดังนี้

พื้นที่ศึกษา

กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปนไปตาม 

แนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกำหนดพื้นที่ศึกษา (พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

โครงการ) 500 เมตร จากกึ่งกลางแนววางทอทั้งสองขางในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

ขั้นตอนการศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ปจจัยการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 

รับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ

รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา 

และการประเมินทางเลือกโครงการ

การสำรวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และความคิดเห็นของประชาขน

การรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
รับฟงความคิดเห็นตอการจัดทำราง

รายงานและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ศึกษาสำรวจและเก็บขอมูลทุติยภูมิ

และภาคสนามที่เกี่ยวของ

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

กำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

การพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (อีไอเอ)
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มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะกอสราง

จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ครอบคลุมท้ังทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ ทรัพยากร 

สิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต สามารถสรุป 

ประเด็นผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ และการกำหนดมาตรการปองกัน แกไข 

และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญในระยะกอสราง และระยะดำเนินการ ดังตอไปน้ี

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

1. ดานคุณภาพอากาศ

2. ดานเสียง

3. ดานทรัพยากรดินและ
   การชะลางพังทลายของดิน

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขุดเปดหนาดินและปรับ 

สภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่กอสราง จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  ฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อลดฝุนละออง

•  ไมเปดหนาดินพรอมกันตลอดแนวกอสราง

•  เมื่อวางทอแลวเสร็จใหฝงกลบทอโดยเร็ว

•  ทําความสะอาดลอรถ กอนออกจากพื้นที่กอสราง

•  ควบคุมความเร็วรถบรรทุกกอสรางไมใหเกินที่กฎหมายกําหนด

•  ปดคลุมรถบรรทุกวัสดุกอสรางขณะขนสง

•  หากวัสดุกอสรางตกหลนบนถนนใหรีบทําความสะอาด

•  ตรวจวดัปรมิาณฝุนละอองบริเวณพืน้ทีอ่อนไหวในชวงท่ีมกีารกอสรางในบรเิวณใกลเคยีง

เพือ่ปองกนัแกไขผลกระทบดานเสยีงจากเครือ่งจกัรทีใ่ชในการกอสราง จงึพจิารณากาํหนด 

มาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  แจงแผนการกอสรางใหชุมชนใกลเคียงทราบลวงหนา

•  จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขาพบประชาชนที่อยูในระยะประชิดกับพื้นที่กอสราง ตลอดระยะ 

   เวลากอสราง

•  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ

•  ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวในชวงที่มีการกอสรางในบริเวณใกลเคียง

เพือ่ปองกนัแกไขผลกระทบตอคณุสมบตัขิองดนิ และการชะลางพงัทลายของดนิ จากกิจกรรม 

การกอสรางโดยเฉพาะในชวงที่ฝนตก จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  การกอสรางบอรบั-บอสงใกลแหลงนํา้สาธารณะ ใหกัน้เขตพืน้ทีก่อสราง โดยวางถงุทราย หรือ 

   จัดทําคันดินกั้นรอบ

•  หลีกเลี่ยงงานกอสรางในชวงที่ฝนตกหนัก

•  หลังวางทอแลวเสรจ็ ตองปรบัสภาพพืน้ทีใ่หอยูในสภาพเดมิหรอืใกลเคยีงเดมิ และเปนไปตาม 

   เงื่อนไขของหนวยงานเจาของพื้นที่

•  กรณีที่ทําทางชั่วคราว และปรับพื้นที่สําหรับวางอุปกรณในการกอสราง ตองนําดิน หรือ เศษ 

   วัสดุออกจากพื้นที่กอนคืนสภาพพื้นที่หรือตามที่ตกลงกับเจาของพื้นที่

10



4. ดานคุณภาพนํ้าและ
   ทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานคุณภาพนํ้าและทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า จึงพิจารณากําหนด 

มาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  กอนใชนํ้าและทิ้งนํ้า ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน

•  ไมเติมสารเคมีสําหรับใชทดสอบทอ และกอนระบายทิ้งตองปรับลดแรงดันในเสนทอใหอยูใน 

   ระดับบรรยากาศ

•  ติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะหรือของแข็งที่ปนเปอนมากับนํ้า

•  จัดใหมีอุปกรณปองกันการรั่วไหลของนํ้ามัน หรือถาดเก็บและรองรับนํ้ามันในพื้นที่กอสราง

•  หามลางอุปกรณเครื่องจักรและระบายนํ้าปนเปอนนํ้ามัน และสิ่งปนเปอนอื่นๆลงสูแหลงนํ้า

•  การกอสรางใกลแหลงนํ้าธรรมชาติตองกั้นพื้นที่โดยการวางถุงทรายหรือทําคันดินกั้นพื้นที่ 

   กอสราง

•  เก็บกองดินใหหางจากแหลงนํ้ามากที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

•  ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากการทดสอบทอกอนระบายออกทุกครั้ง

5. ดานทรัพยากรชีวภาพบนบก เพื่อปองกันแกไขผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพบนบก จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ

เชน

•  กอนดําเนินการกอสรางโครงการจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของพื้นที่วางทอและ 

   หนวยงานที่เกี่ยวของ 

•  กรณีที่การกอสรางสงผลกระทบตอไมยืนตนในพื้นที่ ตองไดรับอนุญาตหนวยงานรับผิดชอบ 

   หรือยินยอมจากเจาของพื้นที่กอนดําเนินการ และปฏิบัติตามมาตรการที่เจาของพื้นที่กําหนด 

   อยางเครงครัด

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะกอสราง (ตอ)
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6. ดานคมนาคมขนสง เพือ่ปองกนัแกไขผลกระทบดานปรมิาณการจราจร การเกิดอุบตัเิหตุ และการกีดขวางทางเขาออก 

ของชุมชนในพื้นที่ตามแนววางทอฯ จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  ประชาสัมพันธแผนงานกอสรางลวงหนา

•  วางแผนการขนสงโดยหลีกเลี่ยงชั่วโมงเรงดวนกรณีผานเขตชุมชน

•  ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกบริเวณพื้นที่กอสราง

•  จัดพื้นที่จอดรถขนสงวัสดุอุปกรณ ใหอยูภายในพื้นที่กอสราง เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร

•  หากการขนสงของโครงการสงผลกระทบตอผิวจราจร ใหเรงปรับปรุงและคืนสภาพผิวจราจร 

•  ควบคุมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด

•  จํากัดความเร็วของรถบรรทุก และรถขนวัสดุกอสรางที่ใชในโครงการ

•  บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนสง และขอรองเรียนผูใชเสนทาง



8. ดานการจัดการของเสีย เพือ่ปองกนัแกไขผลกระทบจากการตกคางของขยะมูลฝอยจากคนงานกอสรางและจากกจิกรรม 

การกอสราง จงึพจิารณากําหนดมาตรการทีเ่ก่ียวของ เชน

•  จดัเตรยีมถงัรองรบัขยะ เพือ่รองรบัขยะทีเ่กดิข้ึนจากคนงานกอสราง

•  คดัแยกเศษวสัดุทีส่ามารถนาํกลบัไปใชประโยชน เชน เศษเหลก็ เศษไม เปนตน สวนของเสีย 

   อนัตราย ตองเกบ็แยกออกจากของเสยีทัว่ไปและนาํสงหนวยงานทีไ่ดรบัอนญุาต

•  บนัทกึปรมิาณและประเภทของเสยีจากกจิกรรมการกอสราง

9. ดานสาธารณสุข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

เพือ่ปองกนัแกไขการเกดิอุบติัเหตุจากการทาํงานของผูปฏบิติังานในพืน้ทีแ่ละชุมชนใกลเคยีง 

รวมทัง้เพือ่ใหระบบทอโครงการมีความปลอดภยั จงึพจิารณากําหนดมาตรการทีเ่ก่ียวของ เชน

•  ออกแบบระบบทอสงกาซฯ ใหมีความปลอดภยัในทกุขัน้ตอนและเปนไปตามมาตรฐานสากล

•  จดัอบรมใหความรูทางดานอาชวีอนามัยและความปลอดภยัใหแกผูปฏบิติังาน

•  จดัใหมเีจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานเปนผูรบัผดิชอบในการตรวจสอบความปลอดภยั 

   ในระหวางกอสราง

•  จดัใหมอีปุกรณปองกนัภยัสวนบคุคลทีเ่หมาะสม

•  กัน้แบงเขตพืน้ทีบ่รเิวณทีมี่การติดตัง้เครือ่งจกัรใหชดัเจน

•  ตดิปายสญัลกัษณและปายเตือนในบรเิวณทีอ่าจเกิดอันตราย

•  จดัใหมรีะบบใบอนญุาตปฏบิติังาน สาํหรบังานประเภททีผู่ปฏบิติังานตองไดรบัการฝกอบรม 

   ดานความปลอดภัย

•  การปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ขตสายไฟฟาแรงสงูใหเปนไปตามเงือ่นไขของ กฟผ.

•  ติดต้ังปายเตอืนแสดงตําแหนงแนววางทอสงกาซฯ และหมายเลขโทรศพัทในการแจงเหตฉุุกเฉนิ

•  ใหความรูเรื่องสุขภาพ และโรคติดตอตามฤดูกาลใหกับคนงานกอสรางอยางสมํ่าเสมอ

•  ในกรณีที่เกิดโรคติดตอรายแรง ใหดําเนินการตามคําแนะนําการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

   ตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

•  บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวยจากการทํางานรวมถึงสาเหตุ วิธีการแกไข 

   ความเสียหายที่เกิดขึ้น
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7. ดานการระบายนํ้าและ
   ปองกันนํ้าทวม

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบตอการกีดขวางสภาพการระบายนํ้าของพื้นที่จากการขุดเปดพื้นที่ 

กอสราง จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ เชน

•  จัดวางกองเศษดินหรือวัสดุที่ใชในการกอสรางไมใหกีดขวางทางระบายนํ้าในพื้นที่

•  กรณีตองปดกั้นหรือกีดขวางการไหลของทางนํ้า ตองจัดทําทางระบายนํ้าชั่วคราว

•  เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จในแตละพื้นที่วางทอของโครงการ ใหดูแลและปรับปรุงสภาพ

   การระบายนํ้ากรณีที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการใหมีสภาพเหมือนเดิมหรือ 

   ตามที่ไดตกลงกับหนวยงานหรือเจาของพื้นที่

มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะกอสราง (ตอ)

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ



มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะกอสราง (ตอ)

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

10. ดานเศรษฐกิจสังคมและ
   การมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตความเปนอยูและความเดือดรอนรําคาญ 

ของชุมชนใกลเคียงและสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนใกลเคียง จึงพิจารณากําหนดมาตรการ 

ที่เกี่ยวของ เชน

•  ประชาสมัพนัธขอมลูโครงการ และชีแ้จงทาํความเขาใจเกีย่วกบัแผนงานกอสราง วธิกีารกอสราง 

   มาตรการดานสิ่งแวดลอม เปนตน

•  แจงแผนการกอสรางใหหนวยงานและชุมชนใกลเคียง รับทราบลวงหนา และจัดใหมีปาย 

   ประชาสัมพันธติดตั้งไวในบริเวณพื้นที่กอสราง

•  จัดใหมีเจาหนาที่เขาพบปะ เยี่ยมเยียน และรับฟงขอคิดเห็นของบานเรือนที่อยูใกลเคียงอยาง 

   สมํ่าเสมอ

•  จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน อันเนื่องมาจากการ

   พัฒนาโครงการ และเรงแกไขปญหาโดยเร็ว

•  กรณีเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งปลูกสรางจากโครงการ ตองเขาแกไขและ 

   ชวยเหลือทันที

•  ควบคมุดแูลพฤติกรรมคนงานกอสรางอยางใกลชิด เพือ่มิใหกอความเดือดรอนรําคาญตอพืน้ท่ี

   ใกลเคียง

•  จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน 

   จากการดําเนินโครงการ

•  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหนวยงานและชุมชนในพื้นที่

•  บันทึกขอรองเรียน และการแกไข ตลอดระยะเวลากอสราง
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11. ดานการชดเชยที่ดินและ
     ทรัพยสิน

การชดเชยที่ดินและทรัพยสินจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดในกฎหมายที่ 

เกี่ยวของ จึงพิจารณากําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ

•  คาทดแทนทรัพยสินใหพิจารณาตามความเสียหาย คํานึงถึงตนทุนคาใชจาย คาดําเนินการ 

   คาดแูลรกัษา ตลอดจนคาเสยีโอกาส ตามหลกัวชิาการ หรอืขอมลูจากหนวยงานราชการตางๆ 

   เปนตน

•  กรณีที่การชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบไมเขาขายตามที่กฎหมายกําหนด ใหพิจารณามูลคาการ 

   ชดเชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ณ เวลาที่จะเริ่มกอสรางโครงการ



1. ดานสาธารณสุข อาชีวอนามัย
   และความปลอดภัย

เพือ่ใหการดาํเนนิงานโครงการมคีวามปลอดภยัและไมมผีลกระทบตอชมุชนใกลเคยีง จงึพจิารณา 

กําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ

•  จัดใหมีการอบรม/ใหความรูดานอาชีวอนามัย/ความปลอดภัยแกผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ 

   การใชกาซฯ

•  จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยูประจําบริเวณสถานีควบคุมกาซ  

•  ตรวจสอบและบาํรงุรกัษาระบบทอสงกาซฯ สมํา่เสมอตามมาตรฐานสากล ASME B31.8 เชน

     -  การสํารวจกิจกรรมตางๆ ในแนวทอที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

     -  การสํารวจปายเตือนแนวทอ

     -  การสํารวจการรั่วของของทอสงกาซธรรมชาติ

     -  การสังเกตการทรุดตัวของทอสงกาซธรรมชาติในพื้่นที่ที่มีความเสี่ยง

     -  การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาที่ใชปองกันการผุกรอนของทอ

     -  การตรวจสอบการชํารุดของของวัสดุเคลือบทอ 

•  ดูแลรักษาปายแสดงตําแหนงแนวทอกาซ ใหเห็นขอความและหมายเลขโทรศัพทแจงเหตุ 

   อยางชัดเจน หากพบการชํารุดของปายเตือนใหเรงดําเนินการซอมแซมหรือนําปายมาเพิ่มเติม

   แทนปายที่สูญหายทันที

•  จัดใหมีระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) และศูนยปฏิบัติการระบบทอในการควบคุมและ 

   ตรวจสอบการทํางานของระบบทอสงกาซ

•  จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณในทันทีที่เกิด 

   อุบัติเหตุจากการรั่วของกาซ และฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง

•  จัดใหมีระบบขออนุญาตทํางานในพื้นที่เขตระบบทอสงกาซฯ

•  ประชาสัมพันธขอความรวมมือกับหนวยงาน ชุมชน สถานประกอบการที่อยูใกลเคียงชวย 

   สอดสองดูแลมิใหผูใดมาทํากิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับแนวทอสงกาซธรรมชาติ 

   ของโครงการ

•  บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของกาซ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งตรวจสอบหา 

   สาเหตุ ความเสียหาย และวิธีการแกไข
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มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะดำเนินการ

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ



2. ดานสังคมและการมีสวนรวม
   ของประชาชน

เพื่อปองกันแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตความเปนอยูและความเดือดรอนรําคาญ 

ของชุมชนใกลเคียงและสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนใกลเคียง จึงพิจารณากําหนดมาตรการ 

ที่เกี่ยวของ

•  จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน อันเนื่องมาจากการ 

   พัฒนาโครงการ และเรงแกไขปญหาโดยเร็ว

•  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติและความปลอดภัย สรางความรู ความเขาใจ 

   และความเชื่อมั่นตอระบบและองคกรโดยผานสื่อประเภทตาง ๆ

•  จัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรคูมือการระงับเหตุฉุกเฉินของชุมชน และหมายเลข 

   โทรศัพทแจงเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติ

•  จัดใหมีระบบประกันภัยสาธารณะคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน 

   จากการดําเนินโครงการ

•  เขารวมดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหนวย 

   งานในพื้นที่
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มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะดำเนินการ (ตอ)

ผลกระทบ มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ



วิธีการวางทอสงกาซธรรมชาติของโครงการ มี 3 วิธี

                               ดันลอด (Boring)
เปนทางเลือกในการวางทอผานถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำ 

โดยการใชการเช่ือมทอเขากับหัวเจาะ แลวทำการดันลอด 

จากบอสงไปบอรับ

ดันลอดระยะยาว (Direct Pipe)
เปนทางเลือกในการวางทอผานอุปสรรคที่มี

ความยาวอยูในชวง 500 - 1,000 เมตร โดย 

การใชทอกาซเขากับหัวเจาะ แลวทำการดัน 

จากบอสงไปบอรับ

      การเจาะลอด (HDD)
Horizontal Directional Drilling (HDD) เปนวิธีการ 

กอสรางทอสงกาซฯ ผานแมน้ำ หรืออุปสรรคท่ีมีความยาว 

อยูในชวง 500 - 2,000 เมตร โดยการใชแทนเจาะ HDD 

เจาะนำและควานใหเปนรูกวาง จากน้ันจึงนำทอสงกาซฯ 

ที่เตรียมไวดึงลอดเขาไปในชองเจาะ 

                      การขุดเปด (Open Cut)
เปนวิธีการกอสรางตามมาตรฐาน ซึ่งจะใชรถขุดดินให 

เปนรองลึก โดยมีระดับความลึกจากหลังทอถึงพื้นดิน 

ไมนอยกวา 1.5 เมตร หลังจากน้ันจะวางทอลงสูรองขุด 

พรอมฝงกลบ และติดตั้งวัสดุเตือนและปองกัน เชน 

แถบเตือน (Warning Tape), แผนคอนกรีตปองกันทอ  

(Concrete Slab) เปนตน 
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7

8

ขั้นตอนการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติสวนใหญของโครงการ
(วีธีดันลอดระยะยาว)

สำรวจ และรวบรวมขอมูลพื้นที่

การวางทอสงกาซฯ
1

จัดเตร ียมพื ้นที ่วางทอส งก าซ 

ธรรมชาติ : การเตรียมพื้นที่ตามแนว 

ทอใหมีความกวางพอประมาณ ทั้งนี ้  

ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ เพื่อสะดวกในการ 

เคลื่อนยายอุปกรณ พรอมทั้งปรับระดับ 

ผิวดินใหเรียบรอยสม่ำเสมอ

2

การเตรียมบอรับและบอสง : การ 

เตรียมบอสงและบอรับ การขุดดินและ 

ระดับความลึกของบอเปนไปตามมาตรฐาน 

ตามการออกแบบทางวิศวกรรม โดยตอง 

จัดใหมีวิธีการปองกันการพังทลายของ

ดินอยางถูกตอง การติดตั้งเข็มเหล็กพืด 

และระบบค้ำยันปองกัน เพื่อไมใหเกิด 

ความเสียหายกับพื้นที่โดยรอบนั้นๆ

4

ขนยายทอสงกาซธรรมชาติ : 
ใชรถบรรทุกขนยายทอสงกาซธรรมชาติ 

จากลานเก็บทอไปยังพื้นที่วางทอกอน 

นำทอมาวางเรียงตอกันตามแนวรองท่ีขุด

3
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เคลือบทอภายนอก : วัสดุที่ทำการ 

เคลือบมีหลายชนิด และหลายวิธี โดยมีการ 

กำหนดไวในมาตรฐาน ASME B31.8 เชน 

Fusion Bond Epoxy, High Density 

Polyethylene เพ่ือปองกันสนิมและการ 

ผุกรอนบนรอยเช่ือมอีกครั้ัง

เชื ่อมทอสงกาซธรรมชาติและ 

ทำการตรวจสอบแบบไมทำลาย : 
โดยปกติท อส งก าซธรรมชาต ิจะม ี 

ความยาวทอนละ 12 เมตร ซ่ึงตองตอทอ 

แตละทอนดวยวิธีการเชื่อมและตรวจ 

สอบความสมบูรณทุกรอยเช่ือม 100%

5

การดันทอกาซฯ : ทำการติดตั้งชุด 

หัวเจาะและชุดขับไฮโดรลิคสำหรับการ

ดันลอดในบอสงท่ีเตรียมไว ทำการดันทอ 

ลงสูใตดินลอดอุปสรรคตามระดับแนว 

เจาะที่ไดออกแบบไวผานระบบควบคุม 

การนำทางท่ีแมนยำ จนกระท่ังทอออกมา 

ยังบอรับ

กลบทอ : ในกรณีที่ทออยูในแนวหิน 

หรือดินหยาบ ตองใชทรายรองรับกอน 

แลวคอยกลบทอดวยดินที ่ขุดขึ ้นมา 

ระหวางการเตรียมบอรับ บอสง  และทำ 

การอัดแนน  เพื่อใหคืนสภาพเดิมของ 

พ้ืนท่ี และจะนำเอาดินช้ันบนกลับมากลบ 

ที่ผิวดินเพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดงาย

8

6

7

ปรับพ้ืนท่ีคืนสูสภาพเดิม : หลังการ 

กลบทอ ทำการปรับสภาพพ้ืนท่ีภูมิทัศน 

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนมีการ 

วางทอ พรอมทั้งติดตั้งปายเตือนแสดง 

แนวเขตตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ

9
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การดำเนินงานดานกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ
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 ปตท. ปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ 
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามพระราชบัญญัติ การประกอบ 
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี

LINE OFFICIAL กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ปตท.

สแกนเลย!!

@landptt
หรือจะแอดไลนก็ไดนะ

ชองทางในการติดตอ

เวลาทําการ
จันทร - ศุกร 08.00 น. - 17.00 น.

(ปดทําการวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

•  ติดตอสอบถามขอมูลทั่วไป

•  ติดตอประสานงานเกี่ยวกับโครงการ

•  ติดตอรองเรียนเกี่ยวกับโครงการ

LINE ID  :  @landpttLINE ID  :  @landptt
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การดูแลชุมชนและสังคมควบคูกับการดำเนินโครงการ

แนวทางการพัฒนาสังคมในพื้นที่โครงการ 

ปตท. มีเจตนารมณในการลงทุน เพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งเปนประโยชนตอ 

ชุมชนและองคกร อีกทั้งยังชวยลดผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนดกรอบการทำงาน 

ดานการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคมของกลุม ปตท. ขึ้น
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แผนที่แสดงเครือขาย
ทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน

 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission System)
 มีความยาวประมาณ 4,830 กิโลเมตร ประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 2,697 กิโลเมตร และทอในทะเล  
ความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร (ขอมูลเม่ือเดือนธันวาคม 2563) ซึ่งเปนการรวบรวมและขนสงกาซจากแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และ 
แหลงกาธรรมชาติจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อสงไปยังผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ 
ซึ่งระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดจะอยูภายใตการดูแลบำรุงรักษาโดยศูนยปฎิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ที่โครงการ 
ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ

23



แผนที่แสดงเครือขายศูนยปฎิบัติการ

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน

สวนปฎิบัติการระบบทอ

ฝายปฎิบัติการระบบทอ
สงกาซธรรมชาติในทะเล

ฝายปฎิบัติการระบบทอสงกาซฯ ในทะเล, แทนพักทอ Erawan Riser Platform (ERP) 
และแทนพักทอ PTT Riser Platform (PRP) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี สงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ และระยอง

พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12

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

 เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับลานป

 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก

 ไมมีสี และไมมีกลิ่น

 เบากวาอากาศ มีคาความถวงจำเพาะ (Specific Gravity) ประมาณ 0.6 - 0.8 

เมื่อเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสูที่สูง และฟุงกระจายไปในอากาศอยางรวดเร็ว จึงปลอดภัยกวา

 ติดไฟได โดยมีชวงของการติดไฟที่ 5 - 15 % ของปริมาตรในอากาศ 

และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟไดเอง คือ 580 องศาเซลเซียส

 เปนเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ จึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อเทียบกับ         

เชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดอื่นๆ

การเรียกชื่อกาซธรรมชาติตามรูปแบบการใชงาน

 Pipeline Natural Gas เปนช่ือเรียกกาซธรรมชาติท่ีขนสงโดยระบบทอสงกาซฯ เพ่ือสงใหแก  

ผูใชท่ีเปนลูกคา นำไปเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา หรือใชในโรงงานอุตสาหกรรม

 Natural Gas for Vehicles (NGV) หรือกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต คือรูปแบบของการใช 

กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงสำหรับรถยนต สวนใหญเปนกาซมีเทน เม่ือขนสงกาซธรรมชาติมาทางทอ 

จะสงเขาสถานีบริการ และเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซ ณ สถานีบริการ จะรับกาซธรรมชาติท่ีมีความดันต่ำ 

จากระบบทอมาอัดเพ่ิมความดันประมาณ 3,000 - 3,600 ปอนดตอตารางน้ิว จากน้ันก็จะสามารถเติม 

ใสถังเก็บกาซฯ ของรถยนตตอไป

 Liquefied Natural Gas (LNG) หรือกาซธรรมชาติเหลว เปนการนำกาซธรรมชาติจากแหลงที่ 

ผลิตมาผานกระบวนการควบแนน เพ่ือเปล่ียนสถานะเปนของเหลวท่ีระดับอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงจะทำใหมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เทา เพ่ือสะดวกตอการขนสงในระยะทางไกล ซ่ึงไมเหมาะสม  

ในเชิงเศรษฐศาสตรตอการกอสรางทอสงกาซฯ โดยในการขนสงน้ัน จะใชเรือขนสงท่ีถูกออกแบบไวโดย 

เฉพาะเทาน้ัน

NATURAL          GAS

LPG
NGV

กาซหงุตม (LPG) กาซธรรมชาตเิหลว (LNG)กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต
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บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ

ฝายสนับสนุนโครงการ สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ
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