
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการสงกาซใหกับโรงไฟฟาพระนครใต

เพื ่อรองรับการเพิ ่มขึ ้นของโรงไฟฟาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา 

โครงการระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก
จากบางปะกงไปโรงไฟฟ�าพระนครใต�
โครงการระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก
จากบางปะกงไปโรงไฟฟ�าพระนครใต�



สารบัญ

ความเปนมาของโครงการฯ และ วัตถุประสงค

รายละเอียด และสถานะของโครงการฯ

หลักคิดการกำกับนโนบายพลังงาน

แผนที่โครงการฯ

พื้นที่เขตปกครองของแตละแนวทางเลือก

ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

ความรูทัั่วไปเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ

วิธีการวางทอสงกาซธรรมชาติ

ขั้นตอนการกอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติ

การดำเนินงานดานกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ

มาตรฐานความปลอดภัยระบบทอสงกาซธรรมชาติ

การดูแลชุมชน และสังคม

ถาม-ตอบ

แผนที่แนวทอสงกาซธรรมชาติในประเทศไทย
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4

5

6-8
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15-16
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19

20

   วัตถุประสงค�
1. เพื่อเพิ่มความสามารถของโครงขายระบบทอสงกาซฯ บนบกใหสามารถรองรับความตองการ

กาซธรรมชาติที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาในเขตนครหลวง ตาม PDP2018 rev.1 

2. เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุนในการสงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต และโรงไฟฟา

พระนครเหนือ ใหรับกาซไดมากกวา 1 เสนทาง และเปนการทดแทนทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 1 

ที่ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.2524

3. เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการจัดสงกาซธรรมชาติจากโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ

จากฝงตะวันออกไปยังฝงตะวันตก ใหสอดรับกับแผนการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาใหมภาคตะวันตก 

ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 1,400 เมกะวัตต 



ความเป�นมาของโครงการฯ
 ตามที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดประชุม ครั้งที่ 1/2564  

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

(ปตท.) ดำเนินโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟาพระนครใต

เพื่อเพิ่มความสามารถการจัดสงกาซธรรมชาติของโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก   

ใหสามารถรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงไฟฟาในเขตนครหลวง 

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

(PDP2018 Revision1) และเพ่ิมความม่ันคงในการจัดสงกาซธรรมชาติใหกับโรงไฟฟาพระนครใต 

โรงไฟฟาพระนครเหนือ และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเปนการทดแทนทอสงกาซธรรมชาติ  

บนบกเสนที่ 1 ที่ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยการดำเนินงานโครงการฯ นั้น ทาง ปตท.  

ไดคำนึงถึงผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานเปนสำคัญทั้งดานชุมชน สังคม และ   

สิ่งแวดลอม รวมทั้งดำเนินกระบวนการมีสวนรวม เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

กับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

1

   วัตถุประสงค�
1. เพื่อเพิ่มความสามารถของโครงขายระบบทอสงกาซฯ บนบกใหสามารถรองรับความตองการ

กาซธรรมชาติที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาในเขตนครหลวง ตาม PDP2018 rev.1 

2. เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุนในการสงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต และโรงไฟฟา

พระนครเหนือ ใหรับกาซไดมากกวา 1 เสนทาง และเปนการทดแทนทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 1 

ที่ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.2524

3. เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการจัดสงกาซธรรมชาติจากโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ

จากฝงตะวันออกไปยังฝงตะวันตก ใหสอดรับกับแผนการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาใหมภาคตะวันตก 

ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 1,400 เมกะวัตต 



รายละเอียดของโครงการ

สถานะของโครงการ

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 70 กิโลเมตร

กำลังสงกาซธรรมชาติสูงสุด ประมาณ 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ตั้งแตป 2564 - 2568) 

ผลิตภัณฑหลัก   กาซธรรมชาติ ( NG, NGV, CNG )

กิจกรรม

ประชาสัมพันธขอมูล 
และกระบวนการ
มีสวนรวมกับประชาชน

สถานะโครงการ 
ณ ไตรมาสที่ 2 ป 2564 อยูระหวาง
ศึกษาทางเลือกและดำเนินการมีสวนรวม
กับประชาชน และรับฟงความคิดเห็น
ตอขอบเขต และแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม

ศึกษาและจัดทำรายงาน
ประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม (EIA) เสนอตอ
คณะกรรมการผูชำนาญการ
และคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พิจารณารายงาน

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และจายคาทดแทน

งานกอสราง
และทดสอบระบบ

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
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 ปตท. เปนหนึ่งในหนวยงานซึ่งอยูภายใตกระทรวงพลังงานและถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการ      
พลังงาน (กกพ.) ซึ่งไดดำเนินโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก  ในฐานะผูปฏิบัติตามนโยบาย ตามมติเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แหงชาติ (กพช.) โดยจะดำเนินโครงการควบคูกับการดูแลสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดวยมาตรการลดและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และพ้ืนท่ีพาดผานของโครงการ    
จะใชพ้ืนท่ีซ่ึงภาครัฐ ใชประโยชนอยูเดิมเปนสวนใหญ เชน เขตระบบของสายสงไฟฟาแรงสูง, เขตทางหลวง, เขตทางหลวง
ชนบท, เขตคลอง ชลประทาน เปนตน 

 ตามที่ กพช. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  ให บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟาพระนครใต ดังนั้น ปตท. จึงไดดำเนินการรวมกับ สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาขอมูลชุมชน ทัศนคติของผูมีสวนไดเสีย และความเปนไปไดของโครงการวางทอสง                 
กาซธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาเสนทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามแนวทาง
การประเมินผลกระทบดานสังคม (SIA : Social Impact Assessment) กับประชาชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่

หลักคิดการกำกับนโยบายพลังงาน

แนวปฏิบัติของโครงการฯ
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562)
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
3. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2562
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พื้นที่เขตปกครอง แต�ละแนวทางเลือก
แนวทางเลือกที่ 1 : ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34  (ถนนเทพรัตน) ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร
รวมพื้นที่พาดผาน 2 จังหวัด 6 อำเภอ 22 ตำบล และพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร *

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

อำเภอ
บางปะกง

บางบอ
บางเสาธง
บางพลี

เมืองสมุทรปราการ

พระประแดง

ตำบล
เขาดิน
บางวัว

บางพลีนอย
บางเสาธง
บางโฉลง
เทพารักษ
บางดวน

บางหัวเสือ

ทาขาม
บางสมัคร
บานระกาศ

ศรีษะจระเขใหญ
ราชาเทวะ

บางเมืองใหม
บางโปรง

บางปะกง
หอมศีล
บางบอ

บางพลีใหญ
ปากน้ำ

ทาสะอาน

บางแกว

แนวทางเลือกที่ 2 : แนวสายสงไฟฟา 230 kV ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร
รวมพื้นที่พาดผาน 2 จังหวัด 6 อำเภอ 22 ตำบล และพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร *

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

อำเภอ
บางปะกง

บางบอ
บางเสาธง
บางพลี

เมืองสมุทรปราการ

พระประแดง

ตำบล
เขาดิน
บางวัว

บานระกาศ
บางเสาธง

บางพลีใหญ
เทพารักษ
บางโปรง

บางหัวเสือ

ทาขาม
บางสมัคร
บางบอ

บางปลา
บางเมืองใหม

บางปะกง
หอมศีล

คลองดาน

บางแกว
ปากน้ำ

บางเกลือ
ทาสะอาน
บางเพรียง

บางดวน

แนวทางเลือกที่ 3 : แนวถนนสุขุมวิท (สายเกา) ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร
รวมพื้นที่พาดผาน 2 จังหวัด 5 อำเภอ 16 ตำบล และพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร *

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

อำเภอ
บางปะกง

บางบอ
บางพลี

เมืองสมุทรปราการ

พระประแดง

ตำบล

เขาดิน
สองคลอง
คลองดาน

บางพลีใหญ
บางปู
ปากน้ำ

บางหัวเสือ

ทาขาม

บางปลา
เทพารักษ
บางดวน

บางปะกง

บางแกว
บางเมืองใหม

ทาสะอาน

บางโปรง

* รัศมีศึกษา 500 เมตร พาดผานพื้นที่ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตำบลบางเมือง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการมีส�วนร�วม
และศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการฯ

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

เสนอตอคณะกรรมการกำกับกิจการ 
พลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาประกาศ เขต

ระบบโครงขายพลังงานกาซธรรมชาติ

พิจารณาและใหความเห็นโดย

- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)

- คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)

- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)

EIAรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

ขั้นตอนการศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การกำหนดขอบเขตและศึกษารายละเอียดของโครงการ

การดำเนินกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 
ตอขอบเขตการศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคัดเลือกเสนทางเลือก 

•  การสำรวจและประยุกตใชแนวทางการศึกษาผลกระทบ      
    เชิงสังคม (SIA) เพื่อศึกษาเสนทางเลือกที่เหมาะสม
•  การกลั่นกรองความเพียงพอเหมาะสมของเสนทางเลือก
    ที่มีศักยภาพเปนเสนทางเลือกจากการศึกษา 

พิจารณาเสนทางที่มีศักยภาพเปนแนวทางเลือก
ตามแนวทางในมติ ครม. และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กำหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและภาคสนาม
ที่เกี่ยวของ ในดานตางๆ ดังนี้
  1 ดานกายภาพ
  2 ดานชีวภาพ
  3 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
  4 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต

กำหนดขอบเขตการศึกษา 
และทบทวนรายละเอียดโครงการ การรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 1 ตอรางขอบเขต 
และแนวทางการศึกษา

การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 ตอผลการศึกษา 
และรางมาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

สำรวจและเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
- วิเคราะหตัวอยางดิน

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ตรวจวัดระดับเสียง/ความสั่นสะเทือน

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

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน
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การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทอกาซธรรมชาติทดแทนทอกาซเสนท่ี 1 

(บางปะกง-พระนครใต) ไดดำเนินการกฎหมาย "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซ่ึงตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม      
และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562”    
ที่กำหนดใหโครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางทอ ตองจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึงดำเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบ
ขนสงปโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางทอของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม รวมท้ังการประเมินอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการร่ัวไหลของกาซธรรมชาติ โดยกำหนดขอบเขต 
การศึกษาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปขั้นตอน ขอบเขต และแนวทางการประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมได
ดังนี้

พื้นที่ศึกษา
กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปนไปตาม

แนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสำนักงาน นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกำหนดพ้ืนท่ีศึกษา 500 เมตร จากก่ึงกลาง แนววางทอท้ังสองขาง 

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ขั้นตอนการศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
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- การเกษตรกรรม

ป�จจัยการศึกษาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

8

ตัวอย�างมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม

ดานทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน ดานนิเวศวิทยาบนบก

กั้นพื้นที่บอรับ-สง ดวยถุงทราย
/กระสอบทราบกั้นโดยรอบ

เก็บรวบรวมเศษดินหรือ
โคลนฯ ในบอโดยใชรถดูด

การติดตั้ง Sheet pile
ปองกันการพังทลายของดิน

การลอมยายตนไมมีเจาหนาที่เฝาระวัง 
หากเกิดโคลนทะลัก

ใหกั้นเขตพื้นที่/สูบออก

ดานคุณภาพอากาศ และระดับเสียง ดานคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ

การปดคลุมรถบรรทุก การฉีดพรมน้ำ ปรับคืนพื้นที่บริเวณใกลแหลงน้ำ 
สูสภาพเดิม เม่ือกอสรางแลวเสร็จ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ำกอน
ระบายน้ำท้ิงจากการทดสอบทอ

การติดตั้งกำแพงกันเสียง

ดานการคมนาคมขนสง ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จัดเจาหนาที่อำนวยการจราจร 
และ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

ปายเตือนตาง ๆ

- จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน
- เขาชวยเหลือ/แกไขกรณีมีเหต เดือดรอนรำคาญตอชุมชน

- เขาพบเพื่อชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับแผนงาน

การฝกอบรม / 
ซักซอมรองรับเหตุฉุกเฉิน

การจัดเตรียมความพรอม
ของอุปกรณ รถดับเพลิง / 
รถฉุกเฉินพรอมเจาหนาที่

ดานสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นของประชน



ก�าซธรรมชาติ คือ อะไร??

 เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับลานป

 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก

 ไมมีสี และไมมีกลิ่น

 เบากวาอากาศ มีคาความถวงจำเพาะ (Specific Gravity) ประมาณ 0.6 - 0.8 เมื่อเกิดการรั่วไหล

จะลอยขึ้นสูที่สูง และฟุงกระจายไปในอากาศอยางรวดเร็ว จึงปลอดภัยกวา

 ติดไฟได โดยมีชวงของการติดไฟที่ 5 - 15 % ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟ

ไดเอง คือ 580 องศาเซลเซียส

 เปนเชื้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ จึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อเทียบกับ         

เชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดอื่นๆ

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

แตกตางกันออกไป ดังน้ี

 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

 เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว ที่อาศัยอยูในโลกนับหลายลานป และแปรสภาพเปนเชื้อ

เพลิงเนื่องจากความรอนและความกดดันของผิวโลก โดยกาซธรรมชาติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน

ที่ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก คุณสมบัติไมมีสี ไมมีกลิ่น และเผาไหมสมบูรณ ซึ่งสงผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน หรือถานหิน จึงเปนเชื้อเพลิงที่

ชวยลดมลภาวะที่กำลังเปนปญหาสำคัญของประเทศไดเปนอยางดี
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สถานะ เปนกาซ

5 - 15 % 2 - 9.5 % 1.4 - 7.6 % 0.6 - 7.5 %

580 
องศาเซลเซียส

481
องศาเซลเซียส

275 
องศาเซลเซียส

250 
องศาเซลเซียส

น้ำหนัก

ขีดจำกัดการติดไฟ
(Flammability Limit)

เบากวาอากาศ
ไมมีการสะสม

เมื่อเกิดการรั่วไหล
หนักกวาอากาศ หนักกวาอากาศ

เปนของเหลว เปนของเหลว

หนักกวาอากาศ

เปนกาซ และจัด 
เก็บในรูปของเหลว
ที่มีความดัน 7 บาร

อุณหภูมิติดไฟไดเอง
โดยประมาณ

(Auto Ignition 
Temperature)

ขอเปรียบเทียบ กาซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลกาซหุงตม

10

กาซหุงตม

    หนักกวาอากาศ

    สถานะเปนของเหลว

    ไมมีสี ไมมีกลิ่น 

    เผาไหมสมบูรณปราศจากเขมา

    มีโอกาสติดไฟงาย

กาซธรรมชาติ

    เบากวาอากาศ เมื่อรั่วจะพุงขึ้นสูง

    สถานะเปนกาซ นำมาใชไดเลย

    ไมมีสี ไมมีกลิ่น 

    เผาไหมสมบูรณ

    มีโอกาสติดไฟยาก

 กาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม (LPG) 

เปนกาซที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติ ในโรงแยก

กาซฯ และผลิตไดจากการกลั่นน้ำมัน โดยนำมา

บรรจุในถังภายใตความดันสูง จึงกลายเปนของเหลว

ไมมีสี ไมมีกลิ่น ผูผลิตจึงจำเปนตอง เติมสารเมอรเคป

เทน ซ่ึงมีกล่ินฉุนคลายไขเนาลงไป เพ่ือเปนสัญญาณ

เตือนในกรณีเกิดกาซร่ัว

ความแตกต�างระหว�างก�าซหุงต�ม และก�าซธรรมชาติ



วิธีการวางท�อส�งก�าซธรรมชาติ
เทคนิคในการวางท�อ มี 4 วิธี

                           การดันลอด (Boring)
เปนทางเลือกในการวางทอผานถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำ 

โดยการใชการเช่ือมทอเขากับหัวเจาะ แลวทำการดันลอด

จากบอสงไปบอรับ

การดันลอดระยะยาว 
(Direct Pipe)

เปนทางเลือกในการวางทอผานอุปสรรค

ท่ีมีความยาวอยูในชวง 500 - 1,000 เมตร

โดยการใชทอกาซเขากับหัวเจาะ แลวทำ

การดันจากบอสงไปบอรับ

การเจาะลอด (HDD)
Horizontal Directional Drilling (HDD) เปนวิธีการ 

กอสรางทอสงกาซฯ ผานแมน้ำ หรืออุปสรรคท่ีมีความยาว 

อยูในชวง 500 เมตร ถึง 2,000 เมตร โดยการใชแทนเจาะ 

HDD เจาะนำ และควานใหเปนรูกวาง จากน้ันจึงนำทอสง

กาซฯ ที่เตรียมไวดึงลอดเขาไปในชองเจาะ 

                      การขุดเปด (Open Cut)
เปนวิธีการกอสรางตามมาตรฐาน ซึ่งจะใชรถขุดดินให 

เปนรองลึก โดยมีระดับความลึกจากหลังทอถึงพื้นดิน ไม

นอยกวา 1.5 เมตร หลังจากน้ันจะวางทอลงสูรองขุด พรอม

ฝงกลบ และติดตั้งวัสดุเตือนและปองกัน เชน แถบ

เตือน (Warning Tape), แผนคอนกรีตปองกันทอ  

(Concrete Slab) เปนตน 
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8

ขั้นตอนการวางท�อส�งก�าซธรรมชาติบนบก

สำรวจ และรวบรวมขอมูลพื้นที่

การวางทอสงกาซฯ
1

จัดเตรียมพื้นที่วางทอสงกาซ 

ธรรมชาติ : การเตรียมพื้นที่ตามแนว 

ทอใหมีความกวางพอประมาณ ทั้งนี ้  

ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ เพื่อสะดวกในการ 

เคลื่อนยายอุปกรณ พรอมทั้งปรับระดับ 

ผิวดินใหเรียบรอยสม่ำเสมอ

2

ขุดรองโดยใชรถขุด : ความลึกของ 

รองจะข้ึนกับขนาดของทอ และมาตรฐาน 

ความลึกตามที่กำหนด โดยมีมาตรฐาน 

ขั ้นต่ำ 1.5 เมตร วัดจาก หลังทอ สวน

ดินชั ้นบนจะถูกแยกไวตางหากเพื่อนำ

มากลบผิวดินภายหลัง

4

ขนยายทอสงกาซธรรมชาติ : ใช

รถบรรทุกขนยายทอสงกาซธรรมชาติ จาก

ลานเก็บทอไปยังพื้นที่วางทอกอน นำทอ

มาวางเรียงตอกันตามแนวรองท่ีขุด

3

ดัดทอ : ทอจะตองมีความโคงตามแนว 

หรือโคงตามระดับของรองที่ขุด ดังนั้น 

จึงตองมีการดัดทอ เพื่อใหทอวางตัวใน 

แนวที่ถูกตอง

5
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เคลือบทอภายนอก : วัสดุท่ีทำการ 

เคลือบมีหลายชนิด และหลายวิธี โดยมีการ 

กำหนดไวในมาตรฐาน ASME B31.8 เชน 

Fusion Bond Epoxy, High Density 

Polyethylene เพ่ือปองกันสนิมและการ 

ผุกรอนบนรอยเช่ือมอีกครั้ัง

เชื่อมทอสงกาซธรรมชาติและ 

ทำการตรวจสอบแบบไมทำลาย : 
โดยปกติท อส งก าซธรรมชาต ิจะม ี 

ความยาวทอนละ 12 เมตร ซ่ึงตองตอทอ 

แตละทอนดวยวิธีการเชื่อมและตรวจ 

สอบความสมบูรณทุกรอยเช่ือม 100%

6

นำทอลงสูรองขุด : ใชเคร่ืองจักรยกห้ิว 

ทอและวางทอลงในรองขุดกรณีพื้นรอง 

เปนหินจะตองรองดวยดิน หรือ ทราย 

เพ่ือปองกันความเสียหายตอทอ

กลบทอ : ในกรณีที่ทออยูในแนวหิน 

หรือดินหยาบ ตองใชทรายรองรับกอน 

แลวคอยกลบทอดวยดินที่ขุดขึ้นมา 

ระหวางการขุดรอง และทำการอัดแนน 

พอควร เพื่อใหคืนสภาพเดิมของพื้นที่ 

และจะนำเอาดินชั้นบนกลับมากลบที่ ผิว

ดินเพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดงาย

9

7

8

ปรับพ้ืนท่ีคืนสูสภาพเดิม : หลังการ 

กลบทอ ทำการปรับสภาพพ้ืนท่ีภูมิทัศน 

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนมีการ 

วางทอ พรอมทั้งติดตั้งปายเตือนแสดง 

แนวเขตตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ

10
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การดำเนินงานด�านกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ
 ปตท. ปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอน 
ดังตอไปน้ี

การประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงขายกาซธรรมชาติ
เพ่ือสำรวจหรือเพ่ือหาสถานท่ีต้ังระบบโครงขายกาซธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือ กกพ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบประกาศสำรวจฯ แลว ปตท.จะทำการปดประกาศ ณ สำนักงานเขต 
หรือท่ีวาการอำเภอ หรือก่ิงอำเภอ ท่ีทำการกำนัน และท่ีทำการผูใหญบาน แหงทองท่ี 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติต้ังอยู รวมท้ังประกาศในหนังสือพิมพ
ใหผูท่ีอยูในแนวเขตพ้ืนท่ีน้ันทราบโดยท่ัวกัน

การประกาศกำหนดเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติิ
เพ่ือกำหนดแนวเขตหรือท่ีต้ังของระบบโครงขายกาซธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือ กกพ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบแนวเขตระบบฯแลว ปตท. จะทำการปดประกาศ ณ สำนักงานเขต 
หรือท่ีวาการอำเภอ หรือก่ิงอำเภอ ท่ีทำการกำนัน และท่ีทำการผูใหญบาน แหงทองท่ี
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติต้ังอยู เพ่ือใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตระบบ
โครงขายกาซธรรมชาติไดรับทราบ และแจงหนังสือไปยังผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยที่ถูกแนวเขตระบบฯ พาดผาน ทุกรายทราบ หากเกิดกรณีที่ผูเปน
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไมเห็นดวยกับแนวเขตระบบฯ ดังกลาว 
สามารถใชสิทธิ์ยื่นอุทธรณ ตอ กกพ. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ประกาศเขตระบบฯ

1

การแจงวางระบบโครงขายกาซธรรมชาติ 
กอนเขาดำเนินการวางระบบโครงขายกาซธรรมชาติ (การเขากอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติ) 
ปตท. จะแจงหนังสือใหแกเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิน 
ทราบลวงหนา หากเกิดกรณีท่ีผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย ไมเห็นดวย
สามารถใชสิทธ์ิย่ืนคำรองคัดคานตอ กกพ. ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
วางระบบฯ

4

2

การจายเงินคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสิน
ภายหลังจากการพิจารณากำหนดราคาคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสินของคณะหัวหนา
สวนราชการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถูกแตงต้ังข้ึนในแตละทองท่ีท่ีเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ
ต้ังอยู ทาง กกพ. จะพิจารณาใหความเห็นชอบผลกำหนดราคาคาทดแทนฯ ดังกลาว 
เพ่ือให ปตท. นำหลักเกณฑไปคำนวณจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน 
หรือ ผูทำประโยชน ซ่ึงมีท่ีดินและทรัพยสินต้ังอยูในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม แกเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินในเขตระบบโครงขาย
กาซธรรมชาติ หากเกินกรณีท่ีผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไมเห็นดวย
สามารถใชสิทธ์ิย่ืนอุทธรณ ตอ กกพ. ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคาทดแทน

3
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มุงเนนการใหความรูกับชุมชน ระหวางดำเนินโครงการปายคำเตือนตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ

มาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติ
 ปตท. ใชระบบบริหารความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และระบบบริหาร ความ
มั่นคงแข็งแรงของทอโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดลอม โดยคำนึงถึงผูไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง ปตท. สามารถดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน จนไดรับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ ในป 2553 นอกจากน้ียังไดรับรางวัลอ่ืนๆ เชน รางวัลการบริหารสูความ เปนเลิศ TQC 
ป 2550 - 2552, ISO9001, ISO14001, มอก./OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025
        

ปรับคืนสภาพที่ดินบริเวณที่ทำการ
ซอมแซมใหเหมือนเดิม

เมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้นศูนย
ปฏิบัติการจะทราบโดยทันที จากระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

วาลวสงกาซจะสามารถปดไดทันที
ภายใตการสั่งการจากศูนยปฏิบัติการ
ผานระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)

ปตท. มีวิศวกรดูแลตลอด 24 ชม. 
สามารถดูแลตรวจสอบเมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

สถานีควบคุมความดันในแนวทอ

ทำการซอมแซมแนวทอตาม
สภาพความเสียหาย

การซอมแผนฉุกเฉินกับชุมชนที่มีแนวทอกาซฯ พาดผาน

ทำการระบายกาซฯที่คาง
อยูในระบบออกเพื่อเตรียมพรอม

สำหรับการซอมบำรุง

1 2 3

4 5 6
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สานพลังเพื่อสังคม SUSTAINABLE GROWTH FOR ALL

 การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ต้ังอยูบนฐานการพ่ึงพาตนเองของประเทศมาต้ังแตเร่ิมตนจากจุดประสงค 
แรกในการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงาน ตอยอดสูการพัฒนาเพื่อประโยชนของสังคมและประเทศ 
และยังคงเปนเปาหมายการดำเนินงานที่ตอเนื่องมาถึงปจจุบันตลอดระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ ปตท. 
จึงมุงม่ันทุมเทเปนสวนหน่ึงในการขับเคล่ือนสังคมไทยใหเปนสังคมคุณภาพ สงเสริมชุมชน ใหมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน โดยเนนใชประสบการณและความเชี่ยวชาญขององคกร มาพัฒนา
อยางมีสวนรวม ตอยอดเพื่อสรางประโยชนกับชุมชนและสังคม

 ดวยหลักการดำเนินธุรกิจภายใตกลยุทธการบริหารจัดการสูความย่ังยืน ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมดูแล
ชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลในการตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยสราง
ความสมดุลใน 3 ดาน (3P) นอกเหนือจากบทบาทองคกรธุรกิจซ่ึงมีเปาหมายสรางความม่ันคง ทางพลังงาน
และเปนฐานความมั่นคงแกภาคเศรษฐกิจของประเทศ (Prosperity) ปตท. เนนใหความสำคัญกับการ
ดำเนินงานเพ่ือสังคมในระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ ครอบคลุมใน 2 มิติ สำคัญ ไดแก มิติดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ชุมชน และสังคม (People) มุงเนนการ เสริมสรางศักยภาพ และความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนสงเสริมศักยภาพชุมชน ใหมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได และมิติดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (Planet) เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ควบคูกับการสรางความตระหนัก สงเสริมความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
รวมกับเครือขายภาคสวนตาง ๆ
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การดูแลชุมชนและสังคมควบคู�กับการดำเนินโครงการ

แนวทางการพัฒนาสังคมในพื้นที่โครงการ 
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คำถาม - คำตอบ

ทอสงกาซธรรมชาติหลังจากกอสรางแลวจะใชไดนานเทาไร 
 ทอสงกาซธรรมชาติจะออกแบบการทำงานไว
ประมาณ 30 ป แตหากบำรุงรักษาตามมาตรฐาน จะสามารถ
ใชไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชนในตางประเทศ ก็สามารถใชงาน
ตอเนื่องกวา 80 ป จนกระทั่งในปจจุบัน

เราสามารถสังเกตแนวทอสงกาซธรรมชาติวาอยูบริเวณใด  
ไดอยางไร
 เราสามารถสังเกตบริเวณที่มีทอสงกาซธรรมชาติได
จากปายเตือนความปลอดภัยสีเหลืองที่อยูตลอดแนวหลังทอ 
บนพื้นดินทุก ๆ 100 เมตร ซึ่งจะระบุหมายเลขโทรศัพท
ฉุกเฉิน 1540 ซึ่งสามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมกับ
หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ 

การพิจารณาชดเชยคาสิ่งปลูกสราง หรือพืชผลจะมีวิธีการ
ดำเนินการอยางไร
 โครงการฯ จะมีการเขาตรวจนับทรัพยสินทั้งหมดที่
อยูในพื้นที่เขตระบบโครงขางพลังงานที่แนวทอสงกาซ
ธรรมชาติพาดผาน และจะจายคาทดแทนทรัพยสิน แกเจาของ
ทรัพยสิน ไดแก พืชผล ตนไม และสิ่งปลูกสรางที่จะไดรับความ
เสียหายจากการดำเนินโครงการฯ ไมวาแนวทอสงกาซธรรมชาติ 
จะพาดผานไปในเขตทางหลวง เขตคลองชลประทาน หรือเขต
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง

การรอนสิทธิและการเวนคืนที่ดินแตกตางกันอยางไร 
 การขอเขาใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการภาครัฐมีขอแตก
ตางกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้
 การเวนคืน คือ เมื่อภาครัฐดำเนินการเวนคืนที่ดิน 
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเปนของภาครัฐ โดยรัฐจะจายคาชดเชย
ใหตามความเหมาะสม
 การรอนสิทธิ คือ เจาของที่ดินจะไดรับคาชดเชย โดย
กรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเปนของเจาของที่ดิน แตถูกจำกัดสิทธิการ
ใชที่ดินบางประการ เชน การปลูกไมยืนตนบางประเภท หรือ
การกอสรางที่มีตองลงฐานราก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทอสง
กาซธรรมชาติที่อยูใตดิน โดย ปตท. จะเจรจา หาขอยุติในการ
พิจารณาคาชดเชยตอเจาของท่ีดินตามข้ันตอน  กอนเขาดำเนิน
การ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเจาของที่ดิน

หากเกิดกาซธรรมชาติรั่วแลวมีการสูดดมเขาไปจะเปน
อันตรายกับมนุษยหรือไม
 กรณีสูดดมกาซธรรมชาติที่มีความเขมขนสูงเขาไป
โดยตรงอาจสงผลใหหายใจติดขัด เนื่องจากจะไปทดแทน
ออกซิเจนในกระแสเลือด แตจะไมสะสมในรางกาย และไม
จัดวาเปนสารกอมะเร็ง หากกรณีเกิดการรั่วไหล กาซฯจะลอย
ขึ้นที่สูง และเจือจางในอากาศ ทำใหโอกาสที่รางกายจะสัมผัส 
หรือสูดดมกับกาซธรรมชาติจึงมีคอนขางนอย

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ปตท. จะมี
มาตรการดูแลอยางไร แลวผูที่ไดรับ ผลกระทบจาก 
อุบัติเหตุจะไดรับคาชดเชยหรือความเสียหายอยางไร
 กาซที่สงผานทอในโครงการฯ นี้เปนกาซธรรมชาติ 
(CNG,NGV) ซึ่งเปนกาซที่มีน้ำหนักเบากวาอากาศ จึงจะลอย
สูงขึ้นสูทองฟาเมื่ออยูในอากาศ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจน
ทำใหกาซรั่วไหลออกมากาซจะไหลออกและลอยสูงขึ้น โดยไม
ไหลยอนกลับไปในทอ ซึ่งในกรณีที่มีเหตุการณไมพึงประสงค
ตางๆขึ้น ทาง ปตท. จะเขามาดูแลและระงับเหตุในทันที     
โดยในระยะดำเนินการจายกาซฯปตท. มีการทำประกันภัย
คุมครองความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอกที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุอันเนื่องมา
จาการดำเนินงานของ ปตท.  โดยพิจารณาจายตาม
ฐานานุรูปของผูประสบเหตุ ซึ่งสามารถโทรติดตอไดที่หมายเลข
ฉุกเฉิน 1540 หรือติดตอไดที่ศูนยปฏิบัติการระบบทอในพื้นที่
นั้นๆ ไดโดยตรง สวนในการกอสรางวางทอนั้นทาง ปตท. จะ
ดำเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ ที่ไดกำหนด
ไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

เมื่อกอสรางแลวเสร็จ ปตท. จะมีการสนับสนุนชุมชน
หรือไม
 การสงเสริมการมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
การสนับสนุนชุมชนเปนสิ่งที่ทาง ปตท. ใหความสำคัญมาก 
โดยกำหนดเปนหนึ่งในพันธกิจขององคกร โดยหลังจากการ
กอสรางวางทอฯ แลวเสร็จ ผูที่จะเขามารับผิดชอบพื้นที่
โครงการตอ คือ ศูนยปฏิบัติการ
ระบบทอของ ปตท. ในพื้นที่ซึ่งจะใหการสนับสนุนและ
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนารวมกับชุมชนตอไป 

19



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

 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission System)
 มีความยาวประมาณ 4,830 กิโลเมตร ประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 2,697 กิโลเมตร และทอในทะเล  ความ
ยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร (ขอมูลเม่ือเดือนธันวาคม 2563) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติจะเชื่อมตอแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสง
กาซธรรมชาติจากแหลง ยาดานา เยตากุน และซอติกา ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเขากับ ผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคา 
อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดจะอยูภายใตการดูแลบำรุงรักษาโดยศูนยปฎิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งมีหนาท่ี รับผิดชอบ
พ้ืนท่ี ท่ีโครงการดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ



แผนที่แสดงเครือข�ายศูนย�ปฎิบัติการ
ระบบท�อส�งก�าซธรรมชาติในป�จจุบัน

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
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท และนครสวรรค
สระบุรี นครราชสีมา



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ

ฝายสนับสนุนโครงการ สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ
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