
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท เอ็นไวรไ์ซน์ จ ำกดั  (บริษัทผูจ้ดัท ำรำยงำน)
เลขที่ 7 อาคารวิช่ัน บิสิเนส ปาร์ค ช้ัน 3

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2347 0154 โทรสาร: 0 2347 0156

ติดต่อ : คุณสิรินาฏ ใจเข้ม

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (เจา้ของโครงการ)

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0 2436 0813 โทรสาร: 0 2436 0890
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสมัพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง
โทรศัพท์ : 0 3857 3429 (ในเวลาราชการ) 
โทรศัพท์ : 08 5430 7373 (นอกเวลาราชการ) 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. 

ไปยังโรงไฟฟา้บางปะกง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ระยะกอ่สรำ้ง

ด้ำนคณุภำพอำกำศ 
(ฝุ่นละอองจำกกำรเปิดหน้ำดิน)

✓ ฉีดพรมน ้ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงเพ่ือลดฝุ่นละออง
✓ ทยอยเปิดพ้ืนที่ก่อสร้ำงเป็นช่วง ๆ

ด้ำนเสียงและควำมส่ันสะเทือน 
(จำกเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง)

✓ แจ้งแผนกำรก่อสร้ำงให้ชุมชนใกล้เคียงทรำบล่วงหน้ำ
✓ ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ

ด้ำนคณุภำพน ำ้และกำรระบำยน ้ำ 
(กำรร่ัวไหลของโคลนเจำะลอด และ
กำรระบำยน ้ำทิ้งจำกกำรทดสอบ
ควำมแข็งแรงของท่อ)

✓ ห้ำมทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้ำงลงในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 
✓ หลีกเลี่ยงงำนก่อสร้ำงในช่วงที่ฝนตกหนัก
✓ กำรก่อสร้ำงใกล้แหล่งน ้ำธรรมชำติต้องก้ันพ้ืนที่โดยกำรวำงถุงทรำยหรือท ำคันก้ันดินพ้ืนที่ก่อสร้ำง
✓ ไม่เติมสำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่อส่ิงแวดล้อมลงในน ้ำที่ใช้ทดสอบท่อ
✓ ตรวจสอบคุณภำพน ้ำให้ได้มำตรฐำนก่อนระบำยลงสู่แหล่งน ้ำ

ด้ำนคมนำคมขนส่ง 
(ปริมำณกำรจรำจรที่เพ่ิมข้ึน 
และกำรกีดขวำง กำรจรำจร)

✓ ประชำสัมพันธ์แผนงำนก่อสร้ำงให้ผู้ใช้ถนนทรำบล่วงหน้ำ
✓ หลีกเลี่ยงกำรขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
✓ ติดตั้งเคร่ืองหมำยจรำจร และจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำรจรำจร

ด้ำนกำรจัดกำรของเสีย 
(ขยะมูลฝอยทั่วไป และของเสีย
จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง)

✓ จัดเตรียมภำชนะรองรับขยะที่เหมำะสม และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้เข้ำมำ
เก็บขนไปก ำจัดต่อไป

✓ คัดแยกของเสียที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวดเศษโลหะต่ำง ๆ เพ่ือน ำ
กลับมำใช้ใหม่หรือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้รับซ้ือ

ด้ำนสังคมและกำรมส่ีวนรว่มของประชำชน 
(เหตุเดือดร้อนร ำคำญจำกกิจกรรม
กำรก่อสร้ำงต่อชุมชน)

✓ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งแผนกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง
✓ จัดให้มีระบบรับเร่ืองร้องเรียน
✓ เข้ำช่วยเหลือ/แก้ไขกรณีมีเหตุเดือนร้อนร ำคำญจำกกิจกรรมของโครงกำร

ด้ำนอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั 
(ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน)

✓ จัดให้มีกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่คนงำนก่อนเร่ิมก่อสร้ำง
✓ จัดให้มีและบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลส ำหรับคนงำนให้เหมำะกับประเภทของงำน

ระยะด ำเนินกำร

ด้ำนสังคมและกำรมส่ีวนรว่มของประชำชน 
(เหตุเดือดร้อนร ำคำญจำกกิจกรรม
ระยะด ำเนินกำรต่อชุมชน)

✓ จัดให้มีระบบรับเร่ืองร้องเรียน
✓ เข้ำช่วยเหลือ/แก้ไขกรณีมีเหตุเดือนร้อนรำคำญที่เกิดจำกกิจกรรมของโครงกำร
✓ ประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่คู่มือกำรระงับเหตุฉุกเฉินของชุมชน

ด้ำนอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั
(ควำมปลอดภัยของระบบท่อและชุมชน)

✓ จัดให้มีกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
✓ จัดให้มีระบบอนุญำตกำรท ำงำน (Work Permit) ในพ้ืนที่เขตระบบท่อฯ
✓ ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซอย่ำงสม ่ำเสมอ
✓ ดูแลรักษำป้ำยเตือนแสดงต ำแหน่งแนวท่อก๊ำซ และตรวจสอบควำมสมบูรณ์อยู่เสมอ
✓ จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ ำทุกปี

ตัวอยำ่งมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการศึกษา ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม



กลั่นกรองโครงการ

ก ำหนดขอบเขตการศึกษา

ศึกษำรายละเอียดโครงการ

ศึกษำสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ก ำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

คร้ังที่ 1

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

คร้ังที่ 2

กำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
(ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม/คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนฯ)

• ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ

• ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ

• คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนษุย์

• คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนก่อสร้าง 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Metering Station) ส าหรับรับก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 ของบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) 
(ปตท.) โดยเชื่อมต่อจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. 
เพ่ือป้อนเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟา้บางปะกงทดแทน เคร่ืองท่ี 1-2

1. เพ่ือรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟา้บางปะกง
ทดแทน เคร่ืองท่ี 1-2 เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้

2. เพ่ือเสริมความม่ันคงในการผลิตกระแสไฟฟา้ของประเทศและ
รองรับการใช้ไฟฟา้ท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต

ช่ือโครงการ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. 
ไปยังโรงไฟฟา้บางปะกง

องค์ประกอบ
โครงการ

- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ

เจ้าของโครงการ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์หลัก ก๊าซธรรมชาติ

ขนาดท่อส่งก๊าซฯ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว และ 20 นิ้ว

มาตรฐาน
การออกแบบ

มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา 
(ASME B 31.8)

ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยประมาณ

จุดเร่ิมต้นโครงการ สถานีควบคุมก๊าซ BP4 ของ ปตท.

จุดส้ินสุดโครงการ โรงไฟฟา้บางปะกงทดแทน เคร่ืองที่ 1-2

วิธีการก่อสร้าง
การขุดเปิด (Open Cut), การดันลอด (Boring) 
และการเจาะลอด (HDD)

พ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ

เขตทางถนนของ กฟผ. ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ้ืนที่ศึกษา
โครงการ

ครอบคลุมรัศมี 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนววางท่อก๊าซฯ ของโครงการ ในพ้ืนที่
ต าบลท่าข้าม และต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ควำมเปน็มำของโครงกำร วัตถุประสงค์

รำยละเอยีดโครงกำร แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร

เผยแพร่ข้อมูลและ
ด าเนินกระบวนการ

มีส่วนร่วมกับประชาชน

ศึกษาและจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) 

เสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา

รายงานฯ

งานก่อสร้าง
และทดสอบระบบ

มกรำคม - เมษำยน 2564

มกรำคม – ธันวำคม 2564

มกรำคม 2565 –
มิถุนำยน 2566

ขั้นตอนกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)

วิธีกำรกอ่สรำ้งทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำติ ระบบควำมปลอดภยัทอ่ส่งกำ๊ซธรรมชำติ

การขดุเปิด (Open Cut) 
ใช้รถขุดดินให้เป็นร่องลึกประมาณ 2.5 เมตร 
หลังจากนั้ นจ ะวางท่อลง สู่ ร่องขุด และ
ฝังกลบพร้อมด้วยวางแถบเตือนและแผ่น
คอนก รีต เหนือแนวท่อ  แล ะคืน พ้ืนที่ ใ ห้
ใกล้เคียงสภาพเดิม

การดนัลอด (Boring)
เป็นทางเลือกในการก่อสร้างท่อผ่านถนน 
ทางน ้า หรือบริเวณที่ไม่สามารถก่อสร้างแบบ
ขุดเปิดได้ โดยใช้ท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า
ท่อก๊าซฯ เจาะน าก่อน จากนั้นจึงน าท่อก๊าซฯ 
ที่เตรียมไว้สอดเข้าไปในช่องเจาะ หรือใช้การ
เช่ือมท่อเข้ากับหัวเจาะ แล้วท าการดันลอด
จากบ่อส่งไปยังบ่อรับ

การเจาะลอด (Horizontal 
Directional Drilling : HDD)
เป็นวิธีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ที่มีจุดตัด
ผ่านแม่น ้า ถนน หรืออุปสรรคอ่ืน ๆ ที่มีความ
ยาวอยู่ในช่วง 500 ถึง 2,000 เมตร โดยใช้
แท่นเจาะลอด เพ่ือเจาะน าและคว้านเป็นรูกว้าง
เพ่ือให้ท่อก๊าซฯ ลอดผ่าน หลังจากนั้นจะน าท่อ
ก๊าซฯ ที่เตรียมไว้ดึงลอดเข้าไปในช่องเจาะ

• การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น 

มาตรฐาน ASME B31.8 (Gas Transmission 

and Distribution Piping Systems) 

มาตรฐาน API 5L เป็นต้น

• ท่อส่งก๊าซฯ เป็นท่อเหล็กเหนียวพิเศษท่ีมีความ

แข็งแรงสูง

• การตรวจสอบความแข็งแรงและการร่ัวของท่อ

• ระบบป้องกันการผุกร่อนด้วยไฟฟา้ 

(Cathodic Protection)

• มีสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซฯ เพ่ือ

บ ารุงรักษาและสามารถตัดการจ่ายก๊าซฯ 

รวมทั้งสามารถระบายก๊าซฯ ในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินได้

• ติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายแสดงแนวท่อก๊าซฯ 

เป็นระยะตลอดแนวท่อ

• ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ 

อย่างสม ่าเสมอ ตามมาตรฐานสากล

• จัดท าประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกตามกฎหมาย

การตรวจวัด
คุณภาพอากาศ

การตรวจวัด
ระดับเสียง

การวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน

การวิเคราะห์
คุณภาพน ้า

การประชุม
รับฟงั

ความคิดเห็น
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