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1. ความเป็นมาของโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมและวัดปริมาณ  
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) สำหรับรับก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยเชื่อมต่อจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. เพื่อป้อนเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า
บางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
2) เพื่อเสริมความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศและรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

3. รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.  
ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

องค์ประกอบโครงการ 
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
- สถานีควบคุมและวัดปริมาณกา๊ซธรรมชาติ 

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ผลิตภัณฑ์หลัก ก๊าซธรรมชาต ิ

ขนาดท่อส่งกา๊ซฯ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว และ 20 นิ้ว 

มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8) 

ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยประมาณ 

จุดเริ่มต้นโครงการ สถานีควบคุมก๊าซ BP4 ของ ปตท. 

จุดสิ้นสดุโครงการ โรงไฟฟา้บางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 

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

พื้นที่ดำเนินโครงการ เขตทางถนนของ กฟผ. ในพื้นทีต่ำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 

พื้นที่ศึกษาโครงการ 

ครอบคลุมรัศมี 500 เมตร จากก่ึงกลางแนววางท่อก๊าซฯ ของโครงการ  
ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บา้นบางแสม และหมู่ที่ 7 บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม  
และหมู่ที่ 2 บ้านสามขันธ์ และหมู่ที่ 5 บ้านตน้กรอก ตำบลเขาดิน  
อำเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

แหล่งเงินทุนโครงการ งบประมาณลงทุนของ กฟผ. 
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ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

หมูท่ ี ่2  

บา้นสามขนัธ ์ 

ต.เขาดนิ 

หมูท่ ี ่5  

บา้นตน้กรอก  

ต.เขาดนิ 

หมูท่ ี ่7  

บา้นคลองบางนาง  

ต.ทา่ขา้ม 

หมูท่ ี ่6 

บา้นบางแสม  

ต.ทา่ขา้ม 
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4. เกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกท่ีมีศักยภาพเป็นแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

1) เลือกใช้ประโยชน์พื้นที่ของรัฐที่มีการใช้ประโยชน์อยู่เดิม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยใช้เส้นทางคมนาคม 
หรือใช้ประโยชน์จากเขตทางของถนนเป็นหลัก 

2) หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่อ่อนไหว 

3) หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ หรือแหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

4) เลือกเส้นทางท่ีตัดผ่านแหล่งน้ำสายหลัก ถนนทางหลวง และถนนท้องถิ่นน้อยที่สุด 

5) พิจารณาพื้นท่ีปฏิบัติงานที่เพียงพอ สามารถเข้า-ออกพ้ืนที่ได้สะดวก 

6) การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อแนะนำของหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่วางท่อ 

5. แผนการดำเนินงานโครงการ 

เผยแพร่ข้อมูลและดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน : มกราคม - เมษายน 2564 
ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ 

: มกราคม – ธันวาคม 2564 

งานก่อสร้างและทดสอบระบบ : มกราคม 2565 – มิถุนายน 2566 

6. วิธีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

การขุดเปิด (Open Cut) 
ใช้รถขุดดินให้เป็นร่องลึกประมาณ 2.5 เมตร หลังจากนั้นจะวางท่อ
ลงสู่ร่องขุด และฝงักลบพร้อมดว้ยวางแถบเตือนและ 
แผ่นคอนกรีตเหนือแนวท่อ และคืนพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิม 

 

การดันลอด (Boring) 

เป็นทางเลือกในการก่อสร้างท่อผ่านถนน ทางน้ำ หรือบริเวณ 
ที่ไม่สามารถก่อสร้างแบบขุดเปดิได้ โดยใช้ท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่
กว่าท่อก๊าซฯ เจาะนำก่อน จากนั้นจึงนำท่อก๊าซฯ ที่เตรียมไว้สอด
เข้าไปในช่องเจาะ หรือใช้การเชื่อมท่อเข้ากับหัวเจาะ แล้วทำการ
ดันลอดจากบ่อส่งไปยังบ่อรับ  

การเจาะลอด (Horizontal Directional Drilling : HDD) 

เป็นวิธีการก่อสร้างท่อสง่ก๊าซฯ ที่มีจุดตัดผา่นแม่นำ้ ถนน หรือ
อุปสรรคอ่ืน ๆ ที่มีความยาวอยู่ในช่วง 500 ถึง 2,000 เมตร  
โดยใช้แท่นเจาะลอด เพื่อเจาะนำและควา้นเปน็รูกว้างเพื่อให้ 
ท่อก๊าซฯ ลอดผ่าน หลังจากนั้นจะนำท่อก๊าซฯ ที่เตรียมไว้ดงึลอด
เข้าไปในช่องเจาะ  
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7. การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดเป็นประเภท
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื ้อเพลิงทางท่อ (โครงการลำดับที ่ 3) ซึ ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นขอใบอนุญาต หรือขั้นขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 มกราคม 2562) ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมอบหมายให้ บริษัท เอ็น
ไวร์ไซน์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ เพื่อนำเสนอรายงานตามขั้นตอน
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานฯ ให้ความเห็นชอบก่อนพัฒนาโครงการ โดยสามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้ 

 

ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษา 

กลั่นกรองโครงการ ศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษาสภาพแวดล้อมปจัจุบนั 

กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
และสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต / สุขภาพ / ความเสี่ยง 

กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ 

รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน คร้ังท่ี 1 
ต่อขอบเขตและแนวทาง

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน คร้ังท่ี 2 

ต่อการจัดทำ (ร่าง)  
รายงานฯ และมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขฯ  
และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 

ปรับปรุง (ร่าง) รายงานและมาตรการ 
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8. แนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แนวทางการศึกษาและประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ก. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1) สภาพภูมิประเทศ  

และธรณีวิทยา 
- ศึกษาข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูงตำ่ และลักษณะทางธรณีวิทยา 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจทำให้สภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงไป 

พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 

2) แผ่นดินไหว และ 
ความสั่นสะเทือน 

- ศึกษาข้อมูลตำแหน่งแผน่ดินไหวที่เคยเกิดขึ้น 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความสั่นสะเทือน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว  

พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 

3) ทรัพยากรดิน และการ
ชะลา้งพังทลายของดิน 

- ตรวจสอบข้อมูลแผนทีชุ่ดดนิและสมบัติดนิ 
- เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ และวิเคราะห์อัตราการชะล้างพังทลายของดิน 

พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 

4) อุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ 

- รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยา  
และกรมควบคุมมลพิษ 
- สำรวจข้อมูลภาคสนาม และตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว

ทางดา้นสิง่แวดล้อม 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจทำให้คณุภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อพื้นที่

อ่อนไหว พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
5) ระดับเสียง - สำรวจข้อมูลภาคสนาม และตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อพืน้ที่อ่อนไหว 
พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 

6) อุทกวิทยา และ 
คุณภาพน้ำผิวดนิ 

- ศึกษาข้อมูลสภาพแหล่งน้ำ (ความกว้าง ระดบันำ้ ทิศทางการไหล) 
- สำรวจข้อมูลภาคสนาม และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจทำให้คณุภาพนำ้เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการป้องกัน 

กรณีมีผลกระทบ 
ข. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
1) นิเวศวิทยาบนบก 

และพื้นทีชุ่่มนำ้ 
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ที่ชุม่น้ำบริเวณพืน้ที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
- สำรวจพื้นที่ตามแนววางท่อโครงการ เพื่อศึกษาชนิดพนัธุ์ไม้ และสัตว์ปา่ 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาบนบก และกำหนดมาตรการ

ป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
2) นิเวศวิทยาน้ำผวิดิน - รวบรวมข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาทางนำ้ของแหล่งน้ำผิวดิน และเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในนำ้ 

- พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ และกำหนดมาตรการ
ป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แนวทางการศึกษาและประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ค. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 
1) การใช้ประโยชนท์ี่ดิน - รวบรวมแผนการใช้ทีด่ิน ได้แก่ ผังเมืองรวม และแผนพฒันาในอนาคต 

- ตรวจสอบประเภท และรูปแบบการใช้ประโยชนท์ี่ดิน พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบการใช้ที่ดนิ และกำหนดมาตรการป้องกนักรณีมีผลกระทบ 

2) การคมนาคม - ศึกษาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกบริเวณพืน้ที่โครงการ สภาพการจราจร และ
เส้นทางการขนส่ง และตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนบรเิวณพื้นที่แนววางท่อ 
- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง และปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการ

ดำเนินโครงการ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
3) ระบบสาธารณูปโภค  

และสาธารณูปการ 
- รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ การจัดการขยะและกากของเสีย การจัดการน้ำเสีย 

การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนด

มาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
ง. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และความคิดเห็นของ
ประชาชน 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ตามแนววางท่อ 
และในพื้นที่ศึกษา 500 เมตร จากก่ึงกลางแนววางท่อทั้งสองข้าง 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
2) สาธารณสุข สุขภาพ 

อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัย 

- รวบรวมข้อมูลทางดา้นสาธารณสุข เช่น จำนวนสถานบริการทางด้านสาธารณสุข จำนวน
บุคลากร ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชน เป็นต้น 
- สำรวจข้อมูลสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพอนามัย และความพงึพอใจในชีวิตความเปน็อยู่ 
- พิจารณากิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบดา้นสาธารณสุข สุขภาพ และความปลอดภัย  

พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
3) สุนทรียภาพ 

ทัศนียภาพ  
และการท่องเที่ยว 

- รวบรวมข้อมูลแหล่งสำคัญดา้นการท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ และสุนทรียภาพทีส่วยงาม 
และตรวจสอบในภาคสนาม 

- ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวข้อง และกำหนดมาตรการ
ป้องกันกรณีมีผลกระทบ 

4) แหล่งโบราณสถาน 
และโบราณคด ี

- รวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และโบราณคดี และตรวจสอบในภาคสนาม 
- ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อแหล่งโบราณสถาน และแหลง่โบราณคดทีี่เก่ียวข้อง 

และกำหนดมาตรการป้องกันกรณีมีผลกระทบ 
5) การป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และการประเมิน
อันตรายร้ายแรง 

- รวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพืน้ที ่
- ประเมินผลกระทบกรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟของท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ และกำหนด

มาตรการป้องกัน 
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9. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และตัวอย่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง  

ด้านคุณภาพอากาศ  
(ฝุ่นละอองจากการเปิดหน้าดิน) 

✓ ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นทีก่่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง 
✓ ทยอยเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นชว่ง ๆ 

ด้านเสียงและความส่ันสะเทือน  
(จากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง) 

✓ แจ้งแผนการก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงทราบลว่งหน้า 
✓ ตรวจสอบและบำรุงรกัษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

ด้านคุณภาพน้ำและการระบายน้ำ  
(การรั่วไหลของโคลนเจาะลอด และ 
การระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบ 
ความแข็งแรงของทอ่) 

✓ ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในแหลง่น้ำธรรมชาต ิ
✓ หลีกเลี่ยงงานก่อสร้างในช่วงที่ฝนตกหนัก 
✓ การก่อสร้างใกลแ้หลง่น้ำธรรมชาติต้องกั้นพื้นที่โดยการวางถงุทราย 

หรือทำคันกั้นดินพื้นทีก่่อสร้าง 
✓ ไม่เติมสารเคมีที่เปน็อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลงในน้ำที่ใช้ทดสอบทอ่ 
✓ ตรวจสอบคุณภาพน้ำใหไ้ด้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหลง่น้ำ 

ด้านคมนาคมขนส่ง  
(ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น  
และการกีดขวางการจราจร) 

✓ ประชาสัมพันธ์แผนงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ถนนทราบล่วงหน้า 
✓ หลีกเลี่ยงการขนสง่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 
✓ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจร 

ด้านการจัดการของเสีย  
(ขยะมูลฝอยทั่วไป และของเสีย 
จากกิจกรรมการก่อสร้าง) 

✓ จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม และประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งให้เข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 

✓ คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวดเศษโลหะ
ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ 

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(เหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม 
การก่อสร้างต่อชุมชน) 

✓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 
✓ จัดให้มีระบบรับเรื่องรอ้งเรียน 
✓ เข้าช่วยเหลอื/แก้ไขกรณีมีเหตุเดอืนร้อนรำคาญจากกิจกรรมของโครงการ 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ความปลอดภัยในการทำงาน) 

✓ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่
คนงานก่อนเริ่มก่อสร้าง 

✓ จัดให้มีและบังคับใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบคุคลสำหรับคนงานให้
เหมาะกับประเภทของงาน 

ระยะดำเนินการ 
 

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(เหตุเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม 
ระยะดำเนินการต่อชุมชน) 

✓ จัดให้มีระบบรับเรื่องรอ้งเรียน 
✓ เข้าช่วยเหลือ/แก้ไขกรณีมีเหตุเดือนร้อนรำคาญที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ 
✓ ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉนิของชุมชน 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ความปลอดภัยของระบบท่อและชุมชน) 

✓ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 
✓ จัดให้มีระบบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ในพื้นที่เขตระบบท่อฯ 
✓ ตรวจสอบและบำรุงรกัษาระบบท่อส่งก๊าซอย่างสม่ำเสมอ 
✓ ดูแลรักษาป้ายเตือนแสดงตำแหน่งแนวท่อก๊าซ และตรวจสอบความสมบูรณ์

อยู่เสมอ 
✓ จัดให้มีแผนระงับเหตฉุุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี 
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10. ระบบความปลอดภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

• การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ASME B31.8 (Gas Transmission and Distribution 
Piping Systems) มาตรฐาน API 5L เป็นต้น 

• ท่อส่งก๊าซฯ เป็นท่อเหล็กเหนียวพิเศษที่มีความแข็งแรงสูง 
• การตรวจสอบความแข็งแรงและการรั่วของท่อ เพื่อให้มั่นใจว่าท่อสามารถทนต่อความดันใช้งานที่ออกแบบไว้ได้ 
• ระบบป้องกันการผุกร่อนด้วยไฟฟ้า (Cathodic Protection) 
• มีสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซฯ เพื่อบำรุงรักษาและสามารถตัดการจ่ายก๊าซฯ รวมทั้งสามารถระบายก๊าซฯ  

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
• ติดตั้งป้ายเครื่องหมายแสดงแนวท่อก๊าซฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ เป็นระยะตลอดแนวท่อ 
• ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล เช่น สำรวจพื้นที่วางท่อและป้ายเตือน 

สำรวจรอยรั่วและการทรุดตัวของดิน ตรวจสอบการชำรุดของสารเคลือบท่อ การตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อ เป็นต้น 
• จัดทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ

จากอุบัติเหตุการดำเนินงานของโครงการ 

11. ช่องทางการสื่อสาร 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยส่ง
ความเห็นภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (ช่วงการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) หรือท่านสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามช่องทางการติดต่อดังนี้ 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ) 
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนทิวงศ์  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี 11130 
โทรศัพท์ : 0 2436 0813 โทรสาร: 0 2436 0890 
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
โทรศัพท์ : 0 3857 3429 (ในเวลาราชการ) 
โทรศัพท์ : 08 5430 7373 (นอกเวลาราชการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด (บรษิัทผู้จัดทำรายงาน) 
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ : 0 2347 0154 โทรสาร: 0 2347 0156 
ติดต่อ : คุณสิรินาฏ ใจเข้ม 

 


