
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
สรุปผลกำรด ำเนินกระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำร รำยละเอียดโครงกำร ขอบเขตกำรศึกษำและกำรประเมินทำงเลือกโครงกำร 
โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกบำงปะกงไปโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งท่ี 1 เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
กำรประเมินแนวทำงเลือกกำรวำงท่อของโครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกบำงปะกงไปโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ โดยมุ่งเน้นสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใ จ 
และเผยแพร่ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำร แนวทำงเลือกกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ขอบเขตและแนวทำงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ พร้อมท้ัง
ผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ และขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่ำนรูปแบบกำรประชุม กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล กำรสนทนำกลุ่มย่อย กำรประชุมระดับตัวแทนของ
กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับ
จัดท ำรำยงำนฯ ใหค้รบถ้วนตำมขั้นตอน และกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อไป

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงำนรำชกำรระดับต่ำง ๆ ผู้น ำชุมชน องค์กรเอกชนด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนำ
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำรอิสระ เจ้ำของท่ีดิน สื่อมวลชน และประชำชน ในพื้นท่ีศึกษำแนวทำงเลือกกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกบำงปะกงไปโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีเขตปกครองท้ังสิ้น 2 จังหวัด 6 อ ำเภอ  30 ต ำบล (รัศมีศึกษำข้ำงละ 500 เมตร) 
โดยใช้แบบประเมินควำมคิดเห็นเป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นฯ มีผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ทั้งสิ้น 7,377 รำย (ไม่รวม 
ที่ปรึกษำและเจ้ำของโครงกำร) โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 7,296 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้ตอบแบบประเมนิจำกกำรจัดประชุม 3,579 ชุด และผู้ตอบแบบประเมินจำก
กำรสัมภำษณ์รำยบุคคลและกำรสนทนำกลุ่มย่อย 3,717 ชุด สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้

ระยะเวลำด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย

จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร
รับฟังควำมคิดเห็นฯ

(รำย)

ผู้ตอบแบบประเมิน 
(ชุด)

• ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม 
2564 ถึง วันพุธท่ี 15 ธันวำคม 2564

• ระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวำคม
2564 – วันศุกร์ท่ี 21 มกรำคม 2565 
(เพ่ิมเติม)

ผ่ำนรูปแบบกำรประชุม กำรสัมภำษณ์
รำยบุคคล กำรสนทนำกลุ่มย่อย 
กำรประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

หน่วยงำนรำชกำรระดับต่ำง ๆ ผู้น ำชุมชน องค์กรเอกชน
ด้ำนกำรคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม องค์กรพัฒนำเอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำรอิสระ เจ้ำของท่ีดิน สื่อมวลชน 
และประชำชน พื้นท่ีแนวทำงเลือกกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ของ
โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกบำงปะกงไป
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้

7,377 7,296
- ผู้ตอบแบบประเมิน
จำกกำรจัดประชุม
3,579 ชุด
- ผู้ตอบแบบประเมิน
จำกกำรสัมภำษณ์
รำยบุคคลและกำร
สนทนำกลุ่มย่อย 
3,717 ชุด
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รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคญั

ชื่อโครงกำร โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกบำงปะกงไปโรงไฟฟ้ำพระนครใต้

จุดเริ่มต้นโครงกำร สถำนีควบคุมก๊ำซ BP4 อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

จุดสิ้นสุดโครงกำร โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

ขนำดท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 36 นิ้ว

ระยะทำง ประมำณ 70 กิโลเมตร

วิธีกำรก่อสร้ำง กำรขุดเปิด (Open Cut) กำรดันลอด (Boring)  กำรเจำะลอด (HDD) และกำรดันลอดระยะยำว (Direct Pipe)

ระยะเวลำด ำเนินกำร 5 ปี (ปี พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2568)

พื้นที่ศึกษำของโครงกำร รัศมีข้ำงละ 500 เมตร (จำกกึ่งกลำงแนวท่อฯ)

23.09.64

27.05.64 15.12.64 15.12.64

03.12.64



สรุปควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน

ไม่วิตกกังวลเลย
32%

วิตกกังวลน้อย
18%

วิตกกังวลปำนกลำง
19%

วิตกกังวลมำก
31%

จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 7,296 รำย

กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร ควำมวิตกกังวลต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ

ควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำโครงกำรฯ ควำมครอบคลุมของขอบเขต
กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม

เคยรับรู้ข้อมูล
68%

ไม่เคยรับรู้ข้อมูล
32%

เหมำะสม
54%ไม่เหมำะสม

27%

ไม่แสดงควำมคิดเห็น
19%

ครอบคลุมเพียงพอ
62%

ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
38%

12%

48%

38%

2%

แนวทำงเลือกท่ี 1 แนวทำงเลือกท่ี 2 แนวทำงเลือกท่ี 3 ไม่ระบุทำงเลือก

ควำมคิดเห็นต่อแนวทำงเลือกโครงกำรฯ



สรุปประเด็นค ำถำมและค ำชี้แจง จำกกำรประชุม 
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1

(กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำร 
รำยละเอียดโครงกำร ขอบเขตกำรศึกษำ และ      

กำรประเมินทำงเลือกโครงกำร) 
โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก 

จำกบำงปะกงไปโรงไฟฟ้ำพระนครใต้



สรุปประเด็นค ำถำมและค ำชี้แจง จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• กำรก่อสร้ำงของโครงกำรมีกี่วิธี และมีควำมลึก

เท่ำไร 
• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ โดยทั่วไปมี 4 วิธี  คือ 

(1) กำรขุดเปิด กรณีที่มีพ้ืนที่ในกำรท ำงำน จะมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร 
(2) กำรดันลอด กรณีดันลอดใต้ถนน ทำงรถไฟ เป็นต้น 
(3) กำรเจำะลอด กรณีเจำะลอดใต้คลอง แม่น้ ำ เป็นต้น 
(4) กำรดันลอดระยะยำว กรณีดันลอดใต้คลอง แม่น้ ำ เช่นเดียวกับวิธีที่ 2 แต่มีข้อดีคือ สำมำรถดันลอดได้
ระยะทำงที่ไกลกว่ำ และไม่ต้องใช้โคลนเบนโทไนท์
โดยกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ด้วยวิธีที่ (2) ถึง (4) จะมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.5 เมตร  

• โครงกำรจะใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบดันลอดระยะยำว (Direct pipe) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีกำรก่อสร้ำงวำงท่อ
ผ่ำนอุปสรรคที่มีควำมยำวอยู่ในช่วง 500-1,000 เมตร มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3-5 เมตร โดยกำรเชื่อมท่อเตรียมไว้
ตำมระยะที่ก ำหนด แล้วใช้ท่อก๊ำซติดเข้ำกับหัวเจำะ แล้วท ำกำรดันจำกบ่อส่งไปยังบ่อรับ หำกวำงผ่ำนถนนหรือ
แม่น้ ำล ำคลอง ควำมลึกจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่

• กำรก่อสร้ำงลอดคลองในต ำบลบำงพลีใหญ่มีควำม
ลึกเท่ำไร

• ถ้ำมีกำรเจำะลอดคลอง ควำมลึกของท่อจะอยู่ลึกไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 เมตร วัดจำกระดับดินแข็งที่อยู่ใต้ดินเลนลงไป 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของหน่วยงำนรับผิดชอบด้วย

• หำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติมำทำงเส้นทำงเลือกที่  
2 สีเขียว (ตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง) ควำมลึกที่
ใช้วำงท่อลึก 1.5 เมตร วัดจำกระดับใด

• ควำมลึก 1.5 เมตร คือควำมลึกจำกหลังท่อ ทั้งนี้ควำมลึกจำกกำรก่อสร้ำงจะขึ้นอยู่กับวิธีกำรก่อสร้ำง ถ้ำเป็นพ้ืนที่
กำรเกษตร หรือ พ้ืนที่ไม่มีสิ่งกีดขวำง จะใช้วิธีกำรวำงท่อด้วยวิธีขุดเปิด มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร แต่ถ้ำ
เป็นช่วงตัดแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือ ถนน จะวำงท่อด้วยวิธีเจำะลอดหรือดันลอดเพ่ือป้องกันผลกระทบ ซึ่งจะมีควำม
ลึกไม่น้อยกว่ำ 3.5 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพของพ้ืนที่ โดยสำมำรถวำงท่อส่งก๊ำซฯ ได้ที่ควำมลึกถึง 15-20 เมตร
ได้

• ก๊ำซธรรมชำติของโครงกำรฯ น ำมำจำกแหล่งใด • น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยกำรขนส่งทำงเรือ มำข้ึนที่จังหวัดระยอง

• เมื่อวำงท่อส่งก๊ำซฯ แล้วเสร็จ จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำมี
แนวท่อฯ ในพ้ืนที่

• หลังก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จะมีกำรติดตั้งป้ำยแสดงต ำแหน่งแนวท่อตำมกฎหมำย เพ่ือให้ทรำบว่ำมีท่ออยู่ในบริเวณ
ดังกล่ำว

• กิจกรรมที่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่หลังแนวท่อมี
อะไรบ้ำง และพ้ืนที่หลังแนวท่อดังกล่ำวสำมำรถ
รองรับน้ ำหนักได้เท่ำไร

• กรณีพ้ืนที่เกษตรกรรม สำมำรถปลูกพืชท ำกำรเกษตรบำงประเภทได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับข้อก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน อย่ำงไรก็ดี กำรใช้ประโยชน์ใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงจะมีข้อจ ำกัดกำรใช้
พ้ืนที่อยู่เดิม เช่น ห้ำมกำรขุด กำรตอก กำรเจำะ กำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำง ทั้งนี้ กรณีที่จะท ำกิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่
เขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ ให้ประสำนไปยังคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เพ่ือขออนุญำต 

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะวำงคู่ไปกับแนวสำยส่ง
ไฟฟ้ำหรือไม่ 

• กรณีวำงท่อไปตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำ ต ำแหน่งแนวท่อจะอยู่ภำยในพ้ืนที่เขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ จำกด้ำนนอกเข้ำ
มำประมำณ 5 เมตร 

• สำมำรถกั้นรั้วแนวเขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ เหมือน
ทำงหลวงพิเศษได้หรือไม่ 

• กำรวำงระบบท่อส่งก๊ำซฯ ในที่ดินเอกชน จะใช้กำรรอนสิทธิที่ดิน โดยเจ้ำของกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้ำของที่ดิน 
แต่มีกำรจ ำกัดสิทธิ์บำงประกำร เช่น ห้ำมก่อสร้ำงอำคำร ขุดตอก เป็นต้น โดย ปตท. ไม่สำมำรถล้อมรั้วได้ เพรำะ
ไม่ได้มีกำรเวนคืนที่ดิน

• ท่อส่งก๊ำซฯ มีอำยุกำรใช้งำนกี่ปี • ท่อส่งก๊ำซฯ ถูกออกแบบมำให้รองรับกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปี ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอยู่เสมอ
ตำมมำตรฐำน ASME B31.8 เช่น ระบบป้องกันกำรผุกร่อนของท่อ กำรตรวจสอบภำยในท่อด้วยอุปกรณ์กระสวย 
หรือ PIG (Pipeline Inspection Gauge) ใส่เข้ำไปในท่อและวิ่งตรวจสอบภำยใน พร้อมบันทึกข้อมูลและน ำมำ
วิเครำะห์ผลสำมำรถระบุต ำแหน่งพิกัดได้อย่ำงชัดเจนว่ำท่อมีกำรช ำรุดหรือมีควำมเสียหำยหรือไม่  

• ท่อที่เกิดควำมเสียหำยสำมำรถเปลี่ยนเพ่ือควำม
ปลอดภัยที่มำกขึ้นได้หรือไม่ 

• ปตท. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยระบบท่อส่งก๊ำซฯ และมีกำรวำงแผนตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซฯ 
อย่ำงสม่ ำเสมอตำมวำระไม่น้อยกว่ำที่มำตรฐำนก ำหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ำท่อยังมีควำมแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอ 
รวมทั้งจะน ำบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นมำออกแบบและควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มีควำมปลอดภัยมำกที่สุด
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• กำรด ำเนินโครงกำรฯ มีผลกระทบอย่ำงไร และมี

มำตรกำรรองรับไว้อย่ำงไร
• ผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำรส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำง อำจมีผลกระทบต่อชุมชน

ใกล้เคียง เช่น กำรจรำจร ฝุ่นละออง เสียง เหตุเดือดร้อนร ำคำญ เป็นต้น ซึ่งต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น กำรฉีดพรมน้ ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง กำรติดตั้งก ำแพงกั้นเสียง กำรติดป้ำย
หรือสัญญำณเตือนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง กำรประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น กำรเปิดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
เป็นต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

• หำกไม่มีกำรด ำเนินโครงกำรฯวำงท่อส่งก๊ำซเส้นนี้
จะส่งผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงต่อโรงไฟฟ้ำ

• ปัจจุบันปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมสูงขึ้นขึ้น  และตำมแผนกำรพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ (PDP2018 Rev.1) โรงไฟฟ้ำ
พระนครใต้เพ่ิมอัตรำกำรผลิต 2 โรง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำให้กับพ้ืนที่ในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล หำกไม่มีกำรวำงท่อก๊ำซฯ จะก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง ปริมำณไฟฟ้ำส ำรองในอนำคต และส่งผลกระทบต่อ
กำรใช้ไฟฟ้ำของภำคประชำชน

• กรณีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในแนวทำงเลือกที่ 1 
คำดว่ำแต่ละจุดใช้ระยะเวลำกี่วัน

• ระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงแต่ละจุดขึ้นอยู่กับวิธีกำรก่อสร้ำงและสภำพพ้ืนที่นั้นๆ แต่โดยทั่วไปกำรก่อสร้ำงด้วย
วิธีกำรดันลอดจะใช้เวลำประมำณ 4 เดือน ไม่รวมกำรเชื่อมต่อท่อกับช่วงอ่ืน (Tie in)

• โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ จะมีผลกระทบกับโครงสร้ำง
ถนนหรือโครงสร้ำงเสำไฟฟ้ำแรงสูงหรือไม่ และ
เนื่องจำกถนนหนำมแดง-บำงพลี จะมีกำรขยำย
ถนน ไม่ทรำบว่ำ ปตท.ได้เข้ำไปหำรือและมีกำร
วำงแผนกำรก่อสร้ำงร่วมกับทำงหลวงชนบทแล้ว
หรือไม่

• ปตท. ได้มีกำรประสำนงำนกับทำงหลวงชนบทแล้ว ต ำแหน่งที่คำดว่ำจะวำงท่ออยู่บริเวณไหล่ทำงถนน อยู่ใต้ท่อ
น้ ำประปำ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงและแผนกำรขยำยถนน 

• ส่วนของแนวสำยส่งไฟฟ้ำ จะวำงท่ออยู่ในต ำแหน่งด้ำนข้ำงแนวสำยส่งไฟฟ้ำ โดย ปตท. มีกำรประสำนงำนกับกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือหำรือเกี่ยวกับต ำแหน่งแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ และกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง
ต่อไป

• ในพ้ืนที่มีท่อส่งก๊ำซฯ เดิมอยู่แล้วหรือไม่ และจะมี
กำรยกเลิกท่อส่งก๊ำซเส้นเดิมหรือไม่

• ในพ้ืนที่มีท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 1 ที่จ่ำยก๊ำซฯ ให้กับโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ ซึ่งท่อส่งก๊ำซฯ ดังกล่ำวมีแผนจะลด
ปริมำณกำรจ่ำยก๊ำซฯ

• ปตท. มีแผนกำรด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจน
กำรก่อสร้ ำ งแล้ ว เสร็ จอย่ ำ ง ไร  และจะเริ่ ม
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงในช่วงใด

• ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกำรด ำเนินกิจกรรมรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน โดยมีแผนกำรเข้ำส ำรวจสภำพพ้ืนที่ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคม เป็น
ต้น ในช่วงเดือนธันวำคม 2564 ถึงช่วงต้นปี 2565 และมีแผนกำรด ำเนินกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน ครั้งที่ 2 ประมำณช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้รับควำมเห็นชอบ และ ปตท. ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คำดว่ำจะเริ่มก่อสร้ำงในปี
2566 และด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2568

• มีขั้นตอนกำรคัดเลือกแนววำงท่ออย่ำงไร ได้น ำ
ควำมคิดเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำ
หรื อ ไม่  และกรณีที่ ป ระชำชนใน พ้ืนที่ แนว
ทำงเลือกเขียว ต้องกำรให้ใช้แนวทำงเลือกเส้นสี
แดงหรือเส้นทำงอ่ืนๆ ปตท. จะด ำเนินกำรอย่ำงไร

• ในกำรศึกษำทำงเลือกวำงท่อส่งก๊ำซฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำออกเป็น 5 ด้ำนหลัก ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพ อนำมัย และควำมปลอดภัย โดย
พิจำรณำบนหลักกำรที่แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ควรเป็นเส้นทำงที่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแดล้อม และควำม
ปลอดภัย น้อยที่สุด และมีควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำใช้พ้ืนที่วำงท่อส่งก๊ำซฯ โดยควำมคิดเห็นของหน่วยงำนและ
ประชำชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

• ปตท. ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร และเป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรีที่รับทรำบตำมมติ กพช. เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงและควำมยืดหยุ่นในกำรส่งก๊ำซฯ ให้กับโรงไฟฟ้ำ
พระนครใต้ ให้รับก๊ำซได้มำกกว่ำ 1 เส้นทำง และเป็นกำรทดแทนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 1 โดยข้อมูลผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนจะน ำเสนอไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและน ำส่ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำต่อไป

• แนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของโครงกำรฯจะห่ำงจำก
รั้วของหมู่บ้ำนบุษบำ 2 เท่ำไร 

• เนื่องจำกปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรำยละเอียดโครงกำร และกำรพิจำรณำ
แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ จึงยังไม่ได้ออกแบบกำรก่อสร้ำงที่มีรำยละเอียดที่ชัดเจน อย่ำงไรก็ดี กำรวำงท่อของโครงกำร
จะอยู่ภำยในพ้ืนที่เขตระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ทั้งนี้ สำมำรถทรำบรำยละเอียดชัดเจนได้ในกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• ที่ผ่ ำนมำเคยมีกำรศึกษำรำยงำนผลกระทบ

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำก FSRU ไปยัง
โ รง ไฟฟ้ำพระนครใต้  อยำกทรำบว่ ำมี กำร
ด ำเนินกำรถึงข้ันตอนใด 

• ในขณะนั้นด้วยตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้มอบหมำยให้ กฟผ.ด ำเนินโครงกำร
ดังกล่ำว และรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรพิจำรณำได้รับควำมเห็นชอบแล้ว อย่ำงไรก็ดี 
ปัจจุบันด้วยเหตุควำมจ ำเป็นของโครงกำรนี้ ซึ่ง กพช. ได้มอบหมำยภำรกิจกำรให้ ปตท. ด ำเนินงำนโครงกำรนี้
แทน

• แนวท่อของโครงกำรฯจะวำงตำมแนวท่อเดิม 
(โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-พระนคร
ใต)้ ในพ้ืนที่ต ำบลบำงหัวเสือใช่หรือไม่

• แนวท่อของโครงกำรจะวำงตำมแนวท่อเดิม (ท่อเส้นที่ 1 ในพ้ืนที่ต ำบลบำงโปรง) 

• วัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โ ค ร งก ำ ร  แล ะ โ ค ร งก ำ รนี้ ผ่ ำ นก ำ รศึ กษ ำ 
Feasibility Study แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่มีท่อ
ส่งก๊ำซฯ อยู่แล้ว โครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้อง
เกิดข้ึนหรือไม่

• เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติของโครงข่ำยท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก ให้สำมำรถรองรับควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพ่ิมสูงขึ้นของโรงไฟฟ้ำในเขตนครหลวงตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และเพ่ิมควำมมั่นคงในกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับโรงไฟฟ้ำพระ
นครใต้ โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และภำคอุตสำหกรรม รวมถึงเป็นกำรทดแทนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 1 
ที่ใช้งำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 โดยระบบท่อส่งก๊ำซฯ ที่มีอยู่เดิมไม่สำมำรถส่งก๊ำซฯ ได้อย่ำงเพียงพอ เป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรีที่รับทรำบตำมมติ กพช. 

• ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นเก่ำกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ของโครงกำร มีมำตรฐำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

• กำรออกแบบท่อส่งก๊ำซฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (ASME B31.8) ซึ่งจะมีกำรออกแบบตำมมำตรฐำนใน
ช่วงเวลำนั้นๆ ซึ่งท่อส่งก๊ำซฯ โครงกำรได้ออกแบบตำมค่ำควำมปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภำพ
กำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ตำมแนวท่อ โดยออกแบบท่อให้มีควำมหนำมำกขึ้น กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ที่มีควำมลึก
มำกขึ้น กำรออกแบบให้มีสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร เป็นต้น

• ภำยในท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมีควำมร้อนหรือไม่ • ในท่อส่งก๊ำซฯ ไม่มีควำมร้อน
• จุดเริ่มต้นของโครงกำรฯ เริ่มต้นจำกจุดใด • จุดเริ่มต้นของโครงกำรฯ จะเริ่มจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซ BP4 ของ ปตท. ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอบำงปะกง  

จังหวัดฉะเชิงเทรำ
• ปตท.เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรทั้งหมดเองหรือไม่ 

และหน่วยงำนใดผู้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร

• ปตท. จะมีกำรจ้ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท . จะเป็น
ผู้ดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำนของผู้รบเหมำ ทั้งนี้ จะมีกำรแนบเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติและควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเคร่งครัด

• ในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร จะมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ สิ่งแวดล้อมโดยบุคคลที่ 3 
(Third Party) และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรสิ่งแวดล้อมน ำส่งต่อหน่วยงำนอนุญำต และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ ำทุก 6 เดือน ตลอดอำยุโครงกำร ทั้งนี้ หน่วยงำนอนุญำตและควบคุมก ำกับกำร
ประกอบกิจกำรขนส่งก๊ำซฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และกรมธุรกิจพลังงำน

• แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำร พำดผ่ำนพ้ืนที่ 
หมู่ 8 ต ำบลท่ำสะอ้ำน ระยะทำงเท่ำไร

• ประมำณ 1.5 กิโลเมตร

• ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ มีท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ทั้งหมดก่ีเส้น และต้องกำรวำงเพ่ิมใช่หรือไม่ 

• ปัจจุบันมีท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่ส่งก๊ำซฯ เข้ำโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 2 เส้น คือ ท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 1 ด ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่ ปี 2524 และมีแผนลดกำรใช้งำนหรือยกเลิกกำรใช้งำนในอนำคต และท่อส่งก๊ำซฯ ไทรน้อย-พระนครใต้ 
ส ำหรับโครงกำรนี้เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ เส้นใหม่ เป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงและควำมยืดหยุ่นในกำรส่งก๊ำซฯ ให้กับโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ และเป็นกำรทดแทนท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกเส้นที่ 1 ที่ใช้งำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เพ่ือให้สอดคล้องกับก ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง

• โครงกำรฯ จะพำดผ่ำนพ้ืนที่ต ำบลบำงเมืองใหม่
ระยะทำงเท่ำไร 

• ประมำณ 2.9 กิโลเมตร

• ในพ้ืนที่ตำมแนววำงท่อช่วงที่ใกล้เคียงกับบริษัท
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด จะมีงำนขุด
เปิดเข้ำไปในพ้ืนที่บริษัทหรือไม่ 

• จำกสภำพพ้ืนที่ในเบื้องต้นคำดว่ำจะใช้วิธีกำรดันลอดเป็นหลัก เพ่ือลดผลกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง อย่ำงไรก็ดี จะแจ้งในรำยละเอียดให้ทรำบก่อนเข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ต่อไป



สรุปประเด็นค ำถำมและค ำชี้แจง จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน)
555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2530 โทรสำร 0-2537-1540

ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• กรณีที่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด จะมีกำรด ำเนินกำรในเขตระบบท่อสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หรือไม่ และกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ของ 
ปตท. จะมีผลกระทบต่อระบบสำธำรณูปโภคที่มี
อยู่เดิม หรือไม่

• กรณีกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ปตท. จะวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในพ้ืนที่เขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ
เดิม ไม่มีกำรขยำยเขตพ้ืนที่เพ่ิมเติมจำกเดิม อย่ำงไรก็ดี กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องกระท ำกำรใดในเขตระบบฯ 
สำมำรถยื่นขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน

• ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จะมีกำรเข้ำส ำรวจระบบสำธำรณูปโภคและประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือสถำน
ประกอบกำรเจ้ำของระบบสำธำรณูปโภคในพ้ืนที่ตำมแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ เพ่ือให้ทรำบต ำแหน่ง ขนำด เงื่อนไข
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย เป็นต้น

• ระยะห่ำงระหว่ำงสถำนีควบคุมก๊ำซมีระยะทำง
เท่ำไร ในกำรเกิดอุบัติเหตุสถำนีควบคุมก๊ำซจะใช้
เวลำในกำรตัดก๊ำซเท่ำไร

• ปตท. ได้มีกำรออกแบบให้มีควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และออกแบบให้มีกำร
ก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร สำมำรถสั่งตัดกำรส่งก๊ำซฯ ได้ทันที ด้วยระบบอัตโนมัติ 
ควำมถี่ของสถำนีมำกขึ้น ระยะทำงท่อระหว่ำงสถำนีน้อยลง เมื่อมีกำรปิดวำล์วที่สถำนีหัวท้ำยของบริเวณที่เกิด
กำรรั่วไหล ท ำให้ปริมำณก๊ำซที่ค้ำงอยู่ในท่อน้อยลง และสำมำรถท ำกำรระบำยก๊ำซออกทำงปล่องที่สถำนีได้เร็วขึ้น 
จึงลดโอกำสเกิดกำรติดไฟ และลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุได้

 สถำนีควบคุมก๊ำซฯ มีหน้ำที่อย่ำงไร กรณีเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีระยะวลำในกำรท ำงำนอย่ำงไร

 ในสถำนีควบคุมก๊ำซ มีวำล์วซึ่งสำมำรถสั่งเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัติจำกศูนย์ควบคุมชลบุรี รวมทั้งมีพนักงำน
ประจ ำสถำนีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพนักงำนจะถูกฝึกมำเป็นอย่ำงดี ให้สำมำรถปิดวำล์วได้ทันทีหำกเกิดเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน

• จะมีกำรส่งก๊ำซภำยในท่อส่งก๊ำซตลอดเวลำใช่
หรือไม่

• จะมีกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงให้กับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำตลอดเวลำ

• เป็ น โครงกำรที่ ใ ช้ งบประมำณภำครั ฐหรื อ
ภำคเอกชน 

• เป็นโครงกำรตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีได้รับทรำบตำมมติ
ดังกล่ำวแล้ว โดย ปตท. จะเป็นผู้ลงทุนในโครงกำร เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมนโยบำยของรัฐบำล

• เส้นทำงแนวถนนหนำมแดง-บำงพลีมีแนวท่อก๊ำซ
อยู่แล้วหรือไม่ 

• แนวถนนหนำมแดง-บำงพลียังไม่มีแนวท่อส่งก๊ำซฯ แต่ในแนวถนนเทพำรักษ์ อ ำเภอบำงพลี มีท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 1 
วำงอยู่

• ป้ำยเตือนแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเดิมล้มเสียหำย 
และกีดขวำงทำงระบำยน้ ำ และหำกจะมีกำรขุด
ลอกทำงระบำยน้ ำในแนวเขตท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
เดิม สำมำรถแจ้งหน่วยงำนใด 

• สำมำรถแจ้งไปยังหมำยเลขโทรศัพท์ 1540 หรือประสำนงำนมำยังเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ ซึ่งจะประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ในเขตพ้ืนที่ชุมชนหนำแน่น มีควำมเป็นไปได้
หรื อ ไม่  หำกจะก่ อสร้ ำ งสถำนี ควบคุมก๊ ำซ
ธรรมชำติให้มีระยะห่ำงแต่ละสถำนี ประมำณ 5 
กิโลเมตร เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจเรื่องควำมปลอดภัย
ให้กับประชำชน 

• ปตท. ได้มีกำรออกแบบให้มีควำมปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และออกแบบให้มีกำร
ก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร 

• กำรไฟฟ้ำฯ มีแผนจะน ำสำยไฟลงใต้ดินตำมแนว
ถนนหนำมแดง-บำงพลี ทำง ปตท. มีกำรวำงแผน
พูดคุยเรื่องนี้ร่วมกับทำงหลวงชนบทหรือไม่ มีกำร
ประสำนแผนกำรก่อสร้ำงกันอย่ำงไร ปตท. จะ
ด ำเนินกำรก่อนหรือหลังกำรขยำยถนน และกำร
วำงท่อก๊ำซในแนวถนน จะเกิดผลกระทบต่อ
ประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงไร 

• ปตท. มีกำรวำงแผนและพูดคุยร่วมกันกับทำงหลวงชนบทแล้ว โดยกรณีวำงท่อส่งก๊ำซฯในเขตทำงของถนน
ดังกล่ำว คำดว่ำจะวำงในพ้ืนที่เขตทำงฝั่งตรงข้ำมกับกำรวำงท่อร้อยสำยไฟ  ส ำหรับแผนกำรก่อสร้ำง หำกเป็นไป
ได้ ปตท. อยำกให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงพร้อมกัน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชำชนซ้ ำ อย่ำงไรก็ดี กรณีกำรวำงท่อ
ส่งก๊ำซฯ ในแนวถนนดังกล่ำว คำดว่ำจะใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบดันลอดระยะยำวเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อผู้ที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง และต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะใช้เครื่องจักรขนำดใหญ่ขุด
หรือไม่

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ โครงกำรได้ออกแบบใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบดันลอดระยะยำวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงไม่มีกำร
ขุดเปิดพ้ืนที่ตลอดแนว จะมีกำรใช้เครื่องจักรในกำรขุดเจำะส ำหรับด้ำนหัวท้ำยของกำรรับส่งท่อเป็นช่วงๆ เท่ำนั้น

• กำรวำงท่อผ่ำนแนวถนนหนำมแดง -บำงพลี 
(สป.4002) จะใช้พ้ืนที่ส่วนใดในกำรวำงท่อ และ
จะก่อสร้ำงฝั่งใดของแนวถนน

• จำกกำรเข้ำปรึกษำกับทำงหลวงชนบท กรณีวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในพ้ืนที่ถนนหนำมแดง-บำงพลี คำดว่ำจะใช้พ้ืนที่
ภำยในเขตทำงของถนนที่ทำงหลวงชนบทมีกำรกันเขตไว้เดิม และจะอยู่ในพื้นท่ีด้ำนขวำมือ หรือทำงด้ำนทิศเหนือ
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• ชนิด คุณสมบัติ และวัสดุของเหล็กที่น ำมำใช้เป็น

ท่อส่งก๊ำซเป็นเหล็กชนิดใด
• ท่อท ำด้วยวัสดุเหล็กเหนียวพิเศษที่มีควำมแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง ตำมมำตรฐำน API 5L เป็นเหล็กคำร์บอนต่ ำ 

โดยจะมีกำรเคลือบผิวท่อเหล็กและข้อต่อภำยนอกทั้งหมด ด้วยเทปโพลีเอทีลีน 3 ชั้น หนำอย่ำงน้อย 2 มิลลิเมตร 
เพ่ือป้องกันกำรเกิดกัดกร่อนของสนิมและกำรท ำลำยจำกสำรเคมี

• แนวท่อส่งก๊ำซที่ตัดกับถนนซอยศรีสมิตรมีกำร
ยกเลิกแล้วหรือไม่ เนื่องจำกไม่มีป้ำยเตือนของ
แนวท่อส่งก๊ำซฯอยู่

• มีแนวท่อส่งก๊ำซฯ วำงอยู่ใต้ดินในเขตทำงถนนเทพำรักษ์ และปัจจุบันยังใช้งำนอยู่ ทั้งนี้ กรณีพบเห็นป้ำยเตือน
แนวท่อพังเสียหำย ชุมชนสำมำรถร่วมดูแลตรวจสอบพ้ืนที่ได้โดยติดต่อสำยด่วน 1540 เพ่ือสอบถำมหรือแจ้งเหตุ
ต่ำงๆ เก่ียวกับระบบท่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• มีควำมมั่นใจในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. แต่ไม่
มั่นใจในบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง กรณีมีปัญหำหรือ
ผลกระทบ สำมำรถแจ้งร้องเรียนได้ที่ใด และควร
เข้ำบริหำรจัดกำรประเด็นข้อร้องเรียนให้รวดเร็ว
ที่สุด

• ปตท. มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ำง โดยน ำมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมไปก ำหนดเป็นเงื่อนไข
สัญญำจ้ำง และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรคอยควบคุมติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เปิดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนได้ตำมบุคคลและหมำยเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูล
โครงกำร รวมทั้งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบได้

• ก๊ำซธรรมชำติมีคุณสมบัติอย่ำงไร มีกลิ่นหรือไม่ 
อย่ำงไร และก๊ำซธรรมชำติกับก๊ำซหุงต้มแตกต่ำง
กันอย่ำงไร

• ก๊ำซธรรมชำติมีน้ ำหนักเบำกว่ำอำกำศ เมื่อรั่วไหล มีสถำนะเป็นก๊ำซ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จะพุ่งขึ้นที่สูง มีโอกำสติดไฟ
ยำกกว่ำ ส่วนก๊ำซหุงต้มมีน้ ำหนักมำกกว่ำอำกำศ เมื่อรั่วไหลจะสะสมตัวอยู่ระดับพ้ืน มีสถำนะเป็นของเหลว ไม่มี
สี ไม่มีกลิ่นแต่จะมีกำรเติมกลิ่น มีโอกำสติดไฟง่ำยกว่ำ

• ก๊ำซที่จะวำงแนวท่อฯเป็นก๊ำซแบบเดียวกันกับที่
เกิดก๊ำซรั่วที่ต ำบลเปร็งหรือไม่ 

• เป็นก๊ำซธรรมชำติที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

• กรณีวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปตำมเส้นทำงเลือกที่ 1 
ถนนเทพรัตน จะใช้พ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำงและกัน
เขตระบบเท่ำไร

• กรณีวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปตำมถนนเทพรัตน จะใช้พ้ืนที่ภำยในเขตทำงถนนส ำหรับกำรก่อสร้ำง โดยจะ
เลือกใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบเจำะลอดระยะยำว (Direct pipe) เป็นส่วนใหญ่เพ่ือลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
ส ำหรับกำรประกำศเขตระบบ จะอยู่ภำยในพ้ืนที่เขตทำงของถนนเช่นเดียวกัน ไม่เข้ำไปในที่ดินเอกชนที่อยู่ริม
ถนน

• มีแผนกำรตรวจสอบระบบท่อก๊ำซทุกปีหรือไม่ • ปตท. มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นไปตำมที่มำตรฐำนก ำหนด เช่น 
กำรส ำรวจกำรทรุดตัวของท่อส่งก๊ำซฯ ส ำรวจรอยรั่วของท่อส่งก๊ำซฯ ตรวจสอบกำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซฯ 
ตรวจสอบวัสดุเคลือบท่อ ส ำรวจกำรด ำเนินกิจกรรมบนพ้ืนที่เหนือแนวท่อ ส ำรวจควำมสมบูรณ์ของป้ำยเตือน 
เป็นต้น จะท ำให้ท่อส่งก๊ำซฯ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย

• ข้อดีข้ อ เสี ยของโครงกำรฯ ที่ จะ เกิดขึ้ นกับ
ประชำชนในพื้นท่ี มีอะไรบ้ำง

• ด้วยควำมจ ำเป็นในเรื่องควำมต้องกำรเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติเพ่ือป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งเป็น
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของประชำชนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำโครงกำรจึงเป็นกำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และด้ำนอุตสำหกรรม ซึ่งประชำชนจะได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงม่ันคง นอกจำกนี้ ปตท.จะมีกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนในพ้ืนที่ อย่ำงไรก็ดี 
ส ำหรับผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนในช่วงของกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกระทบด้ำนฝุ่นละออง เสียงดัง 
กำรกีดขวำงกำรจรำจร ควำมปลอดภัย เป็นต้น โดย ปตท. ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนดังกล่ำว

• ในพ้ืนที่ตำมแนวคลองระบำยน้ ำสุวรรณภูมิ มี
เจ้ำหน้ำที่เข้ำส ำรวจ ไม่ทรำบว่ำเป็น ปตท. หรือไม่ 
มีกำรด ำเนินกำรวำงท่อส่งก๊ำซแล้วหรือไม่

• ปตท. ยังคงอยู่ในระยะศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในพ้ืนที่ โดยในกระบวนกำรศึกษำต่อไปจะมีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเข้ำส ำรวจสภำพพ้ืนที่ ทั้ง
ในด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสภำพสังคมตลอดแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ

• ในช่วงก่อสร้ำง ปตท. มีกำรก ำหนดเวลำในกำร
ท ำงำนหรือไม่

• ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำง จะมีกำรเข้ำแจ้งแผนงำนก่อสร้ำง และปรึกษำกับทำงผู้น ำเจ้ำของพ้ืนที่ เพ่ือก ำหนดเวลำ
ท ำงำนให้สอดคล้องกับชุมชน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนในระยะก่อสร้ำง

• ถ้ำมีกำรก่อสร้ำงตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง จะ
น ำเครื่องจักรเข้ำไปก่อสร้ำงบริ เวณดังกล่ำว
อย่ำงไร และจะมีกำรใช้ถนนของชุมชนในกำรขน
ย้ำยเครื่องจักรหรือไม่ 

• กำรก่อสร้ำงของโครงกำรส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่ดันลอดระยะยำว ท ำให้มีจุดวำงเครื่องจักรไม่มำก หำกจุดใดที่ต้องน ำ
เครื่องจักรเข้ำไป ปตท. จะปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ถนน
ของชุนชน จะมีกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือเอกชนในบำงจุด และอำจมีกำรท ำถนนเพ่ิม เพ่ือ
เป็นเส้นทำงเข้ำไปสู่จุดก่อสร้ำง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบหรือเจ้ำของที่ดินก่อน โดยจะมีกำรเข้ำ
ประสำนงำนก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงต่อไป
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• ท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรมีขนำดเท่ำไร ปตท. เคย

วำงท่อส่งก๊ำซฯ ขนำดใหญ่กว่ำนี้หรือไม่ 
• ท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำร มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 36 นิ้ว โดย ปตท. เคยวำงท่อส่งก๊ำซฯ ขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 42 นิ้ว 
• โครงกำรฯ ท่อส่งก๊ำซฯ มีข้อก ำหนดหรือไม่ว่ำ

จะต้องห่ำงจำกชุมชนเท่ำไร 
• ไม่ได้มีข้อก ำหนดว่ำแนวท่อจะต้องห่ำงจำกชุมชนเท่ำไร แต่โครงกำรท่อส่งก๊ำซจะมีกำรประกำศเป็นพ้ืนที่เขต

ระบบเพ่ือไม่ให้บุคคลที่ 3 ด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบกับแนวท่อ ซึ่งแนวเขตระบบท่อฯ จะมีควำมกว้ำง
ประมำณ 10 เมตร

• ป้ำยเตือนแสดงต ำแหน่งแนวท่อส่งก๊ำซฯ เดิม 
ติดตั้งอยู่บริเวณใด 

• มีกำรติดตั้งป้ำยแสดงต ำแหน่งแนวท่อส่งก๊ำซฯ เดิม ทุกๆ ระยะ 100 เมตร ตลอดแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ

• พ้ืนที่ใต้แนวสำยส่งในหมู่บ้ำนเป็นที่ดินที่คนใน
หมู่บ้ำนใช้ประโยชน์ในกำรกลับรถ หำกมีกำร
ก่อสร้ำง ปตท. มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร
บ้ำง 

• ปตท. ได้มีกำรออกแบบวิธีกำรก่อสร้ำงโครงกำรโดยใช้วิธีกำรดันลอดระยะยำวเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือลดผลกระทบที่
อำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี

• ขนำดพ้ืนที่ที่ ใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงช่วงที่อยู่
ใกล้เคียงคอนโดบ้ำนเทพำรักษ์ 

• พ้ืนที่ก่อสร้ำงของโครงกำรฯ จะอยู่ภำยในเขตระบบของสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 230 KV

• ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมีกำรกั้นเขตหรือไม่ • ท่อส่งก๊ำซธรรมติจะไม่มีกำรกั้นเขต แต่จะมีกำรประกำศพ้ืนที่เขตท่อส่งก๊ำซธรรมชำติประมำณ 10 เมตร เพ่ือ
จ ำกัดสิทธิ์ในกำรกระท ำกำรบนพ้ืนที่เหนือแนวท่อ เช่น กำรขุด กำรเจำะ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีจะมีกำรกระท ำกำร
บนพื้นที่ดังกล่ำว ขอให้แจ้งไปยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ กิจกำรพลังงำน หรือ ปตท. ก่อนด ำเนินกำร

• กรณีกำรวำงท่อใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง มีข้อ
ห้ำมกำรกระท ำกำรใดในเขตระบบแนวท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติอย่ำงไรบ้ำง

• มีข้อก ำหนดตำมกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ กิจกำรพลังงำน เช่น  ห้ำมขุด ห้ำมตอก ห้ำมเจำะ 
ห้ำมปลูกต้นไม้ยืนต้น

• แรงดันสูงสุดของกำรส่งก๊ำซ • ท่อของโครงกำรได้รับกำรออกแบบให้รองรับควำมดันใช้งำนสูงสุด 1,250 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว

• ในกำรวำงท่อส่งก๊ำซ บ้ำนเรือนที่อยู่ข้ำงเคียงต้อง
ย้ำยออกหรือไม่

• ปตท. จะใช้พ้ืนที่ที่เคยมีกำรใช้ประโยชน์โดยภำครัฐอยู่แล้วเป็นหลัก โดยหลีกเลี่ยงกระทบต่อบ้ำนเรือนของ
ประชำชน

• ใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงช่วงที่ผ่ำนพื้นที่หมู่ท่ี 9 ต ำบล
บำงพลีใหญ่ ประมำณเท่ำไร

• กำรด ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรดันลอดระยะยำว โดยเบื้องต้นในจุดที่เป็นกำรดันลอดจะใช้เวลำประมำณ 
4 เดือน และจุดเป็นกำรเชื่อมต่อท่อ (Tie -in) จะใช้เวลำประมำณ 2 เดือน อย่ำงไรก็ดี ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงจะมี
กำรเข้ำแจ้งแผนงำนก่อสร้ำงให้กับหน่วยงำนและชุมชนใกล้เคียงได้ทรำบล่วงหน้ำ

• ท่อส่ งก๊ ำซฯ เมื่ อครบอำยุ กำร ใช้ ง ำนมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร

• ปตท. ออกแบบท่อ ให้มีอำยุกำรใช้งำน 40 ปี ตลอดอำยุกำรใช้งำนมีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลบ ำรุงรักษำท่อส่ง
ก๊ำซฯ เช่น ส ำรวจพื้นที่วำงท่อส่งก๊ำซฯ และส ำรวจป้ำยเตือนด้วยกำรเดินเท้ำหรือทำงรถยนต์ 4 ครั้งต่อปี ส ำรวจ
กำรรั่วของท่อส่งก๊ำซฯ และสังเกตกำรณ์ทรุดตัวของท่อในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยง 1 ครั้งต่อปี ตรวจสอบระบบจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซฯ 2 ครั้งต่อปี และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำร
ผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซฯ ใต้ดินและตรวจสอบกำรช ำรุดของวัสดุเคลือบท่อ 10 ปีต่อครั้ง เป็นต้น เมื่อครบอำยุกำร
ใช้งำนจะมีกำรลดแรงดันภำยในท่อและยกเลิกกำรใช้งำน

• ต ำแหน่งแนววำงท่อเส้นเดิมและแนววำงท่อเส้น
ใหม่ในพ้ืนที่ต ำบลเทพำรักษ์อยู่บริเวณใด

• แนวท่อเดิมจะนับจำกเขตระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง เข้ำมำประมำณ 3 เมตร ส่วนแนวท่อเส้นใหม่จะนับจำกท่อ
เส้นเก่ำเข้ำมำอีกประมำณ 3 เมตร โดยจะวำงขนำนกับท่อเส้นเก่ำและอยู่ภำยในพ้ืนที่ของเขตระบบสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูง

• แนวท่อก๊ำซฯ ที่จะออกจำกสถำนีควบคุมก๊ำซฯ 
BP4 จะพำดผ่ำนพ้ืนที่บริเวณใด

• แนวท่อก๊ำซฯ จะออกจำกฝั่งถนนทำงเข้ำสถำนีควบคุมก๊ำซฯ BP4 ลอดผ่ำนถนนเทศบำล 7 ซอย 2 และออกไปยัง
ถนนคู่ขนำนมอเตอร์เวย์
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
1.ด้ำนกำรออกแบบและรำยละเอียดโครงกำร
• รถที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่จะเข้ำมำในพ้ืนที่จะใช้ถนน

เส้นใด เพรำะรถที่สูงเกิน 3 เมตร น้ ำหนักเกิน 20 
ตัน ไม่สำมำรถผ่ำนถนนเส้นนี้ได้

•

• รถที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงจะใช้ถนนเทศบำล 7 ซอย 2 อย่ำงไรก็ดี ปตท. ต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือสอดคล้องตำมลักษณะของถนนในพ้ืนที่ รวมทั้งกรณีมีผลกระทบจะรับผิดชอบในกำรเข้ำซ่อมแซม
และแก้ไขกลับสู่สภำพเดิม โดยก่อนกำรก่อสร้ำงจะมีกำรแจ้งทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง
ให้รับทรำบล่วงหน้ำ

• กรณีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงด้วน ต้องกำร
ขอใช้พื้นท่ีผ่ำนที่ดินของ ปตท. บริเวณแนวท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือสร้ำงทำงเดินเท้ำสำธำรณะ 
ต้องติดต่อหน่วยงำนใดและมีขั้นตอนขออนุญำต
อย่ำงไร

• ต้องขออนุญำต หรือประสำนงำนกับเจ้ำของพ้ืนที่ เช่น กรณีพ้ืนที่ใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ต้องประสำนงำนกับ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือพ้ืนที่ในเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติของ ปตท . ต้องประสำนกับ
หน่วยงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  เป็นต้น

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในช่วงก่อสร้ำง จะวำงท่อ
พร้อมกันตลอดแนวหรือไม่ ท่อส่งก๊ำซฯเดิมยังใช้
อยู่ใช่หรือไม่ และในช่วงก่อสร้ำงจะป้องกัน
อุบัติเหตุอย่ำงไร

•

• กำรก่อสร้ำงจะมีลักษณะกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ เป็นช่วงๆ ไป หรือพ้ืนที่บริเวณใดมีควำมพร้อมก่อน จะด ำเนินงำน
ก่อน ขึ้นอยู่กับสภำพของแต่ละพ้ืนที่ด้วย

• ท่อส่งก๊ำซฯ เดิมของ ปตท. ยังคงมีกำรใช้งำนอยู่ในขณะที่มีงำนก่อสร้ำงโครงกำรนี้ ซึ่ง ปตท. จะมีกำรตรวจสอบ
ต ำแหน่งของท่อส่งก๊ำซฯ เดิมให้ชัดเจน และต้องระมัดระวังกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำง โดยเบื้องต้นคำดว่ำ
ต ำแหน่งของท่อส่งก๊ำซฯ ใหม่จะอยู่ห่ำงจำกท่อส่งก๊ำซฯ เดิมประมำณ 3 เมตร

• ในช่วงก่อสร้ำงจะมีกำรขอรับกำรสนับสนุน เช่น 
รถดับเพลิง เป็นต้น จำกทำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่

• กรณีที่มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย เช่น กำรเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊ำซฯเดิม อำจจะมีกำรขอรับ
กำรสนับสนุนจำกทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะมีกำรประสำนในรำยละเอียดในช่วงก่อสร้ำงต่อไป

• ท่อจะอยู่ห่ำงจำกบ้ำนประชำชน (ต ำบลบำงปลำ 
และต ำบลท่ำข้ำม) กี่เมตร

• ในพ้ืนที่แนวสำยส่งไฟฟ้ำฟ้ำแรงสูง ท่อจะอยู่ภำยในเขตระบบของแนวสำยส่งไฟฟ้ำ จุดที่ใกล้บ้ำนเรือนของ
ประชำชนจะอยู่ในระยะประมำณ 10 เมตร

• ถ้ำก่อสร้ำงผ่ำนบ่อปลำจะเกิดดินทรุดตัวหรือไม่ 
ปตท. จะมีวิธีป้องกันไม่ให้ดินทรุดตัวอย่ำงไร และ
ควรศึกษำกำรทรุดตัวของดินตลอดแนวท่อ

• ส่วนใหญ่จะก่อสร้ำงด้วยวิธีกำรวำงท่อแบบดันลอดระยะยำว ที่มีควำมลึก ไม่มีกำรขุดเปิดตลอดแนว จึงไม่ท ำให้
เกิดเหตุดินทรุด ส่วนกรณีท่ีมีกำรขุดเปิด จะท ำกำรบดอัดดินเพื่อป้องกำรดินทรุดตัว
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
2.ด้ำนกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร
• ในพ้ืนที่ต ำบลเพทำรักษ์ มีชุมชนหนำแน่น สภำพ

กำรจรำจรคับคั่ง ขอให้พิจำรณำควำมเป็นไปได้
ของแนวเส้นทำงเลือกไปตำมแนวคลองส ำโรง เพ่ือ
ลดปัญหำกำรจรำจร

• ในกำรพิจำรณำแนวเส้นทำงเลือก ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเลือกแนวเส้นทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนน้อยที่สุด ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อแนวเส้นทำงเลือก ปตท.ขอรับไปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป

• แต่ละแนวทำงเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร • ทำงเลือกที่ 1 วำงไปตำมแนวถนนเทพรัตนเป็นส่วนใหญ่ กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะมีผลกระทบในระยะก่อสร้ำง
ค่อนข้ำงมำก เช่น กำรจรำจรติดขัดเนื่องจำกเป็นกำรวำงท่อในเขตทำงถนน พ้ืนที่ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ อำจต้อง
ปิดช่องกำรจรำจร 1-2 ช่องทำง และอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน ห้ำงร้ำน และสถำนประกอบกำรที่อยู่ในระยะ
ประชิดกับแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ เป็นต้น

• ทำงเลือกที่ 2 วำงไปตำมแนวเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่ มีระยะทำงวำงท่อค่อนข้ำงสั้น ใช้พ้ืนที่เขต
ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำภำครัฐมีกำรกันเขตไว้แล้ว และมีพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเพียงพอ คำดว่ำจะส่งผลกระทบด้ำน
กำรจรำจรและกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนใกล้เคียงน้อย 

• ทำงเลือกที่ 3 วำงไปตำมแนวเขตทำงถนนสุขุมวิทสำยเก่ำ และเขตคลองชลประทำนเป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนเพียงพอ แต่กิจกรรมกำรก่อสร้ำงอำจส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรและกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตำมแนววำง
ท่อส่งก๊ำซฯ รวมทั้งมีระยะทำงวำงท่อยำวที่สุด จำกข้อมูลในเบื้องต้น กำรด ำเนินงำนในแนวทำงเลือกที่ 2 จึงคำด
ว่ำจะมีผลกระทบน้อยกว่ำ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ในกำรท ำงำนที่เพียงพอ และมีผลกระทบกำรจรำจร/กำรสัญจรน้อย
กว่ำ เป็นต้น

• ขอให้ข้อมูลแนวทำงเลือกที่ 2 พบว่ำมีโรงเรียน 
และหมู่บ้ำนจัดสรรหลำยแห่ง มีลักษณะเป็นชุมชน
หนำแน่น หำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินขึ้น จะเกิด
กำรจรำจรติดขัด ท ำให้กำรอพยพไม่สะดวก 

• กำรศึกษำแนววำงท่อของโครงกำรได้ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำ ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนเศรษฐศำสตร์และ
กำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพ อนำมัย และควำมปลอดภัย รวมทั้งน ำผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนมำประกอบกำรพิจำรณำ  

• กรณีในพื้นที่ใกล้เคียงแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ พบชุมชนและพ้ืนที่อ่อนไหว ทำงโครงกำรจะมีกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำร
ก่อสร้ำงเพ่ือลดผลกระทบ และมีกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันแก้ไขผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระยะ
ก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร 

• นอกจำกแนวทำงเลือกตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 
ที่ผ่ำนพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบำงเมือง ได้มีกำรศึกษำ
แนวทำงเลือกอ่ืนอีกหรือไม่ 

• เคยมีกำรศึกษำแนวเส้นทำงเลือกไปตำมทำงหลวงพิเศษกำญจนำภิเษก หมำยเลข 9 เข้ำสู่ซอยวัดสวนส้ม เพ่ือเข้ำ
สู่โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ พบว่ำในแนวเส้นทำงดังกล่ำวมีกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในเขตทำงมำก และมีเขตทำงถนน
ค่อนข้ำงแคบ ทั้งนี้ ปตท.ได้มีกำรศึกษำแนวเส้นทำงวำงท่อ โดยใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ของรัฐที่มีกำรใช้ประโยชน์
อยู่ก่อนแล้ว เช่น สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง เพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกับชุมชนให้น้อยที่สุด

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะวำงในแนวฝั่งใดของสำยส่ง
ไฟฟ้ำหรือแนวถนน และมีกำรศึกษำผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่

• ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่มีศักยภำพ โดย ปตท.จะเลือกเส้นทำงที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
และออกแบบวิธีกำรก่อสร้ำงก่อนที่จะเข้ำด ำเนินงำนในพ้ืนที่ โดย ปตท. จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงหลังจำกที่รำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับควำมเห็นชอบ และได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว

• ในกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ยังไม่ได้ก ำหนดพ้ืนที่ในกำรวำงท่อที่ชัดเจน อยู่ในช่วงกำรส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือพิจำรณำควำม
เหมำะสมของแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรให้อนุญำตของหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่วำงท่อด้วย



สรุปประเด็นค ำถำมและค ำชี้แจง จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน)
555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2530 โทรสำร 0-2537-1540

ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
2.ด้ำนกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร
• ทำงเลือกทั้ง 3 ทำงเลือก ปตท. มีกำรก ำหนด

เส้นทำงวำงท่อก๊ำซฯ ไว้แล้วหรือไม่ แนวทำงเลือก
ใดมีผลกระทบน้อยที่สุด แต่ละแนวทำงเลือกมี
ข้อดีข้อเสียอย่ำงไร

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่มีศักยภำพ โดย ปตท.จะเลือกเส้นทำงที่มีผลกระทบน้อยที่สุด จำกข้อมูลเบื้องต้น
สำมำรถสรุปลักษณะข้อดีข้อจ ำกัดของแนวทำงเลือก ดังนี้

• ทำงเลือกที่ 1 สีแดง ไปตำมแนวถนนเทพรัตนเป็นส่วนใหญ่ พบว่ำสภำพพ้ืนที่มีควำมหนำแน่นของชุมชนมี
ผลกระทบในระยะก่อสร้ำงมำกและมีระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงต่ำงๆ อยู่หนำแน่น ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้น เช่น กำรจรำจรติดขัดเพรำะเป็นกำรวำงท่อในเขตถนน มีพ้ืนที่ท ำงำนไม่เพียงพอ อำจต้องปิด
กำรจรำจร 1-2 ช่องทำง ในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง

• ทำงเลือกท่ี 2 สีเขียว ไปตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 230 kV เป็นส่วนใหญ่ มีระยะทำงค่อนข้ำงสั้น ใช้พ้ืนที่
เขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ/เขตระบบโครงข่ำยก๊ำซฯ ซึ่งภำครัฐมีกำรกันเขตไว้แล้ว และมีพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 

• ทำงเลือกที่ 3 สีเหลือง ไปตำมแนวถนนสุขุมวิท และเขตคลองชลประทำนเป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
เพียงพอเช่นเดียวกับทำงเลือกที่ 2 แต่มีระยะทำงยำวกว่ำทำงเลือกอ่ืนๆ กำรก่อสร้ำงอำจส่งผลกระทบต่อ
สถำนประกอบกำรและบ้ำนเรือนที่อยู่ใกล้เคียงแนววำงท่อ กำรก่อสร้ำงจะส่งผลกระทบด้ำนกำรจรำจรใน
ภำพรวมของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ก่อสร้ำงมีระยะทำงยำวกว่ำแนวทำงเลือกอ่ืน อำจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
นำนกว่ำแนวทำงเลือกอ่ืน

ดังนั้น กำรด ำเนินงำนของ ปตท. หำกวำงในทำงเลือกที่ 2 สีเขียว จึงคำดว่ำจะมีผลกระทบน้อยกว่ำ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ใน
กำรท ำงำนที่เพียงพอ และมีผลกระทบด้ำนกำรจรำจร/กำรสัญจรน้อยกว่ำ

• กำรประปำนครหลวงมีแนวท่อน้ ำใต้ดินตำมแนว
เส้นทำงเลือกท่ี 1 และแนวเส้นทำงเลือกที่  3 กำร
ก่อสร้ำงของ ปตท. จะกระทบกับแนวท่อน้ ำ
ดังกล่ำว กรณีกำรวำงท่อตำมแนวทำงเลือกที่ 1 
และ 3 จะต้องขอรำยละเอียดแบบกำรก่อสร้ำง
ของ ปตท. ด้วย ทั้งนี้ ปตท.มีแนวโน้มที่จะเลือก
เส้นทำงใดส ำหรับกำรก่อสร้ำงของโครงกำรฯ

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่มีศักยภำพ โดย ปตท.จะเลือกเส้นทำงที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุด จำกข้อมูลเบื้องต้น
สำมำรถสรุปลักษณะข้อดีข้อจ ำกัดของแนวทำงเลือก ดังนี้
• ทำงเลือกที่ 1 สีแดง มีผลกระทบในระยะก่อสร้ำงมำกและมีระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงต่ำงๆ อยู่

หนำแน่น ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น กำรจรำจรติดขัดเพรำะเป็นกำรวำงท่อในเขตถนน มีพ้ืนที่ท ำงำนไม่
เพียงพอ อำจต้องปิดกำรจรำจร 1-2 ช่องทำง ในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง

• ทำงเลือกที่ 2 สีเขียว มีระยะทำงค่อนข้ำงสั้น ใช้พ้ืนที่เขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ/เขตระบบโครงข่ำยก๊ำซฯ ซึ่ง
ภำครัฐมีกำรกันเขตไว้แล้ว และมีพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเพียงพอเป็นส่วนใหญ่

• ทำงเลือกที่ 3 สีเหลือง จะใช้เขตทำงหลวง และเขตคลองชลประทำน (พ้ืนที่รัฐ) เป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
เพียงพอเช่นเดียวกับทำงเลือกที่ 2 แต่มีระยะทำงยำวกว่ำทำงเลือกอ่ืนๆ กำรก่อสร้ำงอำจส่งผลกระทบต่อสถำน
ประกอบกำร/บ้ำนเรือนที่อยู่ใกล้เคียง และอำจกระทบกับระบบสำธำรณูปโภคในแนวเขตทำงถนน

ดังนั้น กำรด ำเนินงำนของ ปตท. หำกวำงในทำงเลือกที่ 2 สีเขียว จึงคำดว่ำจะมีผลกระทบน้อยกว่ำ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ใน
กำรท ำงำนที่เพียงพอ และมีผลกระทบด้ำนกำรจรำจร/กำรสัญจรน้อยกว่ำ อย่ำงไรก็ดี กรณีกำรวำงท่อในพ้ืนที่ที่ระบบ
ท่อน้ ำของกำรประปำนครหลวงหรือระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ จะมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

• หำกแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ไปตำมแนวทำงเลือกที่ 2 
สำยส่งไฟฟ้ำ ปตท. จะวำงท่อไปตำมเขตระบบของ
กำรไฟฟ้ำใช่หรือไม่

• กรณีที่แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ไปตำมแนวทำงเลือกที่ 2 สำยส่งไฟฟ้ำ ปตท.จะประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติทับซ้อนกับเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ ซึ่งพ้ืนที่ก่อสร้ำงจะอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ  โดยจะมี
กำรรอนสิทธิหลังจำกท่ีโครงกำรได้ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติแล้ว

• เสนอแนวทำงเลือกเพ่ิมเติม คือ กำรวำงท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติลงไปในทะเล เพ่ือที่แนวท่อส่งก๊ำซฯ ไม่
ต้องผ่ำนพื้นที่ชุมชน

• ปตท. เคยท ำกำรศึกษำแนววำงท่อในทะเลแล้ว แต่กำรด ำเนินกำรวำงท่อในทะเล จะมีข้อจ ำกัดเรื่องกำรเดินเรือ
หรือกำรท ำกำรประมง ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดค่อนข้ำงมำก เช่น พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน กำรคมนำคมทำงน้ ำ 
กิจกรรมกำรขุดลอกร่องน้ ำ และระบบสำธำรณูปโภคในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและหน่วยงำน
รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่ำว ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดในกำรขอเข้ำใช้พ้ืนที่ค่อนข้ำงยำก

• กำรวำงท่อก๊ำซธรรมชำติ จะวำงท่อในแนวท่อเดิม
ของถนนบำงนำ-ตรำดหรือไม่

• กำรด ำเนินโครงกำรฯ ในแนวถนนบำงนำ-ตรำด (ถนนเทพรัตน) ยังเป็นทำงเลือกของโครงกำร
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
2.ด้ำนกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร
• แนวทำงเลือกเส้นสีแดง และแนวทำงเลือกเส้นสี

เหลือง มีควำมเหมำะสมกว่ำเส้นสีเขียว และขอ
เสนอแนวทำงเลือกตำมแนวคลองใหม่ (แนวคลอง
เลียบถนนสุขุมวิท) จำกบำงปะกงไปจนถึงพ้ืนที่
ต ำบลคลองด่ำน ใช้พื้นที่ตำมแนวอุโมงค์บ ำบัดน้ ำ
เสียคลองด่ำน และหลังจำกนั้นก็เข้ำพ้ืนที่ของ 
ปตท. ไปตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง เพรำะมีแนว
ท่อส่งก๊ำซฯ เดิมอยู่ และมีผลกระทบกับชุมชน
น้อย ซึ่งน่ำจะมีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร

• ขอรับข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร

• แนวทำงเลือกที่ 3 ถนนสุขุมวิทผ่ำนพ้ืนที่ต ำบล
สองคลองก่ีกิโลเมตร

• แนวทำงเลือกท่ี 3 จะผ่ำนพื้นที่ต ำบลสองคลองประมำณ 7 กิโลเมตร

• แนวทำงเลือกที่ 3 ถนนสุขุมวิท จะวำงท่อขนำน
กับแนวถนนใช่หรือไม่ และประชำชนที่อำศัยอยู่
ติดแนวถนนจะได้รับผลกระทบหรือไม่

• กรณวีำงท่อตำมแนวทำงเลือกที่ 3 ถนนสุขุมวิท จะวำงท่อขนำนกับถนนและห่ำงจำกผิวจรำจร ประมำณ 10 - 15 
เมตร ทั้งนี้จะใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบเจำะลอด/ดันลอด เพ่ือลดผลกระทบต่อบ้ำนเรือนประชำชน

• ในกำรวำงท่อในพ้ืนที่ต ำบลบำงเกลือมีควำมเป็นไป
ได้มำกน้อยเพียงใด และจะได้รับค่ำชดเชยหรือไม่

• ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำรเพ่ือก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่มีศักยภำพของโครงกำร โดยกำรศึกษำแนววำงท่อของโครงกำรได้
ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำ ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม 
และด้ำนสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนมำประกอบกำร
พิจำรณำ ส ำหรับในพ้ืนที่ต ำบลบำงเกลือ จะอยู่ในแนวทำงเลือกที่ 2 ตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ซึ่งหำกกำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนที่ดังกล่ำว ปตท. จะประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติทับซ้อนกับเขตระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเปิดพ้ืนที่ใหม่ในกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่รัฐมีกำรใช้
ประโยชน์อยู่เดิม โดยจะมีกำรรอนสิทธิซ้ ำหลังจำกที่โครงกำรได้ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติแล้ว 
โดยจะมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัดร่วมพิจำรณำเรื่องค่ำชดเชยจ่ำยให้กับเจ้ำของกรรมสิทธิต่อไป

• แนวท่อก๊ำซธรรมชำติพำดผ่ำนชุมชนบำงฝ้ำย 11 
ต ำบลบำงหัวเสือบริเวณใด 

• แนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไม่ได้พำดผ่ำนชุมชนบำงฝ้ำย 11 โดยแนวท่อของโครงกำรจะวำงตำมแนวท่อเดิม (ท่อเส้น
ที่ 1 ในพ้ืนที่ต ำบลบำงโปรง) เข้ำไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ ซึ่งต ำบลบำงหัวเสืออยู่ในรัศมีพ้ืนที่ศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท่ำนั้น

• ถนนบำงนำ-ตรำด มีแนวท่อก๊ำซอยู่แล้ว ท ำไม
โครงกำรฯ ไม่ด ำเนินกำรไปตำมถนนบำงนำ-ตรำด

• กำรด ำเนินงำนวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในพ้ืนที่เขตทำงถนนเทพรัตน มีข้อจ ำกัด เช่น พ้ืนที่ผิวจรำจรมีกำรขยำยจนเต็มเขต
ทำง กำรจรำจรคับคั่งเนื่องจำกเป็นเส้นทำงหลักในกำรเดินทำง พบระบบท่อสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงต่ำงๆ 
อยู่หนำแน่น ไม่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เป็นต้น กำรวำงท่อในเส้นทำงนี้ คำดว่ำจะส่งผลกระทบในด้ำนกำรจรำจรมำก  

• พ้ืนที่หมู่ 7 เทศบำลต ำบลบำงสมัคร แนวท่อส่ง
ก๊ำซจะพำดผ่ำนพ้ืนที่บริเวณใด

• พ้ืนที่หมู่ 7 อยู่ในพ้ืนที่รัศมีศึกษำ 500 เมตร ในแนวทำงเลือกที่ 1 ถนนเทพรัตน แนวท่อส่งก๊ำซฯ ไม่ได้พำดผ่ำน
พ้ืนที่

• อยำกให้ทำง ปตท. จัดกลุ่มสัมมนำกับประชำชน
ของแต่ละพ้ืนที่ และชี้แจงแนวทำงเลือกกับ
ประชำชนว่ำเลือกแนวทำงเลือกใด พร้อมอธิบำย
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกับประชำชน เพ่ือที่
ประชำชนจะได้รับทรำบในส่วนที่แนวท่อส่งก๊ำซฯ 
พำดผ่ำนพ้ืนที่

• ปัจจุบัน ปตท.ยังอยู่ระหว่ำงศึกษำแนวเส้นทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสม ซึ่งในกำรพิจำรณำเลือกแนวเส้นทำงกำร
วำงท่อส่งก๊ำซฯ นั้นขึ้นอยู่กับสภำพปัจจัยหลำยๆด้ำนประกอบรวมกัน อำทิ สภำพชุมชน ผลกระทบ ระยะทำง 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน มำพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงท่ีเหมำะสมที่สุด ทั้งนี้ ทำงเลือกที่ 2 เป็นกำรวำงท่อ
ในพ้ืนที่เขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำซึ่งภำครัฐมีกำรกันเขตไว้แล้ว และมีพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเพียงพอเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น 
กำรด ำเนินงำนในทำงเลือกท่ี 2 ประเมินว่ำจะมีผลกระทบน้อยกว่ำทำงเลือกอ่ืนๆ 
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
2.ด้ำนกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร
• เหตุใด ปตท. ไม่ศึกษำไปตำมแนวถนนสุขุมวิทไป

ตลอดทั้งแนวจนถึงโรงไฟฟ้ำ 
• เนื่องจำกแนวถนนสุขุมวิท เมื่อเข้ำสู่เขตเมืองเป็นเขตชุมชนหนำแน่น มีพ้ืนที่เขตทำงจ ำกัดและพบระบบ

สำธำรณูปโภคใต้ดินค่อนข้ำงมำก ไม่เพียงพอต่อกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ กำรจรำจรหนำแน่น และมีผลกระทบต่อ
ระบบขนส่งสำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ เป็นต้น และกำรก่อสร้ำงจะก่อให้เกิดผลกระทบมำก ดังนั้น กำรเลี่ยงแนว
จำกถนนสุขุมวิทเข้ำสู่แนวคลองระบำยน้ ำสุวรรณภูมิจะเป็นแนวทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยกว่ำ

• แนวทำงเลือกที่ 2 จะผ่ำนหมู่บ้ำนเทพำรักษ์ จะมี
วิธีด ำเนินกำรอย่ำงไร

• กำรด ำเนินงำนในช่วงก่อสร้ำงของโครงกำรส่วนใหญ่จะใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบดันลอดระยะยำว เพ่ือลดผลกระทบ
ให้น้อยที่สุด

• แนวทำงเลือกที่ 2 (สีเขียว) จะมีระยะห่ำงของ
สถำนีควบคุมก๊ำซฯ เท่ำไร และเขตพ้ืนที่ในกำร
ก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ มีขนำดพ้ืนที่เท่ำไร

• ปตท. ได้ออกแบบระบบท่อส่งก๊ำซฯ ให้มีควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอน โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งได้
ปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำนขนำดควำมหนำของท่อเพ่ิมขึ้นจำกเดิมและก ำหนดควำมถี่ของสถำนีควบคุมก๊ำซฯเป็น
ทุกระยะ 8 กิโลเมตร เพ่ือให้ระบบท่อส่งก๊ำซฯ สำมำรถสั่งตัดกำรส่งก๊ำซฯ ได้เร็วขึ้น ส ำหรับพ้ืนที่ตั้งสถำนีจะใช้
พ้ืนที่ประมำณ 3  ไร่ ภำยในจะมีปล่องระบำยก๊ำซฯ อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถระบำยก๊ำซฯ ได้อย่ำงปลอดภัย ใน
ส่วนของพ้ืนที่เขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ เบื้องต้นคำดว่ำมีพ้ืนที่ประมำณ 10 เมตร ซ้อนอยู่ภำยในเขตระบบสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูง จะไม่มีกำรประกำศเขตระบบออกไปนอกแนวเขตสำยส่งเดิม

• สำมำรถวำงท่อตำมแนวถนนเทพำรักษ์ตำมแนว
ท่อเดิมได้หรือไม่

• แนวท่อส่งก๊ำซฯ เดิม วำงตำมแนวถนนเทพรัตน (ถนนบำงนำ-ตรำด) ซึ่งเป็นแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรใน
แนวทำงเลือกท่ี 1 (สีแดง) แต่มีข้อด้อยคือพ้ืนที่ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ มีกำรจรำจรหนำแน่นและติดขัดมำก มีกำร
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่และระบบสำธำรณูปโภคค่อนข้ำงหนำแน่น กรณีวำงท่อในพ้ืนที่ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบด้ำน
กำรจรำจรติดขัดมำก

• แนวทำงเลือกทั้ง 3 เส้นทำง ปตท.คิดว่ำเส้นทำง
ไหนเหมำะสม และมีผลกระทบน้อยที่สุด

• ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดโครงกำรเพ่ือก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่มีศักยภำพของโครงกำร โดยกำรศึกษำแนววำงท่อของโครงกำรได้
ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำ ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม 
และด้ำนสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนมำประกอบกำร
พิจำรณำ ซึ่งจำกกำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของทำงโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำในแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่
สนับสนุนแนวทำงเลือกที่ 2 ซึ่งเป็นกำรวำงท่อก๊ำซธรรมชำติ ไปตำมแนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเป็นส่วนใหญ่ และ
เป็นแนวที่มีศักยภำพมำกที่สุด เนื่องจำกมีเขตพ้ืนที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ภำยในเขตระบบของแนวสำยส่ง 230 
kV และมีข้อจ ำกัดสิทธิ์ของกำรใช้พ้ืนที่อยู่เดิม โดย ปตท. จะมีกำรจ่ำยค่ำรอนสิทธิซ้ ำในที่ดินในเขตระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ ของโครงกำร

• ใครเป็นผู้พิจำรณำแนวท่อส่งก๊ำซว่ำจะมำเส้นทำง
ใด พิจำรณำจำกปัจจัยอะไรบ้ำง และหำก
ประชำชนในพื้นท่ีไม่ยอมรับทั้ง 3 แนวทำงเลือก 
ปตท. จะด ำเนินกำรอย่ำงไร

 ในกำรศึกษำทำงเลือกวำงท่อส่งก๊ำซฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำออกเป็น 5 ด้ำนหลัก ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพ อนำมัย และควำมปลอดภัย โดย
พิจำรณำบนหลักกำรที่แนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ควรเป็นเส้นทำงที่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และควำม
ปลอดภัยน้อยที่สุด และมีควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำใช้พ้ืนที่วำงท่อส่งก๊ำซฯ โดยควำมคิดเห็นของประชำชนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ เมื่อได้เส้นทำงวำงท่อส่งก๊ำซฯ ที่มีศักยภำพสูงสุด ปตท . จะน ำส่ง
สรุปข้อมูลกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ เสนอต่อผู้พิจำรณำกำรประกำศเขตระบบ
โครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร คือ คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) สังกัดกระทรวงพลังงำน 
เพ่ือพิจำรณำต่อไป โดยจะพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. น ำเสนอ และจะท ำกำรประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่ำงกำร
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อ กกพ. ยังไม่มีกำรประกำศเขตระบบฯ แต่อย่ำงใด รวมทั้งกำรศึกษำ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงำนพิจำรณำและ
หน่วยงำนอนุญำตต่อไป ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นว่ำทั้ง 3 แนวทำงเลือก ไม่เหมำะสม สำมำรถน ำเสนอแนว
ทำงเลือกอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ เพ่ือหำทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อประชำชนน้อยที่สุด และสำมำรถหลบเลี่ยงปัญหำ
และอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
2.ด้ำนกำรศึกษำแนวทำงเลือกของโครงกำร
• แนวทำงเลือกที่ 2, 3 ประชำชนเส้นทำงใดที่จะ

ได้รับผลกระทบมำกกว่ำกัน ทำงเลือกที่ 2 จะมี
ผลกระทบน้อยที่สุดใช่หรือไม่

• แนวทำงเลือกที่ 2 อยู่ในแนวสำยส่งไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีกำรกันเขตพ้ืนที่ที่รัฐมีกำรใช้ประโยชน์อยู่เดิม และมี
ข้อก ำหนดกำรเข้ำกระท ำกำรในเขตระบบดังกล่ำวไว้แล้ว รวมทั้งมีพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเพียงพอเป็นส่วนใหญ่ คำดว่ำ
จะมีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและผลกระทบด้ำนกำรจรำจรน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ดี กรณีกำรด ำเนินงำนในเขต
ที่ดินเอกชนจะมีกำรรอนสิทธิ ในลักษณะใกล้เคียงกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โดยจะมีกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

• แนวทำงเลือกที่ 3 ส่วนใหญ่จะวำงไปตำมแนวถนนสุขุมวิทสำยเก่ำ อำจมีผลกระทบต่อกำรจรำจร และอำจมี
ผลกระทบต่อบ้ำนเรือนที่อยู่ตำมแนวถนนดังกล่ำว รวมทั้งด้วยแนววำงท่อที่มีระยะทำงยำว อำจต้องใช้เวลำ
ก่อสร้ำงนำนกว่ำทำงเลือกอ่ืนๆ 

• กำรส ำรวจแนวทำงเลือกและผลกำรศึกษำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชำชนจะทรำบผลได้
อย่ำงไร

• เมื่อสรุปเส้นทำงวำงท่อส่งก๊ำซฯ แล้ว ปตท. จะมีกำรออกแบบรำยละเอียดโครงกำร วิธีกำรก่อสร้ำง รวมทั้งบริษัท
ที่ปรึกษำจะมีกำรส ำรวจข้อมูลสภำพพ้ืนที่และตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตำมแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ เพ่ือ
ศึกษำและประเมินผลกระทบอันเนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะมีกำรน ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวในช่วงของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในครั้ง
ที่ 2 ต่อไป

• พ้ืนที่ โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
ผลกระทบจำกกำรรั่วไหลและระเบิดจะถูกน ำมำ
พิจำรณำในกำรคัดเลือกแนววำงท่อหรือไม่

 ประเด็นผลกระทบควำมเสี่ยงจำกอันตรำยร้ำยแรงจำกกำรรั่วไหลและระเบิดเป็นเกณฑ์ย่อยในกำรพิจำรณำแนว
ทำงเลือกด้ำนควำมปลอดภัย โดยพิจำรณำจำกขนำดพ้ืนที่อ่อนไหวและพ้ืนที่ชุมชนที่อำจได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
น ำไปพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย

• พ้ืนที่ โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไม่ให้มีกำรวำงท่อใน
พ้ืนที่ได้หรือไม่ 

 สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในขั้นตอนกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งใน
ส่วนของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 1 กำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
และกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
หำกจ ำเป็นที่ต้องเลือกเส้นทำงสีเขียว จะมีทำง
หลีกเลี่ยงหมู่บ้ำนได้หรือไม่ กำรวำงท่อก๊ำซฯ 
จ ำเป็นว่ำต้องวำงเป็นเส้นตรงหรือไม่

 หำกในพ้ืนที่มีเส้นทำงอ่ืน ๆ ที่มีควำมเหมำะสม ทำง ปตท. ยินดีรับฟังและหำทำงออกร่วมกัน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนส่งผลกระทบน้อยที่สุด ขอให้เสนอแนะมำ เพ่ือน ำไปเสนอหน่วยงำนพิจำรณำ โดยท่อก๊ำซฯ สำมำรถ
วำงหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวำงได้

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
โครงกำรบ้ำนจัดสรรได้มีกำรขอใบขออนุญำต
จัดสรรที่ดินตำมกฎหมำยที่ดินแล้ว และได้รับ
อนุญำตจำก  กฟผ. ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินใต้แนว
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงได้ ในกรณีที่ ปตท. จะวำงท่อ
ส่งก๊ำซฯ อ้ำงอิงกฎหมำยฉบับใด

 ปตท. ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 โดยที่ดินที่มีกำรรอนสิทธิจำก กฟผ. ไปแล้ว 
ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ำของที่ดินเดิม หำก ปตท. จะวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะใช้กฎหมำยเดียวกัน ต้องมีกำรขอ
อนุญำตจำก กกพ. ในกำรใช้พ้ืนที่ และ ปตท. ยังต้องมีกำรจ่ำยค่ำทดแทนให้กับเจ้ำของที่ดิน และจ ำกัดสิทธิ์กำร
ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ำยกับ กฟผ. ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยของ กกพ.  
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3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
• สำเหตุของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นที่ต ำบลเปร็ง อ ำเภอ

บำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร เกิดข้ึนจำกอะไร 
• สำเหตุของเหตุกำรณ์ดังกล่ำว อยู่ระหว่ำงกำรสืบสวนของต ำรวจ โดยอำจมีควำมเป็นไปได้ 6 แนวทำง ดังนี้

• กำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
• ควำมเสียหำยของคุณสมบัติทำงกลของท่อจำกโรงงำนผลิตหรือกำรก่อสร้ำง
• ควำมผิดปกติของระบบส่งไฟฟ้ำแรงสูงเหนือท่อ
• ควำมผิดปกติของอุปกรณ์ตรวจวัดหรือควบคุมระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
• กำรเกิดกำรสไลด์หรือกำรทรุดตัวของดิน ท ำให้ท่อเกิดควำมเสียหำยฉับพลัน
• กำรรุกล้ ำแนวเขตระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อโดยบุคคลที่ 3

ทั้งนี้ หำก ปตท. ทรำบข้อมูลที่ชัดเจนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทรำบต่อไป อย่ำงไรก็ดี ปตท. มีควำมตระหนัก
ถึงผลกระทบดังกล่ำว และได้พิจำรณำปรับปรุงกำรออกแบบท่อส่งก๊ำซฯของโครงกำรให้ลึกมำกขึ้น มีควำมถี่ของกำร
ตรวจลำดตระเวนในพื้นที่ตำมแนวท่อมำกขึ้น และมีสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร เป็นต้น

• ปตท. มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเพ่ิมเติม
อย่ำงไร และมีแนวทำงกำรตรวจสอบและดูแลท่อ
อย่ำงไร และมีกำรป้องกันบุคคลที่ 3 อย่ำงไร เพ่ือ
ป้องกันกำรเกิดเหตุของท่อส่งก๊ำซฯ

• ปตท. ด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำง ปฏิบัติกำรและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงเคร่งครัดตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และตำมมำตรฐำนสำกล ASME B 31.8 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลชั้นน ำที่ยอมรับกันทั่วโลก และ
ถูกก ำกับกำรประกอบกิจกำรโดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนและกรมธุรกิจพลังงำน มีกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ อำทิ กำรเลือกวัสดุท่อและออกแบบควำมหนำท่อให้สำมำรถรองรับควำมดันในเส้นท่อได้อย่ำงปลอดภัย 
กำรตรวจสอบควำมแข็งแรงสมบูรณ์ของระบบท่อก่อนกำรใช้งำน กำรตระเวนตรวจสอบแนวท่อ โดยรถยนต์และ
พนักงำนของ ปตท. เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ กำรตรวจสอบกำรตัดแยกทำงไฟฟ้ำที่ใช้กับระบบกำรปกป้องท่อจำก
ควำมผุกร่อนภำยนอก เป็นประจ ำทุกปี กำรตรวจสอบแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและจุดเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำกับ
โครงสร้ำงข้ำงเคียง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรตัดแยกกระแสไฟฟ้ำของระบบปกป้องท่อส่งก๊ำซฯ จำก
ควำมผุกร่อนภำยนอกเป็นประจ ำทุกเดือน กำรจัดให้มีระบบควบคุมและตัดจ่ำยก๊ำซฯ ได้ด้วยระบบอัตโนมัติ เป็น
ต้น

• ปตท. ได้ปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำนขนำดควำมหนำของท่อเพ่ิมขึ้นจำกเดิมและก ำหนดควำมถี่ของสถำนีควบคุม
ก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร เพื่อให้ระบบท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรสำมำรถสั่งตัดกำรส่งก๊ำซฯ ได้เร็วขึ้น 
นอกจำกนั้นยังเพ่ิมควำมลึกในกำรวำงท่อมำกขึ้น เพ่ิมควำมถี่ในกำรติดป้ำยเตือนแนวท่อพร้อมวำงแผ่นคอนกรีต
และเทปเตือนเหนือแนวท่อ เพ่ือป้องกันบุคคลที่ 3 ที่จะเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เหนือแนวท่อฯ มีกำร
ตรวจสอบพ้ืนที่แนววำงท่อ กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อ กำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่มีควำมเสี่ยง 
เป็นต้น

• กรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่ต ำบลเปร็ง มีรัศมีได้รับ
ผลกระทบระยะเท่ำไร

• กรณีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรสืบสวนของต ำรวจ เพ่ือหำสำเหตุกำรรั่วไหลและตรวจสอบว่ำมีบุคคลใด
เกี่ยวข้องกับกำรท ำให้เกิดเหตุดังกล่ำวขึ้นหรือไม่ ปัจจุบันกำรสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ต้องรอฟังผลกำรสืบสวนจำก
ต ำรวจต่อไป ส ำหรับรัศมีผลกระทบในกรณีดังกล่ำวอยู่ที่ระยะประมำณ 200 เมตร

• ปตท.มีหลักประกัน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ เช่น กำรท ำประกันภัย และ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดผลกระทบ ปตท. มี
มำตรกำรเยียวยำชดเชยให้กับประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงไร

• ปตท. ได้จัดท ำประกันภัยคุ้มครองควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกที่ได้รับ
ผลกระทบจำกอุบัติเหตุในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ไว้ทั้งหมด ในวงเงิน 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ประมำณ 1,500
ล้ำนบำท) ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง

• ปตท. มีสำยด่วนให้แจ้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใน
พ้ืนที่ หรือไม่

• กรณีพบเจอเหตุฉุกเฉิน ให้ออกจำกบริเวณจุดเกิดเหตุ และอยู่บริเวณเหนือลม ห้ำมท ำให้เกิดประกำยไฟ และแจ้ง
ทำง ปตท. ได้ที่หมำยเลข 1540 

• ปตท. มีกำรจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ
ร่วมกับชุมชนหรือไม่ และมีกำรสนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกัน กรณีเกิดเหตุหรือไม่

• เป็นข้อปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยก ำหนดให้มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประสำน
หน่วยงำนและชุมชนในพื้นท่ีเข้ำร่วมด้วย
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
• สำรเบนทอไนต์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่

อย่ำงไร และกำรก่อสร้ำงแบบเจำะลอดมีกำรใช้
สำรเบนทอไนต์ อำจจะมีผลกระทบกับพ้ืนที่ชุมชน 
และเกิดดินทรุดในพ้ืนที่ได้ ปตท. มีแนวทำงแก้ไข
ปัญหำอย่ำงไร 

• สำรเบนทอไนต์มีกำรใช้กันทั่วไป เป็นแร่ดินเหนียวตำมธรรมชำติ ไม่จัดเป็นสำรพิษ หรือสำรก่อมะเร็ง แต่มีค่ำเป็น
ด่ำงค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกมีองค์ประกอบโซเดียมหรือเกลือ อำจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม ทั้งนี้โครงกำรได้
ออกแบบกำรก่อสร้ำงเป็นแบบดันลอดระยะยำวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีกำรใช้สำรเบนทอไนต์ ส ำหรับกำรก่อสร้ำง
แบบเจำะลอดเบื้องต้นมีเพียง 2 จุด คือ เจำะลอดข้ำมแม่น้ ำบำงปะกง และคลองส่งน้ ำสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้สำรเบน
ทอไนต์ช่วยในกำรหล่อลื่นและพยุงท่อฯ อย่ำงไรก็ดี กรณีทะลักขึ้นมำขณะเจำะลอด ได้ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำ
ระวังเพ่ือเข้ำจัดเก็บ และปรับวิธีกำรก่อสร้ำงให้เหมำะสม

• ดินในพ้ืนที่ เป็นดินอ่อนกำรขุดบ่อจะท ำให้ดิน
พังทลำยหรื อไม่  และหำกประชำชนได้ รั บ
ผลกระทบใครเป็นผู้รับผิดชอบ

• มีกำรออกแบบบ่อเพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของดิน เช่น กำรตอก sheet pile เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีประชำชน
ได้รับผลกระทบ  โครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ

• จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในช่วงก่อสร้ำงมี
ผลกระทบต่อประชำชนอย่ำงไร

• กิจกรรมกำรก่อสร้ำงอำจมีผลกระทบบริเวณพ้ืนที่หน้ำงำน เช่น ฝุ่นละออง เสียง จรำจร เป็นต้น ซึ่ง ปตท . จะ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

• แนวท่อส่งก๊ำซฯ แนวทำงเลือกสีเขียว (เขตระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำ) ในเขตต ำบลบำงปลำผ่ำนหมู่บ้ำน
จั ด ส ร ร จ ำ น ว น ม ำ ก  แ ล ะ มี ข้ อ จ ำ กั ด ด้ ำ น
ทำงเข้ำออก หำกเกิดเหตุจะด ำเนินกำรอย่ำงไร

• ปตท.ออกแบบให้มีกำรเจำะลอดหรือดันลอดผ่ำนพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว โดยพยำยำมหำจุดวำงเครื่องจักร
ที่เป็นพ้ืนที่ว่ำง และหลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง เช่น สถำนศึกษำ แหล่งชุมชน เป็นต้น 

• กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบควบคุมจะสำมำรถตรวจจับและสั่งปิดกำรส่งก๊ำซฯ ได้ทันทีด้วยระบบอัตโนมัติ 

• กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใช้เวลำเท่ำไร ในกำรสั่งปิด
วำล์วและเข้ำพ้ืนที่เกิดเหตุ

• ปตท. มีระบบ Supervisory Control and Data Acquisition หรือ SCADA ควบคุมระบบท่อส่งก๊ำซฯ ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติของควำมดันในท่อได้ และจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น พบว่ำ กำรตรวจสอบระบบ
อุปกรณ์ในกำรควบคุม และอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ SCADA สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ และ
เป็นไปตำมมำตรฐำน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุสำมำรถสั่งตัดกำรจ่ำยก๊ำซฯ ในทันทีท่ีเกิดเหตุ

• ระยะห่ำงของสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ
ของโครงกำรฯ เท่ำไร และสำมำรถลดระยะห่ำง
ของสถำนีฯ เหลือ 1-2 กิโลเมตร ได้หรือไม่

• ปตท. ได้ออกแบบโครงกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ASME B31.8 โดยก ำหนดให้มีสถำนีควบคุมก๊ำซทุกระยะ
ประมำณ 8 กิโลเมตร ตลอดแนวท่อส่งก๊ำซฯ 

• ขอให้ ปตท. ออกแบบกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
ปลอดภัยมำกที่สุด เช่น กำรวำงท่อฯ ลึกกี่เมตร 
รัศมีควำมเสี่ยงกี่เมตร และขอให้หลีกเลี่ยงกำร
ก่อสร้ำงที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน

• กำรออกแบบท่อส่งก๊ำซฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (ASME B31.8) 
• กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรดันลอดระยะยำวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง

ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.5 เมตร ทั้งนี้ กำรออกแบบวิธีกำรก่อสร้ำงจะพิจำรณำให้เหมำะสมกับ
สภำพพ้ืนที่และลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

• มีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำที่ระยะ 500 เมตร จำก
กึ่งกลำงแนววำงท่อฯ ได้พิจำรณำครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจำกอันตรำยร้ำยแรงแล้ว รวมทั้งมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• พ้ืนที่ชุมชนเฟ่ืองฟ้ำพัฒนำมีระยะห่ำงจำกแนวท่อ
เท่ำไร ขอบเขตรัศมีที่จะมีผลกระทบจำกโครงกำร
เท่ำไร และจะมีผลกระทบกับประชำชนอย่ำงไร 

• กำรก ำหนดพ้ืนที่ศึกษำที่ระยะ 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนววำงท่อ เป็นกำรก ำหนดเพ่ือศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยพิจำรณำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำก
อันตรำยร้ำยแรง และผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง กำรกีดขวำงกำรจรำจร เป็นต้น ซึ่ง 
ปตท. จะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  ส ำหรับผลกระทบด้ำนควำม
ปลอดภัย ปตท. ได้มีกำรออกแบบระบบท่อส่งก๊ำซฯ ให้มีควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอนและจัดให้มีกำรเฝ้ำระวัง
พร้อมตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำรจัดให้มีระบบตรวจจับและสั่ง
ปิดวำล์วด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

• กำรก่อสร้ำงช่วงที่ขนำนเขตทำงหลวงหมำยเลข 7 
(มอเตอร์เวย์) จะมีผลกระทบต่อกำรเข้ำ-ออกของ
ประชำชนหรือไม่ ทำง ปตท. มีกำรป้องกัน
ผลกระทบอย่ำงไรต่อชุมชน และกำรประกอบ
อำชีพของชุมชน

• โครงกำรออกแบบใช้วิธีกำรวำงท่อแบบดันลอดระยะยำวเป็นหลัก เพ่ือลดผลกระทบต่อกำรกีดขวำงกำรจรำจร
และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ส ำหรับกำรประกอบอำชีพ อย่ำงไรก็ดี กรณีกำรก่อสร้ำงท ำให้เกิดกำรกีดขวำง จะมีกำร
ท ำทำงเบี่ยงชั่วครำวให้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน 



สรุปประเด็นค ำถำมและค ำชี้แจง จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 1

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน)
555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2530 โทรสำร 0-2537-1540

ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
• กำรก่อสร้ำงท่อส่ งก๊ำซฯ จะมีผลกระทบต่อ

ประชำชนอย่ำงไร และหำกได้รับผลกระทบมีกำร
ชดเชยอย่ำงไร

• กรณีท่ีกำรก่อสร้ำงใกล้เคียงพ้ืนที่ชุมชน จะออกแบบกำรก่อสร้ำงด้วยวิธีกำรดันลอดเป็นกำรลดกำรเปิดพ้ืนที่หน้ำ
งำนก่อสร้ำงเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชน โดยผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นอำจเป็นลักษณะของเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
เช่น เสียง ฝุ่นละออง กำรจรำจร เป็นต้น โดย ปตท. จะปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งกรณีประชำชนได้รับผลกระทบ ปตท. จะเข้ำช่วยเหลือแก้ไขหรือชดเชยเยียวยำ
ผลกระทบโดยเร็ว

• มีมำตรกำรป้องกันในเรื่องโรคโควิด-19 ส ำหรับ
คนงำนก่อสร้ำงอย่ำงไร เพรำะกำรท ำงำนต้องอยู่
ใกล้กับชุมชนในพ้ืนที่

• หำกยังมีกำรระบำดของโรคโควิด-19 จะก ำหนดให้มีมำตรกำรเข้มงวดและเป็นไปตำมที่หน่วยงำนภำครัฐประกำศ
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

• หำกเกิดเหตุท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่ว หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น  จะมีรัศมีผลกระทบหรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด

• ด้วยคุณสมบัติของก๊ำซธรรมชำติมีน้ ำหนักเบำกว่ำอำกำศ กรณีเกิดกำรรั่วจะลอยตัวขึ้นสู่บรรยำกำศอย่ำงรวดเร็ว
ไม่เกิดกำรสะสมตัว กรณีมีกำรรั่วและติดไฟ จะต้องมีองค์ประกอบที่เหมำะสม เช่น ปริมำณก๊ำซ ปริมำณ
ออกซิเจน และมีประกำยไฟ จึงจะติดไฟได้ อย่ำงไรก็ดี ปตท. สำมำรถตรวจสอบและตัดกำรจ่ำยก๊ำซฯ ได้โดย
อัตโนมัติในระยะไกลได้ทันที ด้วยระบบ SCADA

• กำรศึกษำด้ำนกำรประเมินอันตรำยร้ำยแรง จะมีกำรพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรรั่วที่รูรั่วขนำดต่ำง ๆ และ
โอกำสกำรรั่วที่ติดไฟในรูปแบบต่ำง ๆ โดยอ้ำงอิงสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกำและสถิติของประเทศไทย 
โดยทั่วไปกำรรั่วและติดไฟส่วนใหญ่มีรูรั่วขนำดเล็ก และมีลักษณะกำรติดไฟแบบไฟพุ่ง ซึ่งจะมีระยะของ
ผลกระทบอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบจุดที่เกิดเหตุเท่ำนั้น ส่วนโอกำสที่ท่อจะแตกหักหรือเกิดกำรติดไฟตำมสถิติมี
โอกำสเกิดข้ึนน้อยมำก

• พ้ืนที่ต ำบลบำงเมืองใหม่ จะมีสถำนีควบคุมก๊ำซฯ 
ของโครงกำรหรือไม่ ถ้ำมีจะตั้งอยู่บริเวณใด

• ปตท. ออกแบบให้มีสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ที่ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนว
เส้นทำงวำงท่อฯ จึงยังไม่ทรำบต ำแหน่งของสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะชี้แจงรำยละเอียดกับชุมชนใน
กำรประชุมครั้งต่อไป

• ขอให้ค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภัยของประชำชน เช่น ขอให้พิจำรณำใช้
วิธีกำรก่อสร้ำงเจำะลอด เพ่ือลดผลกระทบด้ำน
กำรจรำจร ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง ฝุ่นละออง 
และสิ่งแวดล้อม

• ในช่วงก่อสร้ำงอำจมีผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงำนก่อสร้ำงหรือจุดที่มีกำรติดตั้งเครื่องจักร เช่น ผลกระทบ
ด้ำนเสียง กำรจรำจร เป็นต้น ซึ่งในกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรติดตั้งก ำแพงกั้นเสียงบริเวณจุดติดตั้ง
เครื่องจักรที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ชุมชน กำรจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำรจรำจร กำรติดตั้งเครื่องหมำยป้ำยเตือน
ไฟสัญญำณบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง กำรหลีกเลี่ยงกำรขนส่งในช่วงเวลำเร่งด่วน เป็นต้น

• กำรระบำยก๊ำซของสถำนีควบคุมฯ บริเวณใต้แนว
สำยส่งไฟฟ้ำ แรงสูงจะมีปัญหำ หรือท ำให้ติดไฟ
หรือไม่

• จะมีกำรระบำยในปริมำณที่เหมำะสมท ำให้ไม่สำมำรถติดไฟได้ รวมทั้งมีกำรพิจำรณำต ำแหน่งของปล่องระบำย
ก๊ำซฯ ให้เหมำะสมและปลอดภัยทั้งต่อสำยส่งไฟฟ้ำและบ้ำนเรือนประชำชนใกล้เคียง

• จะมีกำรกันพ้ืนที่เขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ กี่เมตร 
และกรณีจะกระท ำกำรในพ้ืนที่เขตระบบจะต้อง
แจ้ง ปตท. ก่อนหรือไม่

• เบื้องต้นคำดว่ำจะมีกำรกันพ้ืนที่เขตระบบท่อส่งก๊ำซฯ ประมำณ 10 เมตร ซ้อนอยู่ภำยในเขตระบบของท่อส่ง
ก๊ำซฯ เดิม และภำยในเขตสำยส่งไฟฟ้ำที่มีอยู่เดิม โดยพ้ืนที่เขตระบบจะมีคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
(กกพ.) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีที่ชุมชนจะกระท ำกำรใดในพ้ืนที่ ขอให้แจ้ง กกพ. หรือประสำน ปตท. ก่อน
ด ำเนินกำรเพื่อเข้ำมำช่วยดูเรื่องควำมปลอดภัย

• กำรท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เป็นรำยงำนฉบับเดียวกันกับโครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซฯ เส้นเดิมใช่หรือไม่ 

• โครงกำรฯ นี้ เป็นกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ และจะมีกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมส่งให้หน่วยงำนอนุญำตและหน่วยงำนภำครัฐเป็นประจ ำทุก 6 เดือน

• เมื่อเกิดเหตุควำมผิดปกติกับท่อส่งก๊ำซฯ สำมำรถ
ทรำบได้อย่ำงไร และเมื่อเกิดเหตุก๊ำซรั่ว ชุมชนจะ
ทรำบไดอ้ย่ำงไร

• กรณีเกิดเหตุควำมผิดปกติกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ศูนย์ปฏิบัติกำรจะทรำบได้ทันที จำกระบบควบคุม
อัตโนมัติ (SCADA) และวำล์วส่งก๊ำซธรรมชำติในสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติจะสำมำรถปิดได้ทันที 
ภำยใต้กำรสั่งกำรจำกศูนย์ปฏิบัติกำรผ่ำนระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) และด้วยก๊ำซธรรมชำติ มีน้ ำหนักเบำ
กว่ำอำกำศ เมื่อเกิดเหตุรั่ว และมีปริมำณมำก ก๊ำซจะลอยสูงขึ้นและเห็นเป็นไอสีขำว
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
• มีโอกำสท่อส่งก๊ำซฯ จะระเบิดหรือไม่ • โอกำสที่ท่อจะเกิดกำรรั่วไหลหรือแตกหักมีน้อยมำก โดยท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำร จะมีกำรออกแบบและ

ด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในระดับโลก (ASME B31.8) เช่น กำรออกแบบควำมหนำ
ท่อ กำรเชื่อมท่อ กำรตรวจสอบรอยเชื่อม กำรเฝ้ำระวังและบ ำรุงรักษำระบบท่อ กำรจัดให้มีระบบควบคุมและ
กำรตัดแยกด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น และจำกบทเรียนที่ผ่ำนมำ ปตท. มีกำรยกระดับมำตรฐำนส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร เช่น กำรออกแบบให้ท่อมีควำมหนำ 27 มิลลิเมตร กำรก ำหนดระยะห่ำงของสถำนีควบคุมก๊ำซฯ 
ที่ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร และกำรเพ่ิมควำมลึกในกำรวำงท่อมำกข้ึน เป็นต้น

• ปตท.จะมีวิธีกำรป้องกันและดูแลระบบท่อส่งก๊ำซ
ภำยในสถำนีควบคุมก๊ำซฯ อย่ำงไร 

• มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซฯ อุปกรณ์ และระบบวำล์วต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำม
มำตรฐำนก ำหนด โดยสถำนีจะมีระบบตรวจวัดกรณีก๊ำซฯ รั่วไหลอยู่ภำยในตัวสถำนีควบคุมก๊ำซฯ

• มีวิธีกำรป้องกันกำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซฯ 
อย่ำงไร

• มีกำรเคลือบท่อส่งก๊ำซฯ ด้วยวัสดุเคลือบท่อ polyethylene เพ่ือป้องกันกำรผุกร่อน กำรสัมผัสควำมชื้น และกำร
ถูกท ำลำยจำกสำรเคมี และมีระบบ Cathodic Protection ป้องกันกำรผุกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้ำ

• ท่อส่งก๊ำซฯ เป็นท่อเหล็กมีน้ ำหนักมำก และดินใน
พ้ืนที่สมุทรปรำกำรเป็นดินอ่อน หำกดินเกิดกำร
ทรุดตัวจะท ำให้เกิดเหตุกำรณ์รั่วไหลของท่อส่ง
ก๊ำซฯ หรือไม่  

• ท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรเป็นท่อเหล็กเหนียวพิเศษ ออกแบบวัสดุท่อเป็นไปตำมมำตรฐำน API 5L X65 น ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ สำมำรถป้องกันและรองรับผลกระทบจำกกำรทรุดตัวและเคลื่อนตัวของดิน รวมทั้งแรงที่กระท ำ
ทั้งภำยในและภำยนอกเส้นท่อได้ นอกจำกนี้ กำรเลือกใช้เทคนิคกำรวำงท่อโดยไม่มีฐำนรำกหรือโครงสร้ำงแข็ง
รองรับ ท ำให้เส้นท่อเป็นอิสระต่อกำรทรุดตัวหรือกำรยุบตัวของดินรองรับท่อ ประกอบกับกำรใช้วัสดุที่เป็น
ประเภทเหล็กเหนียว มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรดัดโค้งท ำให้เคลื่อนตัวโอนอ่อนไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและ
กำรเคลื่อนตัวของดิน เพ่ือให้ระบบท่อส่งก๊ำซฯ มีควำมปลอดภัยจำกกำรทรุดตัวและเคลื่อนตัวของดินได้

• ปตท. มีแผนกำรลดผลกระทบในช่วงก่อสร้ำง
อย่ ำ ง ไ ร  ขอ ให้ มี ม ำ ต รก ำ ร ป้ อ ง กั น ม ล พิ ษ
สิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ให้ชัดเจน 

• จะมีกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก ำหนดมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น 
มำตรกำรด้ำนคุณภำพอำกำศ มำตรกำรด้ำนคุณภำพน้ ำ มำตรกำรด้ำนกำรระบำยน้ ำและป้องกันน้ ำท่วม 
มำตรกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง เป็นต้น โดยจะน ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนครั้งที่ 2 ต่อไป

• ปตท. มีกำรบ ำรุงรักษำท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงไร 
และเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงตรวจสอบแนวท่อ 
ปตท.จะมีกำรท ำถนนทำงเข้ำไปตำมแนวท่อ
หรือไม่

• ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติถูกออกแบบมำให้รองรับกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปี ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอย่ำง
สม่ ำเสมอตำมมำตรฐำน โดยมีหลำยวิธีกำรในกำรตรวจสอบ เช่น กำรเดินเท้ำเข้ำไปส ำรวจสภำพพ้ืนที่เหนือแนว
ท่อ กำรส ำรวจป้ำยเตือนแนวท่อ กำรตรวจสอบระบบป้องกันกำรผุกร่อนของท่อ โดยกำรใช้ควำมต่ำงศักดิ์ของ
ประจุไฟฟ้ำและแท่ง Sacrificial Rod เพ่ือให้เกิดกำรผุกร่อนแทนท่อก๊ำซฯกำรตรวจสอบภำยในท่อด้วยอุปกรณ์
กระสวย หรือ PIG (Pipeline Inspection Gauge) ใส่เข้ำไปในท่อและวิ่งตรวจสอบภำยใน พร้อมบันทึกข้อมูล
และน ำมำวิเครำะห์ผลสำมำรถระบุต ำแหน่งพิกัดได้อย่ำงชัดเจนในจุดที่คำดว่ำจะเสียหำย เป็นต้น ซึ่งไม่
จ ำเป็นต้องทำงเข้ำพ้ืนที่เหนือแนวท่อ

• ระบบควำมปลอดภัยที่เรียกว่ำ SCADA เป็นระบบ
ควำมปลอดภัยแบบใด มีหน้ำที่อะไร

• ระบบควบคุมกำรรับ-ส่งก๊ำซ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System) คือ ระบบกำร
ควบคุมดูแลระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติโดยผ่ำนระบบควบคุมอัตโนมัติ มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำรควบคุมดูแลรับแจ้ง
ตลอด 24 ชั่วโมง สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมดัน อุณหภูมิ อัตรำกำรไหลภำยในเส้นท่อได้ เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ
ขึ้น หรือกรณีเกิดกำรรั่วไหลระบบดังกล่ำวจะสำมำรถทรำบได้ทันที และสำมำรถสั่งปิดวำล์วได้ทันทีโดยกำร
ควบคุมได้ระยะไกลในรูปแบบออนไลน์

• ปตท. มีวิธีกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงไร • กำรจัดกำรน้ ำเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ น้ ำเสียจำกคนงำนก่อสร้ำง จะจัดให้มีห้องสุขำเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ก่อสร้ำงอย่ำง
เพียงพอ หรือจัดให้มีถังบ ำบัดน้ ำเสีย ส ำหรับน้ ำในกำรทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ ำ จะใช้น้ ำสะอำดและไม่มีกำรเติม
สำรเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และหลังกำรทดสอบแล้วเสร็จ จะติดตั้งอุปกรณ์กรองเศษตะกอน ของแข็ง
แขวนลอย และเศษวัสดุที่อำจปนเปื้อนมำกับน้ ำก่อนระบำยน้ ำทิ้ง โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำก่อนระบำยลงสู่
แหล่งน้ ำ และต้องได้รับอนุญำตกับหน่วยงำนรับผิดชอบก่อนระบำยน้ ำทิ้ง

• กรณีกำรใช้กระสวยตรวจสอบภำยในท่อส่งก๊ำซใน
แต่ละครั้งส ำรวจได้ระยะทำงเท่ำไร ใช้เวลำเท่ำไร 
และหำกกระสวยติดขัดภำยในท่อจะแก้ไขอย่ำงไร

• กำรใช้กระสวยตรวจสอบภำยในท่อส่งก๊ำซแต่ละครั้งสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ โดยใช้
ระยะเวลำ ประมำณ 1-2 วัน ซึ่งตัวกระสวยจะใช้แรงดันก๊ำซธรรมชำติภำยในท่อเป็นตัวขับเคลื่อน จึงไม่มีโอกำสที่
กระสวยจะติดขัดภำยในท่อ หรือหำกเกิดกำรติดขัดภำยในท่อจะมีกำรเพ่ิมแรงดันในกำรผลักดันกระสวยให้วิ่ง
ต่อไปได้
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
• กรณีเกิดเพลิงไหม้บนพ้ืนที่เหนือแนวท่อ ท่อส่ง

ก๊ำซธรรมชำติสำมำรถทนควำมร้อนได้หรือไม่
• ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติสำมำรถทนควำมร้อนได้สูง ซึ่งหำกเกิดเพลิงไหม้บริเวณแนวท่อ ควำมร้อนไม่สำมำรถผ่ำนชั้น

ดินไปถึงตัวท่อได้เพรำะท่ออยู่ลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร

• กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับท่อส่งก๊ำซ จะมีกำร
อพยพคนอย่ำงไร

• ปตท. จะมีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงำนและชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถอพยพได้ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

• มีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรเสื่อมสภำพของท่อก๊ำซ
เส้นเก่ำ เนื่องจำกท่อก๊ำซอยู่ใต้ดินอำจ
เกิดปฏิกิริยำที่ท ำให้ท่อเสียหำย

• มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้ที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลบ ำรุงรักษำท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของโครงกำร ได้แก่ ส ำรวจพ้ืนที่วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
และส ำรวจป้ำยเตือนด้วยกำรเดินเท้ำหรือทำงรถยนต์ 4 ครั้งต่อปี ส ำรวจกำรรั่วของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและ
สังเกตกำรณ์ทรุดตัวของท่อในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยง 1 ครั้งต่อปี ตรวจสอบระบบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำรผุ
กร่อนของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 2 ครั้งต่อปี และตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ป้องกันกำรผุกร่อนของท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติใต้ดินและตรวจสอบกำรช ำรุดของวัสดุเคลือบท่อ 10 ปีต่อครั้ง เป็นต้น

• ปตท. มีมำตรกำรรองรับหำกเกิดผลกระทบ
ระหว่ำงก่อนและหลังก่อสร้ำงอย่ำงไร

• ช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงหำกมีกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ของประชำชนก็จะมีกำรจ่ำยค่ำรอนสิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน
และหำกเกิดผลกระทบในช่วงกำรก่อสร้ำงก็จะมีกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และภำยหลังจำกกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะมีเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์ปฏิบัติกำรระบบท่อ เข้ำมำดูแลและควำมปลอดภัยระบบท่อส่งก๊ำซฯ 
นอกจำกนี้ ปตท. จัดให้มีระบบประกันภัยสำธำรณะหรือกำรเกิดอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึน

• กำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงำนด้ำนใด
รับผิดชอบ

• จะมีหน่วยงำนหรือบุคคลที่ 3 เข้ำมำด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำร 
และจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวให้กับหน่วยงำนอนุญำตและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ ำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง และระยะเวลำด ำเนินกำร

• หำกเกิดเหตุกำรณ์ระบบท่อส่งก๊ำซใต้ดินรั่วซึม จะ
ได้รับควำมเสียหำยเป็นพ้ืนที่บริเวณเท่ำใด และ
ได้รับควำมเสียหำย เป็นเวลำนำนเท่ำใด จะทรำบ
โดยวิธีใด

• หำกมีกรณีกำรระบบท่อส่งก๊ำซใต้ดินรั่วซึม จะสังเกตได้และทรำบว่ำระบบท่อส่งก๊ำซรั่วซึม เนื่องจำกระบบท่อส่ง
ก๊ำซเป็นระบบท่อแรงดังสูง ปตท. มีระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติของควำม
ดันในท่อได้ และสำมำรถสั่งหยุดจ่ำยก๊ำซได้ทันที

• หำกเกิดก๊ำซธรรมชำติรั่วไหลในพ้ืนที่บริเวณบ่อกุ้ง 
บ่อปลำ จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงไร 

• กรณีเกิดกำรรั่วไหลของก๊ำซธรรมชำติเป็นจ ำนวนมำก จะท ำให้ออกซิเจนในน้ ำมีปริมำณลดลง ส่งผลให้ปลำตำยได้ 
แต่กรณีเกิดกำรรั่วไหล ปตท.จะทรำบโดยทันที เนื่องจำกมีสถำนีควบคุมแรงดันก๊ำซตลอดเวลำ สำมำรถปิด-เปิด
วำล์วได้โดยตรง โดยถูกเชื่อมโยงทุกจุดกับระบบ SCADA ซึ่งจะสำมำรถระงับเหตุกำรณ์เกิดกำรรั่วไหลได้ทันที 
อย่ำงไรก็ดี กรณีได้รับผลกระทบหรือเกิดควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร ปตท. จะมีกำรชดเชยค่ำเสียหำย
ตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง

• แคมป์คนงำนในพ้ืนที่ที่มีกำรก่อสร้ำงมีมำตรกำร
ควบคุมดูแลอย่ำงไร

• ในช่วงด ำเนินกำรก่อสร้ำง จะไม่มีแคมป์คนงำนในพื้นที่ ใช้กำรเดินทำงมำท ำงำน เช้ำ - เย็น ตำมเวลำก ำหนดเวลำ 
และมีกำรป้องกันตำมมำตรกำรป้องกันโควิด 19

• กำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมีผลกระทบด้ำน
สุขภำพกับประชำชนอย่ำงไรบ้ำง 

• ผลกระทบด้ำนสุขภำพอำจเกิดขึ้นในช่วงระยะก่อสร้ำง อำทิเช่น ด้ำนเสียงดัง และฝุ่นละออง โดยจะก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และหลังจำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จท่อจะอยู่ใต้ดินส่งก๊ำซฯ
ภำยในเส้นท่อด้วยระบบปิด ไม่มีกิจกรรมที่จะมีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน และก๊ำซธรรมชำติมี
องค์ประกอบหลัก คือ ก๊ำซมีเทน ซึ่งไม่จัดเป็นก๊ำซพิษ หรือสำรก่อมะเร็ง อย่ำงไรก็ดี กรณีพบเหตุกำรณ์รั่วไหล
ของท่อส่งก๊ำซฯ ให้หลีกเลี่ยงออกจำกบริเวณดังกล่ำว ไม่ควรสูดดมก๊ำซฯ เข้ำไปโดยตรง เนื่องจำกจะเข้ำไปแทนที่
อำกำศท ำให้หมดสติได้ 

• ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีมำตรกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรในพื้นท่ีอย่ำงไร

• ทำงโครงกำรฯ จะออกแบบวิธีกำรก่อสร้ำงทำงวิศวกรรมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น กำรเลือกใช้วิธีกำรดันลอด
ระยะยำว ช่วงท่ีตัดผ่ำนเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก หรือช่วงท่ีอยู่ใกล้เคียงกับเขตชุมชนหนำแน่น เป็นต้น

• พ้ืนที่ต ำบลคลองด่ำน กำรด ำเนินโครงกำรจะมี
ผลกระทบกับทรัพยำกรและกำรประกอบอำชีพ
ประมงทำงทะเลหรือไม่

• หำกทำงเลือกของโครงกำรเป็นแนวทำงเลือกที่ 3 บริเวณพ้ืนที่คลองด่ำนจะเป็นกำรวำงท่อโดยใช้ถนนสุขุมวิท ซึ่ง
ไม่กระทบกับทรัพยำกรและกำรประกอบอำชีพประมงทำงทะเล
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3.ด้ำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย
 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ

กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ใต้ พ้ืนที่ ใต้แนวสำยส่ ง
ไฟฟ้ำแรงสูงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืนหรือไม่

 กรมธุรกิจพลังงำนได้มอบหมำยให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำศึกษำ
ในประเด็นดังกล่ำว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินงำนวำงท่อในเขตสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 
ปตท. ได้มีกำรประสำน กฟผ. เพ่ือขออนุญำต และปฏิบัติตำมเงื่อนไขควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในเขตสำยส่ง
ไฟฟ้ำ ของ กฟผ. รวมทั้งจะมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
มีระบบกำรป้องกันกำรเหนี่ยวน ำกระแสไฟฟ้ำ
จำกสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงมำยังท่ออย่ำงไร

 กำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ จะมีกำรติดตั้งระบบสำยดินของท่อตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือลดกำรเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำ ซึ่งอำจ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อท่อได้

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
กำรรั่วไหลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ กำรเกิดเหตุรั่วซึม 
และกำรเกิดเหตุแบบกะทันหัน หำกแรงดันลดลง
อย่ำงรวดเร็ว SCADA สำมำรถตรวจจับได้ แต่
กรณีเกิดเหตุค่อยๆ รั่วซึม หำกเป็นพ้ืนที่ใต้แนว
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง จะมีโอกำสเกิดเหตุระเบิด
หรือไม่ 

 ด้วยคุณสมบัติกำรติดไฟของก๊ำซฯ มี 3 องค์ประกอบ คือ มีเชื้อเพลิงในปริมำณที่มำกพอและเหมำะสม มีปริมำณ
ออกซิเจนเพียงพอที่จะช่วยให้ไฟติด และมีเปลวไฟหรือควำมร้อน ดังนั้น หำกควำมเข้มข้นของก๊ำซฯ หำกไม่ถึง 
5-15% ก็จะไม่ติดไฟ หำกเกิน 15% ก็ไม่ติดไฟเช่นกัน หำกรั่วไหลก็จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ำกระจำยเป็นวงกว้ำงแล้ว
ค่อยเจือจำงในบรรยำกำศ  ส่วนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง จะไม่มีประกำยไฟ หำกไม่มีก้อนหินกระเด็นไปโดนเกิด
ประกำยไฟ แล้วมำโดนก๊ำซฯ ก็ไม่ติดไฟ

 ในกรณีกำรรั่วซึม ปตท. ไม่ได้มีกำรตรวจสอบที่ห้องควบคุมอย่ำงเดียว ยังมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบตลอดแนว
ท่อฯ เช่น ท่อฯ ในเมืองจะมีกำรตรวจสอบตำมควำมถี่เพ่ือดูควำมผิดปกติตำมแนวท่อ มีกำรใส่กระสวย PIG เข้ำ
ไปในเส้นท่อ เพ่ือดูควำมผุกร่อน และกำรช ำรุดของวัสดุเคลือบท่อฯ เป็นต้น

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
ท่อส่งก๊ำซฯ ของ ปตท. เคยเกิดกำรรั่วซึมหรือไม่

 กำรรั่วซึมในพ้ืนที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น จำกกำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำ 40 ปี เคยเกิดกำรรั่วไหล 13 ครั้ง รวมที่
เกิดเหตุที่ ต. เปร็งด้วย ทั้งนี้ 12 ครั้งที่ผ่ำนมำไม่เคยเกิดอันตรำยกับบุคคล มีเฉพำะที่ ต. เปร็ง เท่ำนั้นที่เกิดควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินและอันตรำยต่อบุคคล

 พ้ืนที่โครงกำรศรีเทพวิลเลจและเทพสิริวิลล่ำ
หน่ ว ย ง ำน ใด เป็ นผู้ พิ จ ำ รณำรำย ง ำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร

 ผู้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) สังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) โดยมีคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนฯ (คชก.) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้ำนต่ำง ๆ และหน่วยงำนอนุญำต ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กกวล.) เป็นผู้
พิจำรณำรำยงำนฯ
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4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
• หลังกำรประชุมครั้งที่ 1 ขั้นตอนต่อไปจะมีกำร

ประชุมอีกกี่ครั้ง และจะน ำผลกำรประชุมมำชี้แจง
อย่ำงไร

• กำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกระบวนกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ สผ. ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นฯ ไม่
น้อยกว่ำ 2 ครั้ง โดยหลังจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ จะมีกำรสรุปแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ ที่
เหมำะสม โดยมีกำรพิจำรณำควำมคิดเห็นต่อแนวทำงเลือกจำกภำคหน่วยงำนและชุมชนด้วย หลังจำกนั้นจะมี
กำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นฯ ในครั้งท่ี 2 เพ่ือชี้แจงผลสรุปของแนววำงท่อส่งก๊ำซฯ และรับฟังควำมคิดเห็น
ต่อร่ำงรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำร

• นอกจำกนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นในหลำยรูปแบบ เช่น กำรประชุมในลักษณะของกลุ่มย่อย 
และกำรรับฟังควำมคิดเห็นรำยบุคคล ตลอดจนจัดเจ้ำหน้ำที่ เข้ำประชำสัมพันธ์ และรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง

• ปตท.มีวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลให้กับประชำชนที่
ไม่ได้เข้ำร่วมในกำรประชุมอย่ำงไร และมีวิธีใดที่
ประชำชนจะได้รับทรำบข้อมูลโครงกำร

• ปตท. ด ำเนินงำนโดยใช้กลไกกำรประชำสัมพันธ์ โดยมีกำรปิดประกำศที่หน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด อ ำเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท ำกำรผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่ศึกษำของโครงกำร กำรเชิญประชุมไปทำงผู้น ำชุมชน กำร
ส่งไปรษณีย์เชิญประชุม และกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ รวมทั้งจัดให้มีพนักงำนมวลชนสัมพันธ์ประจ ำในพ้ืนที่

• ในกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นครั้งต่อไป 
ขอให้เชิญประชำชนในพ้ืนที่เข้ำร่วมด้วย เพ่ือให้
ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับทรำบข้อมูล และ
แสดงควำมคิดเห็นต่อโครงกำรให้ครอบคลุม

• ด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 ทำง ปตท. จึงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของจังหวัดและกระทรวงสำธำรณสุข และได้
พิจำรณำด ำเนินกิจกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นในหลำยรูปแบบ เช่น กำรจัดเวทีประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน กำรรับฟังควำมคิดเห็นรำยบุคคล กำรประชุมแบบออนไลน์ กำรประชุมปรึกษำหำรือกลุ่มย่อย เป็นต้น  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงกำร และกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษำจะมีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษำ เป็นต้น ส ำหรับช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ิมเติม สำมำรถติดต่อ 
ปตท. พนักงำนมวลชนสัมพันธ์ และบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ตำมรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำร
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

• ปตท.ด ำเนินกำรสอบถำมควำมคิดเห็นหรือส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนทั้ง 3 แนวทำงเลือก 
หรือไม่ และด ำเนินกำรจัดประชุมที่ไหนบ้ำง

• ปตท.ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน ทั้ง 3 แนวทำงเลือก โดยมีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ครั้งที่ 1 ในแต่ละแนวทำงเลือก และด ำเนินกำรในพ้ืนที่ศึกษำ 500 เมตร จำกกึ่งกลำงแนววำงท่อทั้งสองข้ำง ของ
แนวทำงเลือกทั้ง 3 เส้นทำง ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีกำรจัด
ประชุมระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน ซึ่งปัจจุบันสถำนะของโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียด
โครงกำรเพื่อก ำหนดขอบเขตและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรศึกษำเส้นทำงวำงท่อที่
มีศักยภำพ โดยกำรศึกษำแนววำงท่อของโครงกำรได้ก ำหนดเกณฑ์ปัจจัยพิจำรณำ ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำน
เศรษฐศำสตร์และกำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งน ำ
ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของในแต่ละพ้ืนที่มำพิจำรณำด้วย

• ทำง ปตท.จะมีกำรช่วยเหลือสังคมในด้ำนใด กำร
คืนประโยชน์ให้กับชุมชนอย่ำงไร อยำกให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนำพ้ืนที่ที่มีแนวท่อก๊ำซฯ พำดผ่ำน 
และในช่วงก่อสร้ำงหำกเกิดปัญหำขึ้น ขอให้เร่งเข้ำ
มำด ำเนินกำรแก้ไข

• ปตท. มีนโยบำยในกำรดูแลชุมชนควบคู่กับกำรด ำเนินโครงกำร โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำสังคมในลักษณะของ
โครงกำรสำธำรณะประโยชน์ ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพและกีฬำ เศรษฐกิจและอำชีพ สิ่งแวดล้อม ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณี และคุณภำพชีวิต ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนหรือชุมชนมีโครงกำรเพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ สำมำรถประสำนในรำยละเอียดต่อไป

• ชุมชนและประชำชนในแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจะ
ได้รับประโยชน์ จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ อย่ำงไร
บ้ำง

• กำรด ำเนินโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงและควำมสำมำรถในกำรจัดส่งก๊ำซฯ ให้กับโรงไฟฟ้ำพระ
นครใต้ เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งในภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง

• ปตท. มีเจตนำในกำรพัฒนำสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก ำหนดกรอบกำรท ำงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนที่ตำม
แนวท่อส่งก๊ำซฯ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจและอำชีพ ด้ำนคุณภำพชีวิต เป็นต้น

• ทำง ปตท.จะมีกำรสนับสนุนให้เด็ก ๆ ในพ้ืนที่ให้มี
งำนท ำหรือมีโอกำสที่จะได้ร่วมงำนกับทำง ปตท. 
ได้หรือไม่

• หำกเยำวชนหรือประชำชนในพื้นท่ีมีควำมสนใจที่จะท ำงำนร่วมกับ ปตท. สำมำรถเข้ำไปหำข้อมูลจำกทำงเว็บไซต์
ของ ปตท.ได้

• กรณีขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมคืนประโยชน์
ให้ กับประชำชน สำมำรถประสำนงำนกับ
หน่วยงำนใด

• สำมำรถติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำมวลชนสัมพันธ์ที่ประจ ำอยู่ในพ้ืนที่
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4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
• หำกได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหำจำกกำร

ด ำเนินโครงกำร สำมำรถติดต่อได้ที่ใด
• ตั้งแต่ระยะศึกษำถึงระยะก่อสร้ำงจะมีเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมประจ ำในพ้ืนที่สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ตลอดตำม

หมำยเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ และในช่วงก่อสร้ำงจะมีกำรติดตั้งป้ำยแสดงข้อมูลโครงกำร ผู้รับผิดชอบ และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนได้ ส ำหรับในระยะด ำเนินกำร (ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ) 
โครงกำรจะส่งมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติกำรระบบท่อด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งจะมีช่องทำงส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรตำม
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ที่ป้ำยแสดงแนวท่อส่งก๊ำซฯ

• ประชำชนจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำโครงกำรจะใช้แนว
ทำงเลือกใดในกำรก่อสร้ำง

• หลังจำกจัดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ จะรวบรวมผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนทั้งต่อแนวทำงเลือกและขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือสรุปผลและปิดประกำศให้
ประชำชนในพ้ืนที่ทรำบ รวมทั้งจะมีกำรชี้แจงข้อมูลเส้นทำงวำงท่อส่งก๊ำซฯ ผลกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 2 ต่อไป

• หำกกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ส่งเกิดผลกระทบกับ
ประชำชน จะมีกำรดูแลหรือชดเชยเยียวยำ
อย่ำงไร  

• ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น ฝุ่น และเสียงในช่วงก่อสร้ำง โดยจะศึกษำและก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนผลกระทบโดยตรงในกำรวำงท่อ ทำงปตท. จะใช้พ้ืนที่ของ กฟผ. ที่รอน
สิทธิไว้แล้ว โดยจะมีกำรจ่ำยค่ำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

• ขอให้ ปตท. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชน
เรื่องควำมปลอดภัย

• ปตท. มีพนักงำนมวลชนสัมพันธ์ลงพ้ืนที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควำมปลอดภัยของท่อส่งก๊ำซฯ กับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และจะมีกำรพำชุมชนใกล้เคียงแนววำงท่อไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์ปฏิบัติกำรชลบุรี เพ่ือดูกำร
ควบคุมระบบควำมปลอดภัยของ ปตท.

• ผลของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ ที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงไรบ้ำง

• จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน โดยประชำชนบำงส่วนมีควำมห่วงกังวลในเรื่องมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย ซึ่ง ปตท. ได้ชี้แจงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรได้
ก ำหนดมำตรกำรดูแลและบ ำรุงรักษำท่อส่งก๊ำซฯ เพ่ิมเติม เช่น กำรเพ่ิมควำมหนำของท่อมำกขึ้น กำรก ำหนด
ควำมถี่สถำนีควบคุมก๊ำซฯ ทุกระยะประมำณ 8 กิโลเมตร กำรเพิ่มควำมลึกที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง กำรเพ่ิมควำมถี่ใน
กำรตรวจสอบลำดตระเวน รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยี (UAV) ตรวจสอบสภำพและแนวท่อส่งก๊ำซฯ กำรตรวจ
ประเมินผลกำรลำดตระเวนโดยผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น

• บริ เวณแนวท่อส่ งก๊ำซธรรมชำติ เก่ ำใน พ้ืนที่
เทศบำลต ำบลส ำโรงเหนือ ป้ำยเตือนช ำรุดเสียหำย 
ท ำให้ประชำชนไม่ทรำบเขตระบบแนวท่อ ขอให้ 
ปตท. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลรำยละเอียด
แนวท่อเก่ำ เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนใน
พ้ืนที่ได้รับทรำบ

• ปตท. ขอรับไปด ำเนินงำน ทั้งนี้ หำกพบป้ำยเตือนช ำรุดเสียหำยสำมำรถแจ้งมำยังปตท. ได้ ที่หมำยเลข 1540

• ก่อนกำรลงพื้นที่ชี้แจงรำยละเอียดกับประชำชนใน
พ้ืนที่ ควรแจ้งก ำหนดกำรให้เทศบำลต ำบลส ำโรง
เหนือให้รับทรำบ

• ปตท. ขอรับไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน

• กำรลงพ้ืนที่ /จัดประชุม มีผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง อยำกให้เปิดเผยข้อมูล

• - หลังจำกกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น จะมีกำรเผยแพร่สรุปผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นในสำธำรณะชนทรำบโดยทั่วกัน โดยจะมีกำรปิดประกำศในสถำนที่รำชกำรและที่ท ำกำรชุมชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งจะมีกำรน ำเสนอข้อมูลผลกำรศึกษำและรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นครั้งที่ 2 ในช่วงต้นปี 2565

• เมื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ปตท.จะมีกำร
รำยงำนกำรติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ 6 
เดือน สำมำรถส่งรำยงำนนั้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยได้หรือไม่

• ในช่วงกำรก่อสร้ำงจะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกระทบกำรก่อสร้ำงโดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 
และกรรมกำรในระดับชั้น จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล เพ่ือติดตำมผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น พร้อมมีกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ทรำบ และยังมีทีมงำนมวลชนสัมพันธ์อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลหรือรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
• ในกรณีมแีคมป์คนงำนในพ้ืนที่หรือมีกำร

เคลื่อนย้ำยคนงำนเข้ำพ้ืนที่ ขอให้ ปตท. แจ้งมำยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
ให้ทรำบก่อน และขอให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปรำกำร

• ขอรับข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยกรณีที่ยังคงมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19
ในช่วงก่อสร้ำง ปตท. จะปฏิบัติตำมมำตรกำรของจังหวัดและกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงจะ
มีกำรแจ้งแผนงำนก่อสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่ล่วงหน้ำ

• ปตท.มีกำรประสำนงำนเจ้ำของพ้ืนที่หรือเจ้ำของ
ที่ดินก่อนกำรด ำเนินกำรหรือไม่

• จะมีกำรประสำนล่วงหน้ำก่อนเข้ำด ำเนินกำร

• ปตท.มีแนวทำงหรือจะมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ด้ำนควำมปลอดภัยให้ประชำชนในพ้ืนที่ทรำบ
อย่ำงไรบ้ำง เนื่องจำกประชำชนอำจมีควำมกังวล
เรื่องควำมปลอดภัย

• ปตท. ได้น ำมำเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้น มำพัฒนำ และปรับปรุงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของระบบท่อให้มำก
ยิ่งขึ้น เช่น เพ่ิมควำมหนำของท่อส่งก๊ำซฯให้มำกขึ้น  ปรับปรุงระยะห่ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ตำมระดับควำม
หนำแน่นของชุมชน โดยก ำหนดให้มีสถำนีควบคุมก๊ำซฯ ในระยะทุก 8 กิโลเมตรโดยประมำณ ท ำให้สำมำรถ
ควบคุมกำรเกิดเหตุ ตัดจ่ำยก๊ำซฯ และระบำยก๊ำซฯออกสู่บรรยำกำศได้รวดเร็วขึ้น กำรออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำง 
ควำมลึกของกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ โดยออกแบบให้มีควำมลึกมำกขึ้น เป็นต้น

• ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์และด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลโครงกำร สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร ระบบควำมปลอดภัย และ
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย เช่น กำรจัดเวที
ประชุมชี้แจง กำรเข้ำพบรำยบุคคล กำรประชุม/ปรึกษำหำรือกลุ่มย่อย เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมกำรลง
พ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลด้ำนสภำพเศรษฐกิจสังคมและควำมคิดเห็นของประชำชนในกลุ่มตัวอย่ำงครัวเรือนในพ้ืนที่
ศึกษำด้วย
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ประเด็นค ำถำม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ค ำชี้แจง
5.ด้ำนกำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• กรณีแนวท่อที่ผ่ำนพ้ืนที่ประชำชน จะมีกำรรอน

สิทธิ เ พ่ิม เติมหรือไม่   และมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำจ่ำยค่ำชดเชยอย่ำงไร

• กรณีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในที่ดินเอกชน ปตท. จะมีกำรรอนสิทธิ เป็นไปตำมคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน
ก ำหนด และจะจ่ำยค่ำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนผู้
ก ำหนด

• ปตท. จะมีกำรจ่ำยค่ำชดเชยกรณีบ้ำนรุกล้ ำหรือไม่ 
และท่ีดินที่รอนสิทธิไว้แล้ว หรือที่ดินของปตท. จะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร พ้ืนที่ก่อสร้ำงจะมีกำรรอนสิทธิ
เพ่ิมหรือไม่

• โดยหลักกำรกรณีกำรด ำเนินกำรใดๆ ของโครงกำร แล้วเกิดควำมเสียหำยหรือมีผลกระทบต่อประชำชน จะมีกำร
ชดเชยควำมเสียหำยตำมควำมจริง และกรณีกำรด ำเนินโครงกำรในที่ดินของเอกชน ปตท. จะมีกำรจ่ำยค่ำรอน
สิทธิ ประกอบด้วย ค่ำรอนสิทธิในที่ดิน และค่ำชดเชยสิ่งปลูกสร้ำง ให้กับเจ้ำของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนรำคำ
ค่ำชดเชยนั้น จะมีคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนเป็นผู้ก ำหนดรำคำให้ ปตท. ด ำเนินกำรจ่ำย ซึ่งจัดท ำขึ้น
โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำแต่ละท้องที่ โดยมีผู้แทนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องในท้องที่นั้นๆ ร่วมเป็นกรรมกำร

• กำรจ่ำยค่ำเสียโอกำส ผู้เช่ำหรือเจ้ำของที่ดินจะ
เป็นผู้ได้รับ

• กำรรอนสิทธิ จะจ่ำยให้กับเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่หำกเกิดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนก็จะจ่ำยให้ผู้เช่ำที่ดิน 
หรือผู้ที่ประกอบอำชีพที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวด้วย

• กำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงและกำรถมดินในพ้ืนที่แนว
ท่อสำมำรถท ำได้หรือไม่ และเนื่องจำกมีผู้ ใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ใต้สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงจ ำนวน
มำก ปตท. มีนโยบำยให้ผู้ใช้ประโยชน์ย้ำยออกไป
จำกแนวท่อหรือท ำกำรกันเขตพ้ืนที่แนวท่อได้
หรือไม่

• กำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงหรือกระท ำกำรในเขตระบบต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
เนื่องจำกจะมีกำรจ ำกัดสิทธิ์กำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่เขตระบบโครงข่ำยก๊ำซฯ โดยเบื้องต้นคำดว่ำจะจ ำกัดสิทธิ์ในเขต
ระบบประมำณ 10 เมตร ไม่สำมำรถท ำได้ ในส่วนของพ้ืนที่นอกเหนือจำก 20 เมตร สำมำรถท ำได้ ทั้งนี้ กรณี
เจ้ำของที่ดินมีควำมจ ำเป็นที่จะกระท ำกำรบนพ้ืนที่เหนือแนวท่อ เช่น กำรขุด กำรเจำะ กำรตอก ฯลฯ ให้โทรศัพท์
แจ้ง ปตท. ตำมหมำยเลขที่ระบุในป้ำยแสดงต ำแหน่งแนวท่อก่อนด ำเนินกำร และหำกประชำชนในพ้ืนที่มีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมสำมำรถสอบถำมข้อมูล โทร.1540

• ปตท.สำมำรถซื้อที่ดินบริเวณท่ีท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
พำดผ่ำนได้หรือไม่

• กรณีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในที่ดินเอกชน ปตท. จะใช้กำรรอนสิทธิ ซึงจะท ำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้ำของกรรมสิทธิ์
น้อยที่สุด เนื่องจำกกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้ำของที่ดินเดิม แต่ถูกจ ำกัดสิทธิบำงประกำร

• กำรวำงก่อสร้ำงท่อก๊ำซในพ้ืนที่เลี้ยงปลำ เลี้ยงกุ้ง 
จะจ่ำยค่ำชดเชย กำรประกอบอำชีพให้กับ
ประชำชน ผู้เลี้ยงปลำ เลี้ยงกุ้ง หรือไม่

• หำกมีกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ของประชำชน ช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงก็จะมีกำรจ่ำยค่ำรอนสิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน
และหำกเกิดผลกระทบในช่วงกำรก่อสร้ำงก็จะมีกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

• กรณีประชำชนที่บุกรุกสร้ำงบ้ำนเรือนอำศัยอยู่ใน
เขตที่ดินของ ปตท. โครงกำรฯจะด ำเนินกำร
อย่ำงไร จะมีกำรจ่ำยค่ำชดเชยหรือไม่

• กรณีมีกำรรื้อย้ำยสิ่งปลูกสร้ำงในช่วงกำรก่อสร้ำง ทั้งในเขตที่ดิน ปตท. หรือได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 
โครงกำรฯจะชดเชยค่ำเสียหำยตำมควำมจริง ส่วนกรณีกำรบุกรุกเข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ภำยในเขตระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ จะอยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

• กำรจ่ำยค่ำชดเชยเป็นไปตำมกฎหมำยใช่หรือไม่ 
ใครจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยเนื่องจำกประชำชนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ำที่ดิน

• และกรณีที่ดินอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้
ถือครอง ปตท.จะจ่ำยค่ำรอนสิทธิให้ใคร

• กรณีกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนที่ดิน เจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะเป็นผู้รับเงิน ส ำหรับกรณีกำรจ่ำยเงินค่ำชดเชยต่อ
ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้ำงได้รับผลกระทบ เจ้ำของทรัพย์สินนั้นจะเป็นผู้รับเงิน

• ขอให้ ปตท. อธิบำยกฎหมำยเก่ียวกับกำรรอนสิทธิ 
หรือ กำรเวนคืนที่ดิน เ พ่ือที่ผู้น ำชุมชนจะได้
สำมำรถอธิบำยให้แก่ประชำชนได้เข้ำใจ

• กรณีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯ ในที่ดินเอกชน จะมีกำรประกำศเขตระบบของโครงกำรวำงท่อฯ โดยคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) โดยกำรขอใช้ที่ดินเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นไปในลักษณะกำรรอนสิทธิ (มิใช่กำร
เวนคืน) เจ้ำของที่ดินยังคงมีควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังเดิม โดย ปตท. จะจ่ำยเงินค่ำทดแทนที่ดินและ
ทรัพย์สินให้แก่เจ้ำของที่ดินตำมข้อก ำหนดของ กกพ. ประกอบด้วย รำคำค่ำทดแทนที่ดิน ค่ำทดแทนต้นไม้หรือ
พืชผล ตำมหลักวิชำกำรเกษตร โดยดูจำกที่ส ำรวจได้จริง


