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1. ความเปนมาของโครงการ 

จากสถานการณการใชพลังงานภายในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ  
ทำใหแหลงผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีไมเพียงพอตอความตองการ บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
(ซึ ่งตอไป เรียกวา “บริษัทฯ”) ผูไดรับสัมปทานปโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 และ L21/43 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จึงมีแผนที่จะสำรวจและพัฒนา
แหลงปโตรเลียมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยดำเนินการผลิต
ปโตรเลียมเพิ่มเติมในพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 จำนวน 5 แหง ประกอบดวย 
ฐานหลุมผลิตเดิม (เจาะหลุมปโตรเลียมเพ่ิม) จำนวน 2 แหง คือ ฐานหลุมผลิต BY1-2 และ BY1-20 และฐานหลุมผลิต
ใหม จำนวน 3 แหง คือ ฐานหลุมผลิต BM3,  BM4 และ BM5 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ แปลงสำรวจ 
บนบกหมายเลข L21/43 จำนวน 8 แหง ประกอบดวย ฐานหลุมผลิตเดิม (เจาะหลุมปโตรเลียมเพิ่ม) จำนวน 1 แหง 
คือ ฐานหลุมผลิต BMS2 และฐานหลุมผลิตใหม จำนวน 7 แหง คือ ฐานหลุมผลิต BYN5,  BMS3,  BMS4,  BMW2,  
BMW3,  NL2 และ NL3 และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 
จำนวน 1 แหง คือ ฐานหลุมผลิต BYN4 ซึ่งเปนฐานหลุมผลิตใหม รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะกอสรางแนวทอลำเลียง
ปโตรเลียมเพิ่มเติมอีก 12 แนวทอ เพื่อใชในการขนสงปโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตของโครงการไปยังฐานหลุมผลิต/
สถานีผลิตเดิมของบริษัทฯ ซึ่งตำแหนงที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 
และตารางที่ 1 

อยางไรก็ตาม กอนดำเนินการผลิตในพื้นที่ดังกลาว บริษัทฯ ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ.2561 บริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกับสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (สผ.) ใบอนุญาตที่ 3/2564 ซึ่งตอไปในเอกสาร เรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” 
เปนผูดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการ 

2. วัตถุประสงคของการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 

1) เพื ่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เกี ่ยวกับรายละเอียดโครงการที ่จะเกิดขึ้น 
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

2) เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะมาใชประกอบการศึกษา และจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวนตอไป 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นท่ีผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 
พื้นท่ีผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ และพื้นท่ีผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย 

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร 
บริษัท ซเีอน็พีซเีอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางที่ 1 
ฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ 

ที่มา : บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด, พ.ศ.2565 

 
 

 

  

 

แปลงสัมปทาน พื้นที่ผลิต 
ฐานหลุมผลิต 

แนวทอลำเลียงปโตรเลียม 
ระยะทาง 
(เมตร) ชื่อฐานหลุมผลิต ฐานหลุมผลิตเดิม ฐานหลุมผลิตใหม 

แปลงสำรวจบนบก 
หมายเลข L1/64 

L1/64 บึงหญา BY1-2  - - จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปยังฐานหลุมผลิต BY2-20 (บางสวน) 631.61 
 BY1-20  - - จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปเชื่อมกับแนวทอฯ เดิมของบริษัทฯ 1,076.58 

  BM3 -  - จากฐานหลุมผลิต BMW3 ไปยังฐานหลุมผลิต BY2-20 443.65 
  BM4 -  - จากฐานหลุมผลิต BM3 ไปเชื่อมกับแนวทอฯ เดิมของบริษัทฯ 290.26 
  BM5 -  - จากฐานหลุมผลิต BM4 ไปเชื่อมกับแนวทอฯ เดิมของบริษัทฯ 45.70 
     - จากฐานหลุมผลิต BM5 ไปเชื่อมกับแนวทอฯ เดิมของบริษัทฯ 50.12 

แปลงสำรวจบนบก 
หมายเลข L21/43 

บึงหญาตะวันตก-หนองสระ BYN5 -  - ฐานหลุมผลิต BYN4 ไปยังฐานหลุมผลิต BYN2 (บางสวน) 936.82 
BMS2  - - จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปฐานหลุมผลิต BM2-จาก20 (บางสวน) 602.10 

BMS3 -  - จากฐานหลุมผลิต BYN5 ไปเช่ือมกับแนวทอฯ เดิมของบริษัทฯ 712.61 

  BMS4 -  - จากฐานหลุมผลิต BMS3 ไปยังฐานหลุมผลิต BMS2 355.86 
  BMW2 -  - จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลติ NS1 2,213.15 
  BMW3 -  - จากฐานหลุมผลิต NL3 ไปเชื่อมกับแนวทอฯ จากฐานหลุมผลิต 

NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
3,074.48 

  NL2 -  
  NL3 -  - จากฐานหลุมผลิต BMS4 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 980.76 
 บึงหญาตะวันตก-หนองสระ

สวนขยาย 
BYN4 -  - จากฐานหลุมผลิต BYN4 ไปยังฐานหลุมผลิต BYN2 (บางสวน) 936.82 
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3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของโครงการ และรวมแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล 
และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาและประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นตอไป 

4. การประเมินทางเลือกโครงการ 

 ในการพัฒนาโครงการซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานทั้งในระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 
ระยะผลิตปโตรเลียม และระยะปดหลุมและสละหลุม บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทางเลือกของโครงการ ประกอบดวย 
1) ทางเลือกที่ตั้งฐานหลุมผลิต และแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ และ 2) ทางเลือกของโครงการดานเทคนิค 
ไดแก การเลือกใชแทนเจาะ ของเหลวชวยเจาะ การจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ การจัดการน้ำจากกระบวนการ
ผลิตปโตรเลียม และการจัดการกาซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปโตรเลียม ทั้งนี ้ เพื่อใหการดำเนินโครงการ 
มีผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของประชาชนนอยที ่สุด และมีความเปนไปไดในดานวิศวกรรม 
ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกโครงการ และผลการคดัเลือกแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
รายละเอียดการศึกษาทางเลือกของโครงการ 

ปจจัยในการศึกษา 
ทางเลือกของโครงการ 

ทางเลือกของโครงการ 

1. ท่ีตั้งฐานหลุมผลิต และแนวทอลำเลียง
ปโตรเลียมของโครงการ 

เกณฑการคัดเลือกตำแหนงที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ 
ประกอบดวย  
- สภาพทางธรณีวิทยา : ฐานหลุมผลิตจะตองตั้งอยูบนโครงสรางทางธรณีวิทยาที่คาดวา 

จะเจาะพบปโตรเลียม 
- สภาพภูมิประเทศ : สภาพภูมิประเทศตองมีความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการ

กอสรางฐานหลุมผลิต และแนวทอลำเลยีงปโตรเลียม 
- การใชประโยชนที่ดิน รวมทั้งพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ : ฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียม จะตองไมตั้งอยูในพื้นที่คุมครอง
หรือพื้นท่ีสงวนทางส่ิงแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีลุมน้ำ
ชั้น 1 เอ เปนตน และจะตองตั้งอยูหางจากพื้นที่ออนไหวทางสิ่งแวดลอมและทางสังคม
ใหมากที่สุด 

- สาธารณูปโภค : ฐานหลุมผลิตควรอยูใกลเสนทางคมนาคมที่มีสภาพเสนทางที่แข็งแรง 
สามารถรับน้ำหนักลงเพลาไดเกินกวา 11 ตัน/เพลา สำหรับรองรับการขนสงแทนเจาะ 

ผลการคัดเลือก : โครงการไดพิจารณาถึงขอดี/ขอดอย ความไดเปรียบ/เสียเปรียบ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ของทางเลือกตำแหนงที่ตั ้งฐานและแนวทอลำเลียง
ปโตรเลียมที่มีความเปนไดในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจากการคัดเลือกพบวา ฐานหลุมผลิต
และแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีหมูที่ 1 บานหนองจิก 
และหมูที่ 8 บานนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พื้นท่ีหมูที่ 7 
บานหนองไมแดง หมูที่ 11 บานบึงมวง และหมูที่ 13 บานปรือกระเทียม ตำบลหนองหลวง 
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
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ตารางที่ 2 
รายละเอียดการศึกษาทางเลือกของโครงการ (ตอ-1) 

ปจจัยในการศึกษา 
ทางเลือกของโครงการ 

ทางเลือกของโครงการ 

2. ทางเลือกของโครงการดานเทคนิค  
- แทนเจาะ การเลือกใชแทนเจาะขนาดใหญจะชวยใหการเจาะหลุมปโตรเลียมสามารถทำไดรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และควบคุมการเจาะใหเปนไปตามแผนไดดีกวาการใชแทนเจาะขนาดเล็ก 
ซึ่งจะมีสวนชวยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดตอพื้นที่ออนไหวในบริเวณใกลเคียงใหลดลงดวย 
ทางบริษัทฯ จึงไดพิจารณาแทนเจาะขนาดใหญที่มีอยูในประเทศชวงนี้ ไดแก GW80,  
GW229,  ZJ50-DBS-L,  Elite-3J30C (Rig E-01) และ SINOPEC 9001 ของประเทศจีน 

ผลการคัดเลือก : บริษัทฯ พิจารณาเลือกใชแทนขุดเจาะ GW229 ของประเทศจีน 
ในการเจาะหลุมปโตรเลียม ซึ่งเปนแทนเจาะที่ใชในการเจาะหลุมปโตรเลียมที่ผานมา 
ของบริษัทฯ แตในกรณีที่ไมสามารถหาแทนเจาะดังกลาวไดตามแผนงานที่กำหนดไว 
บริษัทฯ จะจัดหาแทนเจาะอื่นท่ีมีประสิทธิภาพใกลเคียงทดแทน 

 - การใชของเหลวชวยเจาะ ของเหลวชวยเจาะที่ใชสำหรับการเจาะหลุมปโตรเลยีมมี 2 ประเภทหลัก ไดแก  
- ของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก (Water Based Mud : WBM)  
- ของเหลวชวยเจาะที่มีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (Synthetic Based Mud : 

SBM)  

ผลการคัดเลือก : โครงการไดพิจารณาขอดี/ขอเสียของของเหลวชวยเจาะแตละชนิด 
และเลือกใชของเหลวชวยเจาะแบบผสมตามสภาพธรณีวิทยาของหลุมปโตรเลียม 
โดยการเจาะชวงบน (ประมาณ 0-650 เมตร เปนชวงที่ผานชั้นน้ำบาดาล) การเจาะ 
จะใชน้ำเพียงอยางเดียว โดยไมผสมสารเคมีใด ๆ สวนการเจาะชวงกลางและลาง 
(ตั้งแตความลึกประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึงแหลงกักเก็บ) เลือกใชของเหลวชวยเจาะ
ที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก (WBM) ซึ่งมีการเติมสารเคมีประเภทโพแทสเซียมซัลเฟต 
(K2SO4) ที่มีคาความเค็มต่ำ และมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ ทั้งนี้ เพื่อปองกัน 
การปนเปอนชั้นน้ำบาดาล และเพื่อปองกันปญหาการรับกำจัดของเสียของโรงงาน
ปูนซีเมนต เนื่องจากมีขอกำหนดเกี่ยวกับปริมาณคลอไรดในของเสียที่จะนำไปเผาทิ้ง 

 - การจัดการเศษดินเศษหิน 
จากการเจาะ 

ทางเลือกในการจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Cuttings) และของเหลวชวยเจาะ 
ที่ปนเปอนเศษดินเศษหินของอุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย ประกอบดวย 
- การฝงกลบในพ้ืนที่ฐานหลุมผลิต 
- การฝงกลบโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 105 
- การเผาที่โรงงานปูนซเีมนตท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับท่ี 101 

ผลการคัดเลือก : จากคูมือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปโตรเลียม 
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไมไดระบุใหของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก 
(WBM) และเศษดินเศษหินจากการเจาะที่ใชของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบ
หลักเปนของเสียอันตราย โครงการจึงไดเลือกแนวทางการจัดการ 2 แนวทาง คือ เศษดิน
เศษหินจากการเจาะชวงบน จะพักไวในบอดินภายในฐานหลุมผลิตเพื่อรอใหน้ำระเหยออก 
จนหมดและฝงกลบในพื้นที่ฐานหลุมผลิตภายหลังเสร็จสิ้นการเจาะ สวนเศษดินเศษหิน
จากการเจาะชวงกลางและลาง จะถูกรวบรวมไปกำจัดนอกพื้นที่ฐานหลุมผลิต โดย 
ผู รวบรวมและขนสง หรือผู บำบัดและกำจัดสิ ่งปฏิกูลฯ ที ่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กอนดำเนินการบำบัดดวยวิธีการที่เหมาะสม คือ สงไปกำจัดโดยการเผา 
ในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนตที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 101 
หรือสงไปกำจัดดวยวิธีการฝงกลบ (Landfill) โดยบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลำดับท่ี 105 

 
 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางที่ 2 
รายละเอียดการศึกษาทางเลือกของโครงการ (ตอ-2) 

ปจจัยในการศึกษา 
ทางเลือกของโครงการ 

ทางเลือกของโครงการ 

2. ทางเลือกของโครงการดานเทคนิค (ตอ)  
 - การจัดการน้ำจากกระบวนการ

ผลิตปโตรเลียม 
ทางเลือกการจัดการน้ำจากกระบวนการผลิตปโตรเลียมของโครงการมี 3 แนวทาง ไดแก 
- การอัดกลับน้ำ (Reinjection) เปนการนำทรัพยากรกลับคืนสูธรรมชาติ ซึ่งจะมีการ

ติดต้ังระบบเสริม เชน เครื่องสูบน้ำ ทอน้ำ ฯลฯ  
- การเผาที่โรงงานปูนซเีมนตท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับท่ี 101 
- การปลอยใหระเหยในบอระเหยน้ำ (Evaporation Pond) เปนระบบบำบัดตามธรรมชาติ 

ใชพื้นที่มาก และจะมีผลกระทบจากกลิ่นไฮโดรคารบอน และในกรณีที่มีปริมาณน้ำมาก
อาจทำใหเกิดการไหลบาในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ ตองมีการกำจัดของแข็งหรือสารเคมี 
ที่ตกคางในบอหลังจากน้ำระเหยไปหมด 

ผลการคัดเลือก : โครงการไดพิจารณาขอดี/ขอเสียของแนวทางในการจัดการน้ำจาก
กระบวนการผลิตปโตรเลียม และเลือกที ่จะนำน้ำทิ ้งที ่เกิดจากกระบวนการผลิต
ปโตรเลียมไปอัดกลับในหลุมอัดกลับน้ำท้ังหมด โดยจะมีการเฝาระวังการปนเปอน 
ตอแหลงน้ำใตดินตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ 

 - การจัดการกาซธรรมชาติจาก
กระบวนการผลิตปโตรเลียม 

ทางเลือกการจัดการกาซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปโตรเลียม ซึ่งสวนใหญเปนกาซ 
ที่แขวนลอยมากับของเหลว (Associated Gas) มี 3 แนวทาง ไดแก 
-  การเผากาซ เพ่ือใหเปลี่ยนรูปจากสารไฮโดรคารบอนไปเปนกาซคารบอนไดออกไซด 
- การระบายกาซ จะเปนการปลอยสารมีเทนหรืออื่น ๆ ออกสูบรรยากาศโดยตรง ซึ่งจะ

ก อให  เก ิดป ญหาก าซเร ือนกระจกและภาวะโลกร อนได มากกว าการปล อยก าซ
คารบอนไดออกไซดในปริมาณท่ีเทากัน 

- การนำกลับมาใชประโยชน จะเปนการนำกาซธรรมชาติบางสวนที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตปโตรเลียม มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่องแยกสถานะ (Separator) และถังเก็บ
น้ำมันดบิ ชวยลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ำมันดเีซล เปนตน 

ผลการคัดเลือก : โครงการไดเลือกแนวทางการจัดการดวยการนำกลับมาใชประโยชน 
โดยกาซธรรมชาติที่เกิดจากระบบแยกสถานะ (Separator) จะถูกนำมาใชประโยชน 
ในการเปนเชื ้อเพลิงใหความรอนแกเครื ่องแยกสถานะ (Separator) และถังเก็บ
น้ำมันดิบ ซึ่งจะไมมีการระบายกาซธรรมชาติออกสูบรรยากาศโดยตรงแตอยางใด 

 

5. รายละเอียดโครงการ 

5.1 ที่ตั้งโครงการ 

 ฐานหลุมผลิต BYN-4 ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูที่ 1 บานหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
ฐานหลุมผลิต BYN-5,  BY1-2 และ BY1-20 ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูที ่ 8 บานนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ฐานหลุมผลิต BM3,  BM5 และ BMW2 ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูที่ 4 บานบึงมาลย ตำบลหนองหลวง อำเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิต BMS2,  BMS3,  NL2 และ NL3 ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูที ่ 7 บานหนอง
ไมแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิต BMS4 ตั้งอยูในเขตพื้นที่หมูที่ 8 บาน
ประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และฐานหลุมผลิต BM4 และ BMW3 ตั้งอยูในเขต
พื้นที่หมูที่ 11 บานบึงมวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 3 

 สำหรับแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการรวม 12 แนวทอ พาดผานพื้นที่หมูที่ 1 บานหนองจิก และหมูที่ 8 
บานนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พื้นที่หมูที่ 4 บานบึงมาลย หมูที่ 7 บานหนองไมแดง 
หมูที่ 8 บานประดาเจ็ดรัง และหมูที่ 11 บานบึงมวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ดังรูปที่ 
2 และตารางที่ 3



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร  บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  ตำแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ รูปที่ 2 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางที่ 3 
ที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมูบาน 

รัศมีพื้นท่ีศึกษา 
ฐานหลุมผลิต แนวทอลำเลียง

ปโตรเลียม 
0-1 กม. 1-5 กม. 0-50 ม. 50-500 ม. 

สุโขทัย ครีีมาศ หนองจิก 1. หมูท่ี 1 บานหนองจิก 
(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BYN4) 

    

   2. หมูท่ี 5 บานบึงหญา   - - 
   3. หมูท่ี 6 บานบึงสนม   - - 
   4. หมูท่ี 8 บานนิคมพัฒนา 

(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BYN5,  
BY1-2 และ BY1-20) 

    

   5. หมูท่ี 9 บานดงอีขาว -  - - 
   6. หมูท่ี 10 บานบึงสนิท   - - 
   7. หมูท่ี 12 บานปลายนานิคม -  - - 
  สามพวง 8. หมูท่ี 7 บานหนองแลง -  - - 
  ทุงยางเมือง 9. หมูท่ี 2 บานทุงยางเมือง -  - - 
   10. หมูท่ี 3 บานเนินสะเดา -  - - 
   11. หมูท่ี 5 บานคลองน้ำเย็น -  - - 

กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 12. หมูท่ี 1 บานหนองปากดง   -  
   13. หมูท่ี 2 บานลำมะโกรก -  - - 
   14. หมูท่ี 3 บานหนองมะเกาะ   -  
   15. หมูท่ี 4 บานบึงมาลย 

(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BM3,  
BM5 และ BMW2) 

    

   16. หมูท่ี 5 บานหนองหลวง -  - - 
   17. หมูท่ี 6 บานใหมสามัคคี   - - 
   18. หมูท่ี 7 บานหนองไมแดง 

(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BMS2,  
BMS3, NL2 และ NL3) 

    

   19. หมูท่ี 8 บานประดาเจ็ดรัง 
(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BMS4) 

    

   20. หมูท่ี 9 บานทรายทอง -  - - 
   21. หมูท่ี 10 บานวังสระทอง -  - - 
   22. หมูท่ี 11 บานบึงมวง 

(ที่ตั้งฐานหลุมผลติ BM4 และ 
BMW3) 

    

   23. หมูท่ี 12 บานสุรเดชสามัคคี -  - - 
   24. หมูท่ี 13 บานปรือกระเทียม   -  
   25. หมูท่ี 14 บานหนองเดื่อ   -  
   26. หมูท่ี 15 บานวังไทร -  - - 
  บึงทับแรต 27. หมูท่ี 1 บานเดนพระ -  - - 
   28. หมูท่ี 4 บานบึงสวางอารมณ -  - - 
   29. หมูท่ี 5 บานหนองละมั่งทอง -  - - 
   30. หมูท่ี 6 บานทุงเกลา -  - - 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
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ตารางที่ 3 
ที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ (ตอ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมูบาน 

รัศมีพื้นท่ีศึกษา 
ฐานหลุมผลิต แนวทอลำเลียง

ปโตรเลียม 
0-1 กม. 1-5 กม. 0-50 ม. 50-500 ม. 

กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ 31. หมูท่ี 1 บานโนนตากแดด -  - - 
(ตอ) (ตอ)  32. หมูท่ี 2 บานหนองตาสังข -  - - 

   33. หมูท่ี 6 บานโนนสมอ -  - - 
   34. หมูท่ี 7 บานอาชานุสรณ -  - - 
   35. หมูท่ี 11 บานวงฆอง -  - - 
  จันทิมา 36. หมูท่ี 1 บานหนองจิก -  - - 
   37. หมูท่ี 4 บานหนองท้ิงสุม -  - - 
   38. หมูท่ี 5 บานรุงโรจน -  - - 
   39. หมูท่ี 7 บานบึงชาง -  - - 
   40. หมูท่ี 8 บานตะเคียนงาม -  - - 
 พรานกระตาย วังตะแบก 41. หมูท่ี 6 บานหนองเสือโฮก -  - - 
   42. หมูท่ี 8 บานหนองแขม -  - - 
   43. หมูท่ี 9 บานหนองศรีไพรัตน -  - - 
   44. หมูท่ี 10 บานทุงมัดใต -  - - 
  เทศบาลตำบล

คลองพิไกร 
45. หมูท่ี 1 บานบึงพิไกร -  - - 

  46. หมูท่ี 3 บานคลองพิไกร -  - - 
   47. หมูท่ี 4 บานหนองกระดี่ -  - - 
   48. หมูท่ี 6 บานหนองแขน -  - - 
   49. หมูท่ี 7 บานวังเฉลียง -  - - 
  เทศบาลตำบล

เขาคีริส 
50. หมูท่ี 9 บานบึงลูกนก -  - - 

  51. หมูท่ี 12 บานคลองสำราญ -  - - 
  52. หมูท่ี 15 บานตะแบกงาม -  - - 

2 จังหวัด 3 อำเภอ 8 ตำบล 
2 เทศบาลตำบล  

52 หมูบาน - - - - 

ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด, พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
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5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 กิจกรรมการผลิตปโตรเลียมของโครงการ แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก 1) ระยะกอสรางและติดตั้ง 2) ระยะ
เจาะหลุมปโตรเลียม 3) ระยะผลิตปโตรเลียม และ 4) ระยะปดหลุมและสละหลุม แสดงดังรูปที่ 3 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2)  ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 

      การเจาะชวงบน ของเหลวชวยเจาะที่เลือกใชคือ 
น้ำเพียงอยางเดียว โดยไมผสมสารเคมีใด ๆ 

      การเจาะชวงกลางและลาง ของเหลวชวยเจาะ 
ที่เลือกใชคือ ของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปน
องคประกอบหลัก (WBM) 

1)  ระยะกอสรางและติดตั้ง 

      การปรับปรุงถนนทางเขาโครงการ 
      การกอสรางพ้ืนที่ฐานหลุมผลติ 

70 วัน/ฐาน 

ระยะเวลาท่ีใช 

  แผนผังการดำเนินกิจกรรมของโครงการ รูปที่ 3 

20 วัน/หลุม 

ขึ้นกับปริมาณ
ปโตรเลียมที่พบ 

3)  ระยะผลิตปโตรเลียม 

      การผลิตผานฐานหลมุผลติ 
        การผลิตผานระบบทอลำเลียงปโตรเลียม 

 การกอสรางแนวทอลำเลยีงปโตรเลียมของ 
โครงการ (ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 15    

                วัน/แนวทอ) 

4)  ระยะปดหลุมและสละหลุม 

      ทำการฟนฟูหรือปรับสภาพพ้ืนที่ 

 

15 วัน/ฐาน 
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5.2.1 ระยะกอสรางและติดตั้ง 

 ประกอบดวย การกอสราง/การปรับปรุงถนนทางเขาฐานหลุมผลิต การปรับสภาพพื้นดินบริเวณฐานหลุมผลิต
ใหไดระดับ การบดอัดผิวดินใหแนนและการสรางฐานคอนกรีตบริเวณที่ตั ้งแทนเจาะ เพื่อใหสามารถรับน้ำหนัก 
แทนเจาะได (ดังภาพที่ 1) โดยใชพื้นที่ประมาณ 4.22-12.14 ไร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 70 วัน/ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ก)  การกอสรางและปรับปรุงถนนทางเขา                               ข)  การปรับถมพ้ืนที่ฐานหลุมผลิต 
 
 

5.2.2 ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม 

 1) อุปกรณการเจาะ 

  ทำหนาที่ในการเจาะผานชั้นดินและชั้นหินจนกระทั่งถึงแหลงกักเก็บปโตรเลียม อุปกรณที่สำคัญ คือ  
หัวเจาะ และกานเจาะ ซึ่งมีลักษณะเปนทอเหล็กกลวง สามารถตอเขาดวยกันดวยเกลียวใหมีความยาวเพิ่มขึ้น โดยใช
ระบบกวานบนแทนเจาะที่อยูเหนือหลุมเจาะยกกานเจาะขึ้น-ลง เพื่อประกอบหรือถอดกานเจาะ เมื่อตองการปรับ
ขนาดความยาวของกานเจาะใหเหมาะสมในแตละชวงของการปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 2) โดยใชระยะเวลาเจาะประมาณ 
20 วัน/หลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ก)  แทนเจาะ                                                     ข)  กานเจาะ 
 
 

  การกอสรางฐานหลุมผลิตและถนนทางเขา ภาพที่ 1 

  แทนเจาะหลุมผลิตปโตรเลียม กานเจาะ และหัวเจาะ ภาพที่ 2 

ค)  หัวเจาะ 
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 2) การใสทอกรุและการหลอซีเมนต 

 การเจาะหลุมผลิตในชวงตาง ๆ นั้นจะปรับการเจาะใหมีเสนผานศูนยกลางตางกัน โดยเม่ือเจาะลึกลงไป
จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และในแตละชวงหลุมเจาะนั้นจะมีการใสทอเหล็กหนา เรียกวา ทอกรุ (Casing) และหลอดวย
ซีเมนต (Cement) เพื่อยึดใหทอกรุอยูกับที่เปนการเพิ่มความแข็งแรงของหลุมเจาะ ปองกันหลุมพัง และปองกันไมให
เกิดการปนเปอนในน้ำบาดาล โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเปนชั้นหินอุมน้ำ ตลอดจนชวยในกระบวนการควบคุมแรงดัน
ของกาซที่หลุมเจาะอาจตัดผาน โดยจะเปนการปองกันการไหลเขาสูชั้นหินที่อยูในระดับตื้นกวาและมีแรงดันต่ำกวา 
(ดังภาพที่ 3) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 3) วิธีการเจาะหลุมปโตรเลียม 

 การเจาะหลุมปโตรเลียมของโครงการเลือกใชของเหลวชวยเจาะแบบผสมตามสภาพธรณีวิทยาของ 
หลุมปโตรเลียม โดยการเจาะชวงบน (ประมาณ 0-650 เมตร เปนชวงที่ผานชั้นน้ำบาดาล) การเจาะจะใชน้ำเพียง 
อยางเดียว โดยไมผสมสารเคมีใด ๆ สวนการเจาะชวงกลางและลาง (ตั้งแตความลึกประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึง
แหลงกักเก็บ) เลือกใชของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก (WBM) ซึ่งมีการเติมสารเคมีประเภทโพแทสเซียม
ซัลเฟต (K2SO4) ที่มีคาความเค็มต่ำ และมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ เปนของเหลวชวยเจาะที่จะทำหนาที่ในการ
นำพาเศษดินเศษหินตาง ๆ ขึ้นมาบนปากหลุม นอกจากนั้นยังชวยหลอลื่นและลดความรอนใหกับหัวเจาะ โดยตลอด
ระยะเวลาการเจาะหลุมปโตรเลียมจะมีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันการปนเปอนออกสูภายนอก 
รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณปองกันการพลุงของของเหลวหรือกาซจากภายในหลุมปโตรเลียมออกสูภายนอก (Blow 
Out Preventer : BOP) 

  ภาพตัดขวางหลุมเจาะ ภาพที่ 3 

ทอกรุ (Casing) 

ซีเมนต (Cement) 

ทอกันดนิขนาด 13 ⅜ นิ้ว  

ความลึกประมาณ 2,600-3,500 เมตร 

แทนขุดเจาะ (Drilling Rig) 

ทอกรุขนาด 9 ⅝ นิ้ว 

ทอกรุขนาด 5 ½ นิ้ว 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 

 

 -13- 

 4) ของเหลวชวยเจาะทีใ่ชในการเจาะ 

 ของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก (WBM) ซึ่งใชในการเจาะชวงกลางและลางตั้งแตความลึก
ประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึงแหลงกักเก็บ จะหมุนเวียนในระบบปด เริ่มจากของเหลวชวยเจาะที่ผสมอยูในถังเก็บ 
จะถูกสูบผานทอยางเขาสูกานเจาะไหลผานหัวเจาะลงไปจนถึงกนหลุม แลวยอนกลับขึ้นปากหลุมอีกครั้งโดยผาน
ชองวางรอบกานเจาะที่เรียกวา Annulus ในระหวางที่ของเหลวชวยเจาะไหลเวียนอยูภายในหลุมปโตรเลียม จะทำ
หนาที่ในการหลอลื่นหัวเจาะ ลดแรงเสียดทานระหวางการเจาะ ควบคุมความดันภายในหลุมปโตรเลียม และชวยนำพา
เศษดินเศษหินจากการเจาะผานขึ ้นมาจากหลุมปโตรเลียม เขาสูเครื่องแยกเศษหินจากการเจาะ (Shale Shaker) 
ดังภาพที่ 4 เพ่ือแยกสวนที่เปนของแข็งขนาดตาง ๆ ออกจากของเหลวชวยเจาะ สวนของเหลวชวยเจาะจะเขาสูถังเก็บ
เพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม สวนเศษดินเศษหินที่คางอยูบนตะแกรงจะถูกรวบรวมไวในภาชนะรองรับเพื่อนำไปกำจัด
นอกพื้นที ่ฐานหลุมผลิต โดยผู รวบรวมและขนสง หรือผู บำบัดและกำจัดสิ ่งปฏิกูลฯ ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กอนดำเนินการบำบัดดวยวิธีการที่เหมาะสม คือ สงไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนต 
ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 101 หรือสงไปกำจัดดวยวิธีการฝงกลบ (Landfill) โดยบริษัท 
ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 105 ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ก)  ตะแกรงเขยาน้ำโคลน                                ข)  รถบรรทุกขนสงเศษดินเศษหินไปกำจัด 
 
 
 
 5) การหยั่งธรณีของหลุมปโตรเลียม 

 การหยั ่งธรณีของหลุมปโตรเลียม (Wireline Logging Operations) จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้น 
การเจาะในชวงกลางและลาง โดยใชอุปกรณที่เรียกวาเครื่องหยั่งธรณี หรือ Wireline Logging ซึ่งจะเชื่อมติดกับสาย
เคเบิลและกวานหยอนลงไปในหลุมปโตรเลียม เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินและของเหลวใน 
ชั้นหินทุกระดับที่เครื่องผานขึ้นมา ไดแก ลักษณะของชั้นหิน ชนิดของปโตรเลียม ความพรุน และการซึมผานไดของ 
ชั้นหิน เปนตน และในบางกรณีจะทำการเก็บตัวอยางของเหลวจากชั้นหิน เพื่อชวยในการประเมินศักยภาพของแหลง 
กักเก็บปโตรเลียม 

 
  

  ระบบแยกเศษดินเศษหินออกจากน้ำโคลน (Shale Shaker) และถังเก็บเศษดินเศษหิน ภาพที่ 4 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 

 

 -14- 

5.2.3 ระยะผลิตปโตรเลียม  

 1) การผลิตปโตรเลียม 

  1.1) การผลิตผานฐานหลุมผลิต  

  เมื่อการเจาะหลุมปโตรเลียมประสบผลสำเร็จ แหลงกักเก็บมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย 
ในชวงแรก (กอนดำเนินการกอสรางทอลำเลียงปโตรเลียม) บริษัทฯ จะทำการผลิตผานฐานหลุมผลิตโดยใชอุปกรณ
การผลิตขนาดเล็กที่ติดตั้งในฐานหลุมผลิต (ภาพที่ 5) ปโตรเลียมที่ผลิตไดจะลำเลียงเขาสูสถานีผลิตดวยรถบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2) การผลิตผานระบบทอลำเลียงปโตรเลียม 

  เมื่อปริมาณปโตรเลียมในแหลงกักเก็บสามารถที่จะผลิตไดในระยะยาว คุมคาในการลงทุนวางทอ
ลำเลียงปโตรเลียม บริษัทฯ จะดำเนินการวางทอลำเลียงปโตรเลียมเพื่อเชื่อมตอกับแนวทอลำเลียงปโตรเลียมเดิมของ
บริษัทฯ เพื่อใชในการลำเลียงปโตรเลียมไปยังสถานีผลิต/ฐานหลุมผลิตเดิมของบริษัทฯ ตอไป 

 2. การกอสรางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 

 กอนเริ่มการกอสราง บริษัทฯ จะทำการสำรวจสภาพการใชที่ดินตามแนวที่จะวางแนวทอ หากพบวา
ที่ดินยังมีพืชผลทางการเกษตรอยูบริษัทฯ จะรอใหเจาของที่ดินเก็บเก่ียวผลผลิตใหแลวเสร็จ จึงจะเริ่มการกอสรางแนว
ทอของโครงการ  

 ในการกอสราง บริษัทฯ เลือกใชทอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน โดยเลือกใช Insulated Pipe 
ซึ่งมีความปลอดภัย เนื่องจากโครงสรางของทอมี 3 ชั้น ไดแก เหล็ก โฟม และ PVC โดยตัวทอลำเลียงเปนทอเหล็ก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว หุมดวยโฟม ซึ่งทำหนาที่เปนฉนวนรักษาอุณหภูมิใหกับปโตรเลียมในเสนทอ และ
ชั้นนอกสุดเปนวัสดุเคลือบผิวทอ PVC เพ่ือปองกันการผุกรอน มีความดันใชงานสูงสุดภายในทอเทากับ 300 psig 

 ทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการเปนทอที่วางอยูใตดิน มีวิธีการกอสราง 3 แบบ ตามลักษณะพื้นที่ 
ที่ทอวางผาน ไดแก 1) การกอสรางทอลำเลียงปโตรเลียมใตดินทั่วไป  2) การกอสรางทอลำเลียงบริเวณที่ตัดผาน 
แหลงน้ำ และ 3) การกอสรางทอลำเลียงบริเวณที่วางผานถนนสาธารณะ สำหรับตัวอยางการวางทอลำเลียงปโตรเลียม
ของโครงการแสดงดังภาพที่ 6 

  การผลิตปโตรเลียมของโครงการ ภาพที่ 5 
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5.2.4 ระยะการปดหลุมและสละหลุม  

 ในกรณีที่เปนหลุมแหงหรือหลุมที่ไมมีศักยภาพเชิงพาณิชย โครงการจะทำการปดหลุมและสละหลุม ดังภาพที่ 7
โดยจะทำการฟนฟูหรือปรับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้การปดหลุมและสละหลุมจะดำเนินการตามขอกำหนดในการสละหลุมของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อใหพื้นที่ฐานหลุมผลิตนั้นกลับคืนสูสภาพเดิมใหมากที่สุด โดยจะใชระยะเวลาประมาณ 15
วัน/ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การปดหลุมและสละหลุม ภาพที่ 7 

  ตัวอยางการกอสรางทอลำเลียงปโตรเลียมของโครงการ ภาพที่ 6 

การกอสรางทอลำเลียงบริเวณท่ีตัดผานแหลงน้ำ 

การกอสรางทอลำเลียงบริเวณท่ีวางผานถนนสาธารณะ (ใชวิธีการดันทอลอด) 

การกอสรางทอลำเลียงใตดนิทั่วไป 
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6. ขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการในระยะตาง ๆ ไดแก ระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะ
หลุมปโตรเลียม ระยะผลิตปโตรเลียม และระยะปดหลุมและสละหลุม เพื่อใหทราบกิจกรรมในภาพรวมเกี่ยวกับ
โครงการ 

2) เพื่อทบทวนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมในอดีต และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน โดยเฉพาะ
สวนที่เกี่ยวของกับโครงการ 

3) เพื่อประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 

4) เพื่อนำเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตลอดระยะการดำเนินโครงการ 

6.2 พื้นที่ศึกษา 

 บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมครอบคลุมพื้นที่โครงการ พื้นที่ที่เกี่ยวของ
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากตำแหนงที่ตั ้งฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากกึ ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม  
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุงยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบล
หนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบล
คลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดดังตารางที่ 3) 

6.3 แนวทางและวิธีการศึกษา 

6.3.1 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามคูมือการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตปโตรเลียมบนบก ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 โดยมีขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสังเขปดังแสดงใน
รูปที ่4  
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    ข้ันตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รูปที่ 4 
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6.3.2 การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

 บริษัทที่ปรึกษากำหนดใหมีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต พื้นที่ศึกษาในรัศมี 
5 กิโลเมตรจากตำแหนงที่ตั้งฐานหลุมผลิต และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 
ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรกึษาไดทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันจากเอกสาร/สิ่งพิมพ/รายงาน
สรุปตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ที่มีสถานีตรวจวัดอยูในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา นอกจากนี้ ในการศึกษา
ของโครงการยังมีการสำรวจและเก็บตัวอยางเพ่ิมเติมในภาคสนาม ไดแก  

 1) คุณภาพอากาศ ดำเนินการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ออนไหวใกลเคียงฐานหลุมผลติในรัศมี 2 กิโลเมตร และ
รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ นละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และทิศทาง/ความเร็วลม (WD/WS) 

 2) ระดับเสียง ดำเนินการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ออนไหวใกลเคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี 1 กิโลเมตร และรัศมี 
500 เมตรจากก่ึงกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
 

  การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน รูปที่ 5 

- นิเวศวิทยาบนบก 
  (สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตวปา 
  และแมลง) 
- นิเวศวิทยาทางน้ำ 
  (แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวหนาดิน 
  ปลา และพืชน้ำ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

- การใชประโยชนที่ดิน 
- การคมนาคมขนสง 
- การใชน้ำ 
- การใชไฟฟา 
- การระบายน้ำและการปองกันนำ้ทวม 
- การเกษตรและปศุสัตว 
- การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
- การจัดการของเสีย 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- สภาพภูมิประเทศ 
- สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา  
- คุณภาพอากาศ 
- ระดับเสียง 
- ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 
- ทรัพยากรดิน 
- อุทกวิทยาและคุณภาพนำ้ผิวดิน 
- ดินตะกอน 
- อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพนำ้ใตดิน 

 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

การศกึษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันทั้ง 4 ดาน 

หมายเหต ุ: ขีดเสนใต/ตัวเอยีง หมายถึง ดำเนินการสำรวจหรอืเก็บตัวอยางเพิ่มเตมิโดยผูเชีย่วชาญในภาคสนาม 

- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
- การมีสวนรวมของประชาชน 
- การสาธารณสุข 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และ 
  สถานที่สำคญัทางประวัติศาสตร 
- สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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 3) คุณภาพดิน ดำเนินการตรวจวิเคราะหดินบริเวณที่ตั ้งฐานหลุมผลิต และบริเวณพื้นที ่ศึกษารัศมี  
1 กิโลเมตรรอบฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ 
ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพดินทางเคมี ธาตุอาหาร โลหะหนัก 

 4) คุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณแหลงน้ำผิวดินใกลเคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
2 กิโลเมตร และแหลงน้ำทีแ่นวทอลำเลียงปโตรเลียมพาดผาน โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพ
น้ำทางเคมี ธาตุอาหาร โลหะหนัก และคุณภาพน้ำทางชีวภาพ 

 5) ดินตะกอน ดำเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณแหลงน้ำผิวดินที ่อยูใกลเคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
2 กิโลเมตร และแหลงน้ำที่แนวทอลำเลียงปโตรเลียมพาดผาน โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพ
ดินตะกอนทางเคมี และโลหะหนัก 

 6) คุณภาพน้ำใตดิน ดำเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณแหลงน้ำใตดินใกลเคียงฐานหลุมผลิตในรัศมี  
5 กิโลเมตร โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพน้ำทางเคมี และโลหะหนัก 

 7) นิเวศวิทยาบนบก (สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตวปา และแมลง) การสำรวจชนิดพันธุพืช และสัตว 
ดำเนินการสำรวจโดยผูเชี ่ยวชาญครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม เพื่อศึกษาความหลากหลาย ชนิด ความชุกชุม และความหนาแนน และสำรวจแมลง
ตามประเภทถิ่นที่อยูอาศัย เชน พื้นที่เกษตรกรรมประเภทตาง ๆ และพื้นที่ปาไม เพื่อทำการจำแนกแมลงโดยระบุชนิด 
จำนวน และสัดสวนของแมลงที่มีบทบาทตางกัน โดยเฉพาะกลุมเดน เปนประโยชน และเปนโทษ เปนตน 

 8) นิเวศวิทยาทางน้ำ ดำเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน โดยมี
ดัชนีที่ตรวจวัด คือ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน ปลา และพืชน้ำ โดยเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาจำนวน 
ชนิด ความหลากหลาย และความหนาแนนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหลงน้ำ เปนตน 

 9) การสำรวจสภาพการใชประโยชนที่ดิน ทำการสำรวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบ
ฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 

 10) การสำรวจแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ทำการสำรวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม โดยผูเชี่ยวชาญ 

 11) การคมนาคมขนสง ตรวจนับปริมาณจราจรชวงวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณเสนทางคมนาคมขนสง
ใกลเคียงที่ตั้งฐานหลุมผลิต 

 12) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทำการประชาสัมพันธโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire Method) โดยมีกลุ มเปาหมาย คือ 1) ผูนำชุมชนและหัวหนาครัวเรือนในรัศมี 5 
กิโลเมตร โดยรอบฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 2) เจาของที่ดินบริเวณที่ตั้ง
ฐานหลุมผลิต ถนนทางเขาโครงการ และแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 3) ตัวแทนสถาบันศาสนา และ 4) ตัวแทนสวน
ราชการ เชน หนวยงานดานพลังงาน หนวยงานดานการเกษตรและปศุสัตว หนวยงานดานการปกครอง หนวยงานดาน
สาธารณสุข หนวยงานดานสิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา เปนตน 

6.3.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการศึกษาเพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในทางบวก
และทางลบจากการพัฒนาโครงการในทุกระยะการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สำคัญ รวมทั้งจากกรณีเหตุการณไมปกติ 
เพื่อนำไปสูการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมตอไป โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพ โดยวิธีการประเมิน 
ผลกระทบจะทำการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดแก  
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 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ เชน ขนาด ขอบเขต และระยะเวลาของการ
เกิดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 ระดับความออนไหวของแหลงรับผลกระทบ พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ เชน ความชุกชุม ลักษณะ 
สถานภาพ และคุณคาของแหลงรับผลกระทบ และทรัพยากรสิ่งแวดลอมตาง ๆ  

 
ตัวอยางวิธีการประเมินผลกระทบที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ มีดังตอไปนี ้

 1) ระยะกอสรางและติดตั้ง เชน สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ทรัพยากรดิน คุณภาพน้ำผิวดิน
และดินตะกอน สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตวปา นิเวศวิทยาทางน้ำ การใชประโยชนที ่ดิน การคมนาคมขนสง 
การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม การเกษตรและปศุสัตว การจัดการของเสีย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร 

 2) ระยะเจาะหลุมปโตรเลียม เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดินและดินตะกอน  
อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใตดิน การคมนาคมขนสง การใชน้ำ การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม การจัดการ
ของเสีย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 3) ระยะผลิตปโตรเลียม เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความรอนและแสงสวาง คุณภาพน้ำผิวดินและ 
ดินตะกอน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใตดิน สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตวปา แมลง การคมนาคมขนสง 
การเกษตรและปศุสัตว การจัดการของเสีย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

6.3.4 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ ดำเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2549 โดยมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม 
ประกอบดวย การสรุปลักษณะโครงการ การสำรวจขอมูลทางสังคมเบื้องตน การตั้งขอสังเกตผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทางสังคม การคาดการณผลกระทบทางสังคมเบ้ืองตน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนตน 

6.3.5 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการไดนำแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2556 
แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานผลกระทบตอสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการ
ผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พ.ศ.2563 และแนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระดับโครงการของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มาเปนกรอบในการศึกษาและประเมินผลกระทบสุขภาพจากการดำเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพจากการดำเนินงานของโครงการทั้ง 4 ระยะ ซึ่งปจจัยกำหนดสุขภาพมี 5 ปจจัย 
ประกอบดวย สิ่งคุกคามสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจัยการรับสัมผัส ผลกระทบตอสุขภาพ และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดการกำหนดขอบเขตการศึกษาดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 
การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของโครงการ 

ปจจัยที่อาจสง 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา ลักษณะของผลกระทบ 

1. สิ่งคกุคามสุขภาพ - ฝุนละออง  - ฝุนละอองที ่ฟุ งกระจายจากการปรับถมพื ้นท่ี และการขนสงของ
โครงการ อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยทำใหเกิดการระคายเคืองตา 
และระบบทางเดินหายใจ 

 - มลสารจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงของเครื่องจักร/
เครื่องยนต  

- มลสารที่เกิดการเผาไหมเชื้อเพลิงของเครื่องจักรเครื่องยนต อาจสง 
ผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด 

 - เสียง - เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางหรือจากเครื่องจักร อาจกอใหเกิด
ความรำคาญจากเสียงดังรบกวน และหากรับสัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน
อยางตอเนื่องจะสงผลใหสมรรถภาพการไดยินลดลง ทั้งนี้ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับระดับความดังของเสียงและระยะเวลาการทำงาน
ที่ไดรับสัมผัสกับเสยีง 

 - น้ำเสยี - น้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการ น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของ
พนักงาน และน้ำเสียที่เกิดจากการไหลบาของน้ำฝน ถาหากเกิดการ
ปนเปอนลงสูแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดินใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ 
อาจทำใหเกิดการเจ็บปวย 

 - สารเคมีในของเหลวชวยเจาะ - สารเคมีที่ใชในของเหลวชวยเจาะที่มีน้ำเปนองคประกอบหลัก (WBM) 
หากสัมผัสอาจทำใหเกิดการระคายเคือง และหากเกิดการปนเปอนลงสู
แหลงน้ำสาธารณะหรือน้ำใตดนิ อาจสงผลใหประชาชนเกิดการเจ็บปวย 

 - ปโตรเลียม - การสูดดมหรือสัมผัสปโตรเลียมที ่ไดจากโครงการหรือตกคางอยูใน
เครื่องจักร/อุปกรณโดยตรง จะสงผลตอระบบผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ เปนตน 

 - เชื้อโรค แมลง หรือสัตวพาหะ
นำโรค 

- เชื้อโรค หรือสัตวพาหะนำโรคอาจทำใหเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ/
โรคติดตอตาง ๆ ในชุมชน อาจจะสงผลใหอัตราการปวยของประชาชน
เพ่ิมสูงขึ้น และเพิ่มภาระการใหบริการของสถานบริการสาธารณสขุ 

 - ขยะมูลฝอย/กากของเสีย - ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการและจากที ่พ ักแรงงาน 
จะเปนแหลงเพาะพันธุของพาหะนำโรค อาจสงผลใหเกิดการเจ็บปวย 

  - กากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ เชน แบตเตอรี่ใชแลว หลอดไฟ 
เศษผาปนเปอนน้ำมัน เปนตน อาจทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
หากมีการรับสัมผสั 

 - ผลกระทบตอการยศาสตร - ลักษณะทาทางการทำงานที่ไมเหมาะสม เชน การยกของหนัก เปนตน 
จะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ กระดูก และเสนเอ็น 

  - การเสื่อมสภาพของสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีเกิดจากการรับแรงท่ีกระทำ
ซ้ำ ๆ อยางตอเน่ือง  

 - ความเครียด ความวติกกังวล  
 และความรำคาญ 

- มลสารตาง ๆ เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการดำเนิน
โครงการ อาจกอใหเกิดความรำคาญ ความเครียด และความกังวลใจ
ของประชาชนท่ีอยูโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

  - อุบัติเหตุจากการทำงานและสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย อาจทำให
เกิดความเครียดและวิตกกังวลของผูปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4 
การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของโครงการ (ตอ) 

ปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา ลักษณะของผลกระทบ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรดิน - เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทรัพยากรดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ีฐาน
หลุมผลิต ถนนทางเขา และแนวทอลำเลียงปโตรเลียม สงผลกระทบตอการ
สูญเสียที่ดินทำกินของผูถือครองที่ดินที่เปนที่ตั ้งฐานหลุมผลิต ถนนทางเขา 
และแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 

 - ทรัพยากรน้ำ - หากเกิดการปนเปอนหรือตกคางของปโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่ฐานหลุม
ผลิตและแนวทอลำเลียงปโตรเลียม อาจสงผลตอคุณภาพน้ำผิวดินและ 
น้ำใตดินที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ และทำใหเกิดการเจ็บปวย 

3. ปจจัยการรับสัมผัส - เสนทางการรับสัมผัส - ทางการหายใจ การไดยิน การรับประทาน และผิวหนัง 
 - ผูไดรับสัมผัส - ประชาชนที่อาศัยอยู โดยรอบโครงการ และพนักงานหรือผู ปฏิบัติงานใน

โครงการ 
 - กลุมเสี่ยง - กลุมเสี่ยง หรือกลุมที่มีความเปราะบาง (เด็ก ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ ผูพิการ 

เปนตน) 
4. ผลกระทบตอสุขภาพ - อัตราการเจ็บปวย - การเจ็บปวยจากโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
  - การเจ็บปวยจากโรคท่ีเกิดจากการทำงาน 
 - ผลกระทบทางจิตใจ - เกิดจากความรำคาญ ความเครียด และวิตกกังวลจากมลสารตาง ๆ เสียงดัง 

และความสั่นสะเทือน ท่ีเกิดจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
 - การบาดเจ็บและอุบัติเหต ุ - การบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทำงานในกิจกรรมของโครงการ 
5. ผลกระทบตอระบบ

บริการสขุภาพ 
- สถานบริการสาธารณสุข

และระบบบริการสุขภาพ 
- ความตองการการดูแลทางดานสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุข หาก 

รับสัมผัสกับสิ ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดจากโครงการสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้น 
ของการเจ็บปวย 

  - ความตองการใชบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการทำงาน ทำใหการบริการลาชา และประชาชนในชุมชนไมได
รับความสะดวกในการใหบริการ 

  - ศักยภาพของระบบบริการสุขภาพในการรองรับความตองการการบริการ
สุขภาพจากโครงการ 

 
 
 
 
 

6.3.6 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของโครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา 
แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ
สวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ไดดำเนินการตามแนว
ทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 ที่ไดกำหนดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางนอย 2 ครั้ง คือ 

คร้ังที่หนึ่ง : ในระหวางเริ่มตนโครงการกอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (ดำเนินการในเดือนมิถุนายน   
พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั ้งทางตรงและทางออม 
รวมทั ้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาใชประกอบการศกึษา และการจัดทำรายงานฯ ใหครบถวนตอไป  



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
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คร้ังที่สอง : ในระหวางการจัดทำรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ดำเนินการในเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอรางรายงานฯ และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม และรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ใหครบถวนตอไป 

 ซึ่งกลุมเปาหมายในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจำแนกเปน 7 กลุมหลัก ตามแนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 แสดงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 
การจำแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
1. ผูไดรับผลกระทบ 1. กลุมผูเสียประโยชน 1. ผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

- เจาของที่ดินและผูใชประโยชนที่ดินบริเวณที่ตั ้งฐานหลุมผลิต ถนน
ทางเขาโครงการ  

- เจาของที่ดินและผูใชประโยชนที่ดนิบริเวณแนวทอลำเลียงปโตรเลียม 
2. ผูไดรับผลกระทบโดยออม 
- ผูนำชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งฐานหลุม

ผลิต และรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวทอลำเลียงปโตรเลยีม 
2. กลุมผูไดรับประโยชน  - ผูไดรับการวาจางจากโครงการ ผูประกอบธุรกิจการคาและบริการที่

เกี่ยวของกับกิจกรรมของโครงการ อบต./เทศบาล ที่ไดรับประโยชน
จากคาภาคหลวง 

2. ผูรับผิดชอบจัดทำ
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

1. เจาของโครงการ - บริษัท ซเีอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
2. บริษัทที่ปรึกษา 

ดานสิ่งแวดลอม 
- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 

3. หนวยงานพิจารณา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. หนวยงานผูพิจารณา
รายงาน 

- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  

2. หนวยงานอนุมัติ
โครงการ 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

4. หนวยงานราชการ 
ในระดับตาง ๆ 

1. หนวยงานราชการ
สวนกลาง 

- สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 (ลำปาง) สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 
(นครสวรรค) สำนักศิลปากรที่ 6 (สุโขทัย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ 
ที่ 12 (นครสวรรค) สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 14 (ตาก) สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม ที ่  4 (ตาก) และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที ่  7 
(กำแพงเพชร) เปนตน 

 2. หนวยงานราชการ 
สวนภูมิภาค 

- สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย ศูนยประสานงาน 
ปาไมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที ่วาการ
อำเภอคีรีมาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ และโรงพยาบาล 
คีรีมาศ เปนตน 

- สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดกำแพงเพชร 
ศูนยประสานงาน ปาไมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุข
จ ังหวัดกำแพงเพชร ที ่ว าการอำเภอลานกระบือ ที ่ว าการอำเภอ 
พรานกระตาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ และโรงพยาบาล
ลานกระบือ เปนตน 
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ตารางที่ 5 
การจำแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ (ตอ) 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
4. หนวยงานราชการ 

ในระดับตาง ๆ (ตอ) 
3. หนวยงานราชการ 

สวนทองถิ่น 
- องคการบร ิหารส วนจ ังหว ัดส ุโขทัย องคการบร ิหารส วนจ ังหวัด

กำแพงเพชร องคการบริหารสวนตำบล/สำนักงานเทศบาล ในพื้นที่ศึกษา 
5. องคกรเอกชน 
 ดานการคุมครอง

สิ่งแวดลอม  
องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศกึษา 
นักวิชาการอิสระ 
และศาสนสถาน  

1. องคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม/องคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นท่ี 

- เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
จังหวัดสุโขทัย 

- เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
จังหวัดกำแพงเพชร 

- กลุมอนุรักษ ปราชญชาวบาน 
2. สถาบันการศกึษา

นักวิชาการอิสระ 
 และศาสนสถาน 

- โรงเรียน และวัด ในพื้นท่ีศึกษา 

6. สื่อมวลชน 1. สื่อมวลชน วิทยุ 
และโทรทัศน 

- หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนในทองถิ่น 

7. ประชาชนท่ัวไป 1. สาธารณชนทั่วไป - ประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจโครงการ 
ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซลัแทนท จำกัด, พ.ศ.2565 

ทั้งนี้ กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น จะใชเทคนิคผสมผสานเพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในการรับรู
ขอมูล และสามารถสื ่อสารกับเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาไดอยางเปดเผย และโปรงใส เกิดความเขาใจ 
ที่ถูกตอง และนำไปสูการศึกษาที่มีความครอบคลุม ครบถวนและสมบูรณ ประกอบดวย 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- เทคนิคการมีสวนรวมในการใหขอมูล’ไดแก’การติดประกาศขาวประชาสัมพันธโครงการและเอกสาร
โครงการกอนการเขารวมประชุมลวงหนา 15 วัน การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และการแจกเอกสาร
โครงการในเวทีประชุม เปนตน 

- เทคนิคการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือ.ไดแก.การจัดเวทีสาธารณะ (Public Meeting) ในระดับจังหวัด 
อำเภอ และตำบล และการประชุมกลุมยอยในหมูบาน (Community Meeting) ในระดับหมูบานที่ตั้ง
ฐานหลุมผลิต และแนวทอลำเลียงปโตรเลียม มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม 
ผูมีสวนไดเสียอยางเปดเผยและโปรงใส  

- เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น ไดแก การสำรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม
ภายหลังการประชุม เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ ภายหลังการรบัฟงขอมูลโครงการ 

6.3.7 การกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 จัดทำมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมครอบคลุมทั ้ง 4 ระยะ เพื ่อปองกันและแกไข
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหลดนอยลงหรือไมมีผลกระทบ โดยประมวลขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียมาใชในการ
กำหนดมาตรการฯ เพื่อใหไดมาตรการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.3.8 การกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยมีรายละเอียดดัชนีที่ตรวจวัด ตำแหนงตรวจวัด 
ความถี่ในการตรวจวัด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ของโครงการ ตลอดจนเปนการตรวจสอบปญหาดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 
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7. ขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัทที ่ปรึกษาไดวางแผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ.2565 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 8 เดือน โดยกิจกรรม
การศึกษาและระยะเวลาการจัดเตรียมรายงานฯ แสดงดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 
ระยะเวลาการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

กิจกรรมโครงการ 
พ.ศ.2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมเริ่มปฏิบัติงาน/วางแผนการสำรวจ         

2. สำรวจพื้นท่ีโครงการและเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ         

3. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและเก็บขอมูลในภาคสนาม         

 3.1 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม         

 3.2 สำรวจนิเวศวทิยาบนบก         

 3.3 สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และทัศนคตติอโครงการ         

 3.4 สำรวจแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร 

        

4. การมีสวนรวมของประชาชน         

 4.1 กิจกรรมการมีสวนรวม ครั้งท่ี 1 (เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอขอบเขต
และแนวทางการศึกษาผลกระทบฯ) 

        

 4.2 กิจกรรมการมีสวนรวม ครั้งที่ 2 (เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอราง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม) 

        

5. การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม         

6. การจัดสงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมให สผ. พิจารณา         

 

8. การเผยแพรเอกสารโครงการ 

โครงการไดเผยแพรเอกสารในการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ ไวในแตละสถานที่ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1) สถานที่ราชการ ไดแก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพลังงานจังหวัด
กำแพงเพชร สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจังหวัด
สุโขทัย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ที่วาการอำเภอคีรีมาศ ที่วาการอำเภอลานกระบือ ที่วาการอำเภอพรานกระตาย 
ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษา เปนตน 

2) ที่ทำการหมูบานและชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งอยูในตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุง
ยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอ
ลานกระบือ ตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระตาย จังหวัด
กำแพงเพชร 

3) ติดตอขอรับโดยตรงที่ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด เลขที่ 101/22 หมูที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3  
ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) เว็บไซตของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด  http://www.visione-consult.com 
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โครงการผลิตปโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญา แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญาตะวันตก-หนองสระสวนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 

 

 -26- 

9. ชองทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร อีเมล 
บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด) จำกัด 
คณุสรุเสน เสนานุช 
 

สำนักงานภาคสนามบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด) จำกัด 
หมู ท่ี 8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีร ีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 64160 

โทรศัพท 0 5561 5519 
โทรสาร 0 5561 5520  
มือถือ 08 1171 1801 

surasen.s@cnpc.co.th 

นิติบุคคลผูจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 
คุณนลินทรัตน  แกวประสิทธิ์ 101/22 หมูที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3   

ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท 0 2965 8230-2 
ตอ 103 
โทรสาร  0 2965 8233 
มือถือ 09 0665 9701 

nalinrat.k@visione-
consult.com 

10. แผนการดำเนนิงานในระยะตอไป 

บริษัทที ่ปรึกษาจะดำเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที ่ 2 เพื่อพิจารณาความ
ครบถวนสมบูรณของรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
 


