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1. บทนำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปและที่ตั้งโครงการ 

 จากสถานการณ์การใช้พลังงานภายในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
ทำให้แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด  
(ซึ ่งต่อไป เรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู ้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 และ L21/43 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จึงมีแผนท่ีจะสำรวจและพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมในพื้นท่ีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยดำเนินการผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มเติมในพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
ฐานหลุมผลิตเดิม (เจาะหลุมปิโตรเลียมเพิ่ม) จำนวน 2 แห่ง คือ ฐานหลุมผลิต BY1-2 และ BY1-20 และฐานหลุมผลิต
ใหม่ จำนวน 3 แห่ง คือ ฐานหลุมผลิต BM3,  BM4 และ BM5 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ แปลงสำรวจ 
บนบกหมายเลข L21/43 จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ฐานหลุมผลิตเดิม (เจาะหลุมปิโตรเลียมเพิ่ม) จำนวน 1 แห่ง 
คือ ฐานหลุมผลิต BMS2 และฐานหลุมผลิตใหม่ จำนวน 7 แห่ง คือ ฐานหลุมผลิต BYN5,  BMW2,  BMW3,  BMS3,  
BMS4,  NL2 และ NL3 และพื้นท่ีผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 
จำนวน 1 แห่ง คือ ฐานหลุมผลิต BYN4 ซึ่งเป็นฐานหลุมผลิตใหม่ รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างแนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมเพิ่มเติมอีก 12 แนวท่อ เพื่อใช้ในการขนส่งปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตของโครงการไปยั งฐานหลุมผลิต/
สถานีผลิตเดิมของบริษัทฯ ซึ่งตำแหน่งท่ีต้ังฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการแสดงดังรูปที่ 1.1-1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
เง่ือนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 ลำดับท่ี 2 การพัฒนาปิโตรเลียม 
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ข้อย่อย 2.2 การผลิตปิโตรเลียมทุกขนาด ยกเว้น การผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมบนบกท่ีมีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามท่ีกำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสิทธิ
การผลิตเดิมสิ้นอายุลงในขณะท่ีปิโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม ต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอในขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ดังนั้น โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ีผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลง
สำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นท่ีผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นท่ีผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย 
แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร จึงเข้าข่ายโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว 
 

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 

พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย 
แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  พื้นที่ผลิต และตำแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ รูปที่ 1.1-1 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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1.3 ขอบเขตและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3.1 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางและขอบเขตการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ โดยได้ประยุกต์ตามแนวทางการศึกษาของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่สำคัญ เช่น สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก เป็นต้น 

1.3.2 ขอบเขตในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

1.3.2.1 ขอบเขตในการศึกษากิจกรรมของโครงการ 

 ขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะทำการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 
2) ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม และ 3) ระยะผลิตปิโตรเลียม โดยระยะผลิตปิโตรเลียมแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต และระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม ส่วนกิจกรรมในระยะ 
ปิดหลุมและสละหลุม บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2550 มาตรา 
80/1 และมาตรา 80/2 หรือตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ 
นอกจากนั้นการศึกษาและประเมินผลกระทบยังรวมถึงกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด  
การพลุ่ง (Blowout) การรั่วไหลของสารเคมีและของเสียอันตราย การร่วงหล่นของวัตถุและการตกจากที่สูง พายุฤดู
ร้อน (Thunderstorms) พายุหมุนเขตร้อน (Depression) การเกิดอุทกภัย เป็นต้น 

1.3.2.2 ขอบเขตการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

 การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจะรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสำรวจและเก็บ
ตัวอย่างในภาคสนาม ครอบคลุมปัจจัยด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร และการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในช่วงเริ ่มต้นของการจัดทำรายงานฯ และในช่วงจัดทำร่างรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน 
ดินตะกอน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาบนบก (สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่า และ
แมลง) และนิเวศวิทยาทางน้ำ 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การใช้
ไฟฟ้า การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การเกษตรและปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
และการจัดการของเสีย  

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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1.3.2.3 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

การกำหนดขอบเขตพื้นที ่ศึกษาพิจารณาตามขอบเขตของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ โดยนำผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการที่ผ่านมาของบริษัทฯ และผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตการศึกษาในการจัดกิจกรรมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 มาพิจารณาประกอบการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตพื้นท่ี
ศึกษาได้ดังนี้ 

 1) พื้นที่โครงการ หมายถึง พื้นท่ีฐานหลุมผลิต และแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ดังนี้ 

- ฐานหลุมผลิตเดิมท่ีมีแผนการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพิ่มเติม จำนวน 3 ฐาน คือ ฐานหลุมผลิต BY1-2, 
BY1-20 และ BMS2 รวมถึงถนนทางเข้าโครงการ 

- ฐานหลุมผลิตใหม่ จำนวน 11 ฐาน ได้แก่ ฐานหลุมผลิต BYN4, BYN5, BM3, BM4, BM5, BMW2, 
BMW3, BMS3, BMS4, NL2 และ NL3 รวมถึงถนนทางเข้าโครงการ 

- แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 12 แนวท่อ มีความยาวของแนวท่อประมาณ 25-2,220 เมตร 

2) พื้นที่ศึกษา หมายถึง พื ้นที ่สำหรับการศึกษาข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่ากิจกรรมของโครงการจะส่งผลกระทบไปถึงจะแตกต่างกันในแต่ละปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ระดับเสียง 
ทรัพยากรดิน สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (พื้นท่ีหลัก) และการประเมินอันตรายร้ายแรง 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 2 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ 
อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน ดินตะกอน และนิเวศวิทยาทางน้ำ (แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และพืชน้ำ)  

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตของโครงการ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพ  
น้ำใต้ดิน นิเวศวิทยาบนบก (สภาพพืชพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่า แมลง) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (พื้นท่ีรอง) การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว และ
ศึกษาพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน ชุมชน พื้นท่ี
อนุรักษ์ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 50 เมตรจากก่ึงกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ประกอบด้วย 
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (พื้นท่ีหลัก) 

- พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ประกอบด้วย 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ทรัพยากรดิน 
อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน ดินตะกอน นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาทางน้ำ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (พื้นท่ีรอง) การสาธารณสุข และการประเมินอันตราย
ร้ายแรง และศึกษาพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน ชุมชน 
พื้นท่ีอนุรักษ์ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โดยขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที ่บางส่วนของตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบล  
ทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา 
อำเภอลานกระบือ และตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพิไกร เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดกำแพงเพชร โดยขอบเขตพื้นท่ีศึกษาสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1.3-1 และตารางที่ 1.3-1  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ รูปที่ 1.3-1 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 1.3-1 
ที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมู่บ้าน 

รัศมีพ้ืนท่ีศึกษา 
ฐานหลุมผลิต แนวท่อลำเลียง

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

สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
(ที่ต้ังฐานหลุมผลิต BYN4) 

    

   2. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า   - - 
   3. หมู่ที่ 6 บ้านบึงสนม   - - 
   4. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 

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

    

   5. หมู่ที่ 9 บ้านดงอีขาว -  - - 
   6. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท   - - 
   7. หมู่ที่ 12 บา้นปลายนานิคม -  - - 
  สามพวง 8. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแล้ง -  - - 
  ทุ่งยางเมือง 9. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง -  - - 
   10. หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา -  - - 
   11. หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำเย็น -  - - 

กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 12. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง   -  
   13. หมู่ที่ 2 บ้านลำมะโกรก -  - - 
   14. หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ   -  
   15. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 

(ที่ต้ังฐานหลุมผลิต BM3,  
BM5 และ BMW2) 

    

   16. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง -  - - 
   17. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามคัค ี   - - 
   18. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 

(ที่ต้ังฐานหลุมผลิต BMS2,  
BMS3, NL2 และ NL3) 

    

   19. หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 
(ที่ต้ังฐานหลุมผลิต BMS4) 

    

   20. หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง -  - - 
   21. หมู่ที่ 10 บา้นวังสระทอง -  - - 
   22. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 

(ที่ต้ังฐานหลุมผลิต BM4 และ 
BMW3) 

    

   23. หมู่ที่ 12 บา้นสุรเดชสามคัค ี -  - - 
   24. หมู่ที่ 13 บา้นปรือกระเทียม   -  
   25. หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่ือ   -  
   26. หมู่ที่ 15 บา้นวังไทร -  - - 
  บึงทับแรต 27. หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ -  - - 
   28. หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ -  - - 
   29. หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง -  - - 
   30. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา -  - - 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 1.3-1 
ที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ (ต่อ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมู่บ้าน 

รัศมีพ้ืนท่ีศึกษา 
ฐานหลุมผลิต แนวท่อลำเลียง

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

กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ 31. หมู่ที่ 1 บ้านโนนตากแดด -  - - 
(ต่อ) (ต่อ)  32. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาสังข ์ -  - - 

   33. หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมอ -  - - 
   34. หมู่ที่ 7 บ้านอาชานุสรณ์ -  - - 
   35. หมู่ที่ 11 บา้นวงฆ้อง -  - - 
  จันทิมา 36. หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก -  - - 
   37. หมู่ที่ 4 บ้านหนองทิ้งสุ่ม -  - - 
   38. หมู่ที่ 5 บ้านรุ่งโรจน์ -  - - 
   39. หมู่ที่ 7 บ้านบึงชา้ง -  - - 
   40. หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม -  - - 
 พรานกระต่าย วังตะแบก 41. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือโฮก -  - - 
   42. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม -  - - 
   43. หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรัตน์ -  - - 
   44. หมู่ที่ 10 บา้นทุ่งมัดใต้ -  - - 
  เทศบาลตำบล

คลองพิไกร 
45. หมู่ที่ 1 บ้านบึงพิไกร -  - - 

  46. หมู่ที่ 3 บ้านคลองพิไกร -  - - 
   47. หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระด่ี -  - - 
   48. หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขน -  - - 
   49. หมู่ที่ 7 บ้านวังเฉลียง -  - - 
  เทศบาลตำบล

เขาคีริส 
50. หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก -  - - 

  51. หมู่ที่ 15 บา้นตะแบกงาม -  - - 
2 จังหวัด 3 อำเภอ 8 ตำบล 

2 เทศบาลตำบล  
51 หมู่บ้าน - - - - 

ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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1.3.3 วิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ใช้ในการจำแนกและคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในทางบวกและทางลบ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนดำเนินการพัฒนาโครงการหรือกิจการนั้น ๆ ซึ่งมีข้ันตอนในการศึกษาประกอบด้วย 
(รูปที่ 1.3-2) สรุปได้ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ ทบทวนรายละเอียดโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทบทวน ตรวจสอบความเพียงพอและความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ท่ีได้รับจากเจ้าของโครงการ ให้สอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในแนวทางการศึกษาฯ  

2) การรวบรวมข้อมูล 

• ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย การสำรวจและเก็บตัวอย่างข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และดินตะกอน การสำรวจสภาพพืชพรรณ สัตว์ป่า แมลง นิเวศวิทยาทางน้ำ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ
และการท่องเท่ียว รวมถึงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 
พื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของท่ีดิน และหัวหน้าครัวเรือนบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

• ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นจากเอกสารและรายงานต่าง ๆ จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน เช่น กรมแผนท่ีทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทางหลวง กรมพัฒนา
ท่ีดิน สำนักงานสถิติจังหวัด ท่ีว่าการอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงาน
ประมงจ ังหว ัด/อำเภอ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล/ เทศบาล 
ในพื้นท่ีศึกษา เป็นต้น 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลที่สำรวจและรวบรวมได้จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์  
แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบนั้น ๆ รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

4) การทบทวนและตรวจสอบรายงาน 

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของโครงการได้รับทราบ รับรู้รายละเอียดของรายงานฯ และสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการ ร่างรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะถูกนำเสนอต่อเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็น เพื่อให้บริษัท  
ท่ีปรึกษานำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณารายงานฯ ต่อไป 

 5) การจัดเตรียมรายงาน 

องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามกระบวนการพิจารณารายงาน ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก
ดังต่อไปนี้ 

บทท่ี 1 บทนำ 
บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
บทท่ี 3 สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

 สิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

รูปที่ 1.3-2 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 ฐานหลุมผลิต BYN4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
ฐานหลุมผลิต BY1-2, BY1-20 และ BYN5 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ฐานหลุมผลิต BM3,  BM5 และ BMW2 ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 บ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิต BMS2,  BMS3,  NL2 และ NL3 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ไม้แดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิต BMS4 ตั้งอยู ่ในเขตพื้นที ่หมู ่ที ่ 8 
บ้านประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และฐานหลุมผลิต BM4 และ BMW3 ต้ังอยู่
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับพิกัดทางภูมิศาสตร์
และการใช้ประโชนท่ีดินบริเวณพื้นท่ีฐานหลุมผลิตในปัจจุบันแสดงดังตารางที่ 2.1-1 

 สำหรับแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการรวม 12 แนวท่อ พาดผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านหนองจิก และหมู่ท่ี 8 
บ้านนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
หมู่ท่ี 8 บ้านประดาเจ็ดรัง และหมู่ท่ี 11 บ้านบึงม่วง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการฯ ในปัจจุบันแสดงดังตารางที่ 2.1-2 

 
ตารางที่ 2.1-1 

พิกัดทางภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ฐานหลุมผลิตของโครงการ 

ฐานหลุมผลิต 

พิกัดภูมิศาสตร์ 
(UTM WGS84) 

ท่ีต้ัง 
การใช้ประโยชน์
ท่ีดินในปัจจุบัน 

ขนาดพื้นที่ (ไร่) 

E N 
พื้นที ่

ฐานหลุม
ผลิต 

พื้นที่กันชน รวม 

ฐานหลุมผลิตท่ีมีแผนการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพิ่มเติม 
1. BY1-2 583504.05 1845339.00 หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา 

ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 
ฐานหลุมผลิต
ปิโตรเลียม 

8.89 1.88 10.77 

2. BY1-20 584055.05 1846679.00 หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา 
ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 

ฐานหลุมผลิต
ปิโตรเลียม 

13.19 0.41 13.60 

3. BMS2 583886.05 1840463.51 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

ฐานหลุมผลิต
ปิโตรเลียม 

13.99 - 13.99 

ฐานหลุมผลิตใหม่ 
4. BYN4 583540.47 1849144.81 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 

ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 
ไร่อ้อย 11.29 1.22 12.51 

5. BYN5 584450.94 1848752.54 หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา 
ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 

ไร่อ้อย 10.25 1.12 11.37 

6. BM3 584500.68 1843632.62 หมู่ที่ 4 บ้านบงึมาลย ์
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าว 9.94 0.89 10.83 

7. BM4 583496.14 1844187.53 หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

พื้นที่เกษตร 
ที่ยังไมไ่ด้เร่ิมการ

เพาะปลูก 

4.35 0.73 5.08 

8. BM5 584587.14 1842805.84 หมู่ที่ 4 บ้านบงึมาลย ์
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าว 8.13 0.81 8.94 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 2.1-1 
พิกัดทางภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ฐานหลุมผลิตของโครงการ (ต่อ) 

ฐานหลุมผลิต 

พิกัดภูมิศาสตร์ 
(UTM WGS84) 

ท่ีต้ัง 
การใช้ประโยชน์
ท่ีดินในปัจจุบัน 

ขนาดพื้นที่ (ไร่) 

E N 
พื้นที ่

ฐานหลุม
ผลิต 

พื้นที่กันชน รวม 

ฐานหลุมผลิตใหม่ (ต่อ) 
9. BMW2 583174.26 1843055.51 หมู่ที่ 4 บ้านบงึมาลย ์

ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าว 9.07 0.31 9.07 

10. BMW3 582830.74 1844003.21 หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าวและพื้นที่
ปลูกถั่วเขียว 

5.96 0.84 6.80 

11. BMS3 583543.52 1840225.69 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

พื้นที่ปลูกปอเทือง 9.53 0.85 10.38 

12. BMS4 584700.81 1838913.12 หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าว 8.60 0.93 9.53 

13. NL2 582052.67 1838239.31 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

ไร่อ้อย 7.69 0.94 8.63 

14. NL3 583328.69 1838944.95 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 
จ. กำแพงเพชร 

นาข้าว 3.84 0.52 4.36 

ท่ีมา : บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 (ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2565) 
 

ตารางที่ 2.1-2 
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ (แนวท่อแบบฝังใต้ดิน) 

แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
ระยะทาง 
(เมตร) 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- จากฐานหลุมผลิต BYN4 ไปยังฐานหลุมผลิต BYN2 920 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลงั 
- จากฐานหลุมผลิต BYN5 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิมของบริษัทฯ 720 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลงั 
- จากฐานหลุมผลิต BM3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิมของบริษัทฯ 280 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลงั 
- จากฐานหลุมผลิต BM4 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิมของบริษัทฯ 25 พื้นที่วางแนวท่อเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะ 
- จากฐานหลุมผลิต BM5 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิมของบริษัทฯ 45 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว  
- จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปยงัฐานหลุมผลิต BM2-20  580 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว และไร่อ้อย  
- จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิมของบริษัทฯ 1,070 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลงั 
- จากฐานหลุมผลิต BMW3 ไปยงัฐานหลุมผลิต BM2-20 340 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว 
- จากฐานหลุมผลิต BMS3 ไปยงัฐานหลุมผลิต BMS2 290 พื้นที่วางแนวท่อเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ผสม และไร่ข้าวโพด  
- จากฐานหลุมผลิต BMS4 ไปยงัฐานหลุมผลิต NS1 970 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว และไร่อ้อย 
- จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยงัฐานหลุมผลิต NS1 2,220 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง 

พื้นที่ปลูกพืชไร่ผสม และพื้นที่ไร่ร้าง 
- จากฐานหลุมผลิต NL3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ  

จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยงัฐานหลุมผลิต NS1 
425 พื้นที่วางแนวท่อเป็นนาข้าว และไร่อ้อย 

ท่ีมา : บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 (ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2565) 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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2.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 2) ระยะ
เจาะหลุมปิโตรเลียม 3) ระยะผลิตปิโตรเลียม และ 4) ระยะปิดหลุมและสละหลุม แสดงดังรูปที่ 2.2-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2)  ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 

      การเจาะช่วงบน ของเหลวช่วยเจาะที่เลือกใช้คือ 
น้ำเพียงอย่างเดียว โดยไม่ผสมสารเคมีใด ๆ 

      การเจาะช่วงกลางและล่าง ของเหลวช่วยเจาะ 
ที่เลือกใช้คือ ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ำเป็น
องค์ประกอบหลัก (WBM) 

1)  ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 

      การปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ 
      การก่อสร้างพ้ืนที่ฐานหลุมผลิต 

70 วัน/ฐาน 

ระยะเวลาที่ใช ้

  แผนผังการดำเนินกิจกรรมของโครงการ รูปที่ 2.2-1 

20 วัน/หลุม 

ขึ้นกับปริมาณ
ปิโตรเลียมท่ีพบ 

3)  ระยะผลิตปิโตรเลียม 

      การผลิตผ่านฐานหลุมผลิต 
        การผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

▪ การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของ 
โครงการ (ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 15    

                วัน/แนวท่อ) 

4)  ระยะปิดหลุมและสละหลุม 

      ทำการฟ้ืนฟูหรือปรับสภาพพ้ืนที่ 
 

15 วัน/ฐาน 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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2.2.1 ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 

 ประกอบด้วย การก่อสร้าง/การปรับปรุงถนนทางเข้าฐานหลุมผลิต ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 70 วัน/ฐาน 

2.2.1.1 การก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ 

 ฐานหลุมผลิตใหม่ทั้ง 11 ฐาน ตั้งอยู ่บริเวณพื้นที่เกษตร ถนนทางเข้าโครงการบางส่วนเป็นถนนลูกรัง 
ที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื ้นที ่เกษตร และบางส่วนเป็นพื้นที่เกษตร  ทำให้ต้องก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อให้ได้ขนาดตาม
มาตรฐานเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของโครงการ โดยจะเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นกว้าง  8 เมตร ฐานของถนนกว้าง 
11 เมตร โดยปรับถมให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.5 เมตร  

2.2.1.2 การก่อสร้างฐานหลุมผลิต 

 ฐานหลุมผลิตปิโตรเลียมใหม่ของโครงการ ทั้ง 11 ฐาน ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ โดยพื้นท่ีฐานหลุมผลิตของโครงการ ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 4.36-12.51 ไร่ จะได้รับการปรับถมและบดอัดดินให้มี
ระดับสูงขึ ้นจากพื้นดินเดิมประมาณ 1.5 เมตร (ซึ ่งสูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นท่ี
โดยรอบ) และพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือด้านข้างรอบพื้นท่ีฐานหลุมผลิต จะคงสภาพไว้เพื่อเป็นพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) และ
มีคันดินล้อมรอบพื้นท่ีกันชนอีกชั้นหนึ่ง  

 ท้ังนี้ พื้นท่ีส่วนท่ีเป็นฐานหลุมผลิตจะได้รับการปรับถมและบดอัดดินให้แน่น (ภาพที่ 2.2-1) เพื่อให้สามารถ
รองรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากได้ โดยพื้นท่ีท่ีถูกปรับถมและบดอัดดินแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) ส่วนที ่ดาดคอนกรีต เป็นบริเวณที ่ม ีความเสี ่ยงต่อการปนเปื ้อนจากกิจกรรมของโครงการฯ 
ประกอบด้วย พื้นที่รองรับแท่นเจาะ (Drilling Cement Pad) ฐานรองรับระบบของเหลวช่วยเจาะ ระบบคัดแยก 
เศษหินจากการเจาะ ถังสารเคมีผสมของเหลวช่วยเจาะ และบ่อเก็บน้ำ (Cement Pit) ทั้งนี้ เพื่อให้มีความแข็งแรง
สามารถรับน้ำหนักแท่นเจาะได้ และป้องกันการซึมผ่านชั้นดินออกสู่ภายนอก นอกจากนี้ ในระยะผลิตปิโตรเลียมพื้นท่ี
ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นพื้นท่ีสำหรับวางอุปกรณ์การผลิต 

 2) ส่วนที่บดอัดด้วยดินลูกรัง เป็นพื้นท่ีท่ีถูกใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  เช่น พื้นท่ีจอดรถ พื้นท่ีวางอุปกรณ์
สนับสนุนการเจาะ เป็นต้น โดยพื้นท่ีส่วนนี้จัดเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือน  

 นอกจากนี้ เพื่อควบคุมการไหลบ่าและการเกิดน้ำท่วมขังในฐานหลุมผลิตช่วงที่ฝนตก พื้นที่ภายในฐาน  
จะปรับระดับให้มีความลาดเอียง (Slope) ประมาณ 1:100 จากบริเวณที่ปรับยกพื้นตอนกลางของฐานหลุมผลิต 
ไล่ระดับออกสู่ขอบฐานทั้งสี ่ด้านเพื่อให้น้ำไหลลงสู่รางระบายน้ำที ่อยู ่โดยรอบฐาน หลุมผลิต แล้วปล่อยน้ำฝนท่ี 
ไม่ปนเป้ือนออกสู่พื้นท่ีกันชนท่ีอยู่โดยรอบฐานหลุมผลิต ส่วนพื้นท่ีท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนบริเวณท่ีดาดคอนกรีต น้ำฝนท่ี
ตกลงมาในพื้นที ่ดังกล่าวจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อเก็บน้ำไม่ให้ระบายออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด สำหรับตัวอย่างผัง
องค์ประกอบของฐานหลุมผลิตของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.2-2 และรูปที่ 2.2-3 

 

 

 

 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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            ก)  การก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้า                               ข)  การปรับถมพ้ืนที่ฐานหลุมผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า ภาพที่ 2.2-1 

  ตัวอย่างผังองค์ประกอบของฐานหลุมผลิตของโครงการ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) รูปที่ 2.2-2 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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   ตัวอย่างผังองค์ประกอบของฐานหลุมผลิตของโครงการ (ระยะผลิตปิโตรเลียม) รูปที่ 2.2-3 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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2.2.2 ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 

2.2.2.1 อุปกรณ์การเจาะ 

 ทำหน้าที ่ในการเจาะผ่านชั้นดินและชั้นหินจนกระทั่งถึงแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม อุปกรณ์ที ่สำคัญ คือ  
หัวเจาะ และก้านเจาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเหล็กกลวง สามารถต่อเข้าด้วยกันด้วยเกลียวให้มีความยาวเพิ่มข้ึน โดยใช้
ระบบกว้านบนแท่นเจาะที่อยู่เหนือหลุมเจาะยกก้านเจาะขึ้น -ลง เพื่อประกอบหรือถอดก้านเจาะ เมื่อต้องการปรับ
ขนาดความยาวของก้านเจาะให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของการปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 2.2-2) โดยใช้ระยะเวลาเจาะ
ประมาณ 20 วัน/หลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ก)  แท่นเจาะ                                                     ข)  ก้านเจาะ 
 
 

2.2.2.2 การใส่ท่อกรุและการหล่อซีเมนต์ 

 การเจาะหลุมปิโตรเลียมในช่วงต่าง ๆ นั้นจะปรับการเจาะให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน โดยเมื่อเจาะ  
ลึกลงไปจะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และในแต่ละช่วงหลุมเจาะนั้นจะมีการใส่ท่อเหล็กหนา เรียกว่า ท่อกรุ (Casing) และ
หล่อด้วยซีเมนต์ (Cement) เพื่อยึดให้ท่อกรุอยู่กับที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของหลุมเจาะ ป้อ งกันหลุมพัง และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาล โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเป็นชั้นหินอุ้มน้ำ ตลอดจนช่วยในกระบวนการ
ควบคุมแรงดันของก๊าซที่หลุมเจาะอาจตัดผ่าน โดยจะเป็นการป้องกันการไหลเข้าสู่ชั้นหินที่อยู่ในระดับตื้นกว่าและ  
มีแรงดันต่ำกว่า (ดังภาพที่ 2.2-3) 

2.2.2.3 วิธีการเจาะหลุมปิโตรเลียม 

 การเจาะหลุมปิโตรเลียมของโครงการเลือกใช้ของเหลวช่วยเจาะแบบผสมตามสภาพธรณีวิทยาของ  
หลุมปิโตรเลียม โดยการเจาะช่วงบน (ประมาณ 0-650 เมตร เป็นช่วงที่ผ่านชั้นน้ำบาดาล) การเจาะจะใช้น้ำเพียง  
อย่างเดียว โดยไม่ผสมสารเคมีใด ๆ ส่วนการเจาะช่วงล่าง (ตั้งแต่ความลึกประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึงแหล่ง  
กักเก็บ) เลือกใช้ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก (WBM) ซึ่งมีการเติมสารเคมีประเภทโพแทสเซียม
ซัลเฟต (K2SO4) ท่ีมีค่าความเค็มต่ำ และมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เป็นของเหลวช่วยเจาะท่ีจะทำหน้าท่ีในการ
นำพาเศษดินเศษหินต่าง ๆ  ขึ้นมาบนปากหลุม นอกจากนั้นยังช่วยหล่อลื่นและลดความร้อนให้กับหัวเจาะ โดยตลอด
ระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียมจะมีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนออกสู่ภายนอก 
รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมปิโตรเลียมออกสู่ภายนอก (Blow 
Out Preventer : BOP) 

  แท่นเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม ก้านเจาะ และหัวเจาะ ภาพที่ 2.2-2 

ค)  หัวเจาะ 
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2.2.2.4 ของเหลวช่วยเจาะที่ใช้ในการเจาะ 

 ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก (WBM) ซึ่งใช้ในการเจาะช่วงล่างตั้งแต่ความลึกประมาณ 
650 เมตร ลงไปจนถึงแหล่งกักเก็บ จะหมุนเวียนในระบบปิด เริ ่มจากของเหลวช่วยเจาะที่ผสมอยู่ ในถังเก็บ 
จะถูกสูบผ่านท่อยางเข้าสู่ก้านเจาะไหลผ่านหัวเจาะลงไปจนถึงก้นหลุม แล้วย้อนกลับขึ้นปากหลุมอีกครั้งโดยผ่าน
ช่องว่างรอบก้านเจาะที่เรียกว่า Annulus ในระหว่างที่ของเหลวช่วยเจาะไหลเวียนอยู่ภายในหลุมปิโตรเลียม จะทำ
หน้าท่ีในการหล่อลื่นหัวเจาะ ลดแรงเสียดทานระหว่างการเจาะ ควบคุมความดันภายในหลุมปิโตรเลียม และช่วยนำพา
เศษดินเศษหินจากการเจาะผ่านขึ้นมาจากหลุมปิโตรเลียม เข้าสู่เครื่องแยกเศษหินจากการเจาะ (Shale Shaker) 
ดังภาพที่ 2.2-4 เพื่อแยกส่วนท่ีเป็นของแข็งขนาดต่าง ๆ ออกจากของเหลวช่วยเจาะ ส่วนของเหลวช่วยเจาะจะเข้าสู่
ถังเก็บเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษดินเศษหินท่ีค้างอยู่บนตะแกรงจะถูกรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับเพื่อนำไป
กำจัดนอกพื้นที่ฐานหลุมผลิต โดยผู้รวบรวมและขนส่ง หรือผู้บำบัดและกำจัดสิ ่งปฏิกูลฯ ท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ก่อนดำเนินการบำบัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม คือ ส่งไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์  
ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 101 หรือส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Landfill) โดยบริษัท 
ท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลำดับท่ี 105 ต่อไป 
 

 
 

  ภาพตัดขวางหลุมเจาะ ภาพที่ 2.2-3 

ท่อกรุ (Casing) 

ซีเมนต์ (Cement) 

ท่อกันดินขนาด 13 ⅜ น้ิว  

ความลึกประมาณ 2,600-3,500 เมตร 

แท่นขุดเจาะ (Drilling Rig) 

ท่อกรุขนาด 9 ⅝ น้ิว 

ท่อกรุขนาด 5 ½ น้ิว 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
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และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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       ก)  ตะแกรงแยกเศษหินออกจากน้ำโคลน                        ข)  รถบรรทุกขนส่งเศษหินไปกำจัด 
 
 
 
2.2.2.5 การหยั่งธรณีของหลุมปิโตรเลียม 

 การหยั ่งธรณีของหลุมปิโตรเลียม (Wireline Logging Operations) จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้น 
การเจาะในช่วงล่าง โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องหยั่งธรณี หรือ Wireline Logging ซึ่งจะเชื่อมติดกับสายเคเบิลและ
กว้านหย่อนลงไปในหลุมปิโตรเลียม เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั ้นหินและของเหลวในชั้นหิน  
ทุกระดับที่เครื ่องผ่านขึ้นมา ได้แก่ ลักษณะของชั้นหิน ชนิดของปิโตรเลียม ความพรุน และการซึมผ่านได้ของ  
ชั้นหิน เป็นต้น และในบางกรณีจะทำการเก็บตัวอย่างของเหลวจากชั้นหิน เพื่อช่วยในการประเมินศักยภาพของแหล่ง  
กักเก็บปิโตรเลียม 

2.2.3 ระยะผลิตปิโตรเลียม 

2.2.3.1 การผลิตปิโตรเลียม 

 1) การผลิตผ่านฐานหลุมผลิต  

  เมื่อการเจาะหลุมปิโตรเลียมประสบผลสำเร็จ แหล่งกักเก็บมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในช่วง
แรก (ก่อนดำเนินการก่อสร้างท่อลำเลียงปิโตรเลียม) บริษัทฯ จะทำการผลิตผ่านฐานหลุมผลิตโดยใช้อุปกรณ์การผลิต
ขนาดเล็กท่ีติดต้ังในฐานหลุมผลิต (ภาพที่ 2.2-5) ปิโตรเลียมท่ีผลิตได้จะลำเลียงเข้าสู่สถานีผลิตด้วยรถบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

 

  ระบบแยกเศษดินเศษหินออกจากน้ำโคลน (Shale Shaker) และรถบรรทุกขนส่งเศษหิน 
   ไปกำจัด 

ภาพที่ 2.2-4 

  การผลิตปิโตรเลียมของโครงการ ภาพที่ 2.2-5 
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 2) การผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

  เมื่อปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บสามารถที่จะผลิตได้ในระยะยาว คุ้มค่าในการลงทุนวางท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม บริษัทฯ จะดำเนินการวางท่อลำเลียงปิโตรเลียมเพื่อเชื่อมต่อกับแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมเดิมของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ในการลำเลียงปิโตรเลียมไปยังสถานีผลิต/ฐานหลุมผลิตเดิมของบริษัทฯ ต่อไป 

2.2.3.2 การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

 ก่อนเริ่มการก่อสร้าง บริษัทฯ จะทำการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินตามแนวที่จะวางแนวท่อ หากพบว่าที่ดิน
ยังมีพืชผลทางการเกษตรอยู่บริษัทฯ จะรอให้เจ้าของท่ีดินเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จ จึงจะเร่ิมการก่อสร้างแนวท่อ
ของโครงการ  

 ในการก่อสร้าง บริษัทฯ เลือกใช้ท่อท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน โดยเลือกใช้ Insulated Pipe ซึ่งมี
ความปลอดภัย เนื่องจากโครงสร้างของท่อมี 3 ชั้น ได้แก่ เหล็ก โฟม และ  PVC โดยตัวท่อลำเลียงเป็นท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หุ้มด้วยโฟม ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นฉนวนรักษาอุณหภูมิให้กับปิโตรเลียมในเส้นท่อ และชั้นนอกสุด
เป็นวัสดุเคลือบผิวท่อ PVC เพื่อป้องกันการผุกร่อน มีความดันใช้งานสูงสุดภายในท่อเท่ากับ 300 psig 

 ท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการเป็นท่อที่วางอยู่ใต้ดิน มีวิธีการก่อสร้าง 3 แบบ ตามลักษณะพื้นท่ี  
ที่ท่อวางผ่าน ได้แก่ 1) การก่อสร้างท่อลำเลียงปิโตรเลียมใต้ดินทั่วไป  2) การก่อสร้างท่อ ลำเลียงบริเวณที่ตัดผ่าน 
แหล่งน้ำ และ 3) การก่อสร้างท่อลำเลียงบริเวณท่ีวางผ่านถนนสาธารณะ สำหรับตัวอย่างการวางท่อลำเลียงปิโตรเลียม
ของโครงการแสดงดังภาพที่ 2.2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ตัวอย่างการก่อสร้างท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ภาพที่ 2.2-6 

การก่อสร้างท่อลำเลียงบริเวณที่ตัดผ่านแหล่งน้ำ 

การก่อสร้างท่อลำเลียงบริเวณที่วางผ่านถนนสาธารณะ (ใช้วิธกีารดันท่อลอด) 

การก่อสร้างท่อลำเลียงใต้ดินทั่วไป 
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และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -20- 

2.2.3.3 การจัดการก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติท่ีได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมจะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
กับเครื่องแยกสถานะท้ังหมด โดยไม่มีการเผาก๊าซส่วนเกินท้ิงแต่อย่างใด 

2.2.3.4 การจัดการน้ำจากกระบวนการผลิต 

 น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมที่เกิดขึ้น จะถูกส่งไปเก็บในบ่อเก็บน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรอนำไปอัดกลับท่ีหลุมอัดกลับน้ำ (Injection Well) ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีหลุมอัดกลับจำนวน 3 หลุม คือ หลุม 
BMS2-8 ของฐานหลุมผลิต BMS2 หลุม BYW1-3 ของฐานหลุมผลิต BYW1 และหลุม 1-6 ของฐานหลุมผลิต BY1-2 
โดยแต่ละหลุมสามารถอัดกลับได้ 1,500 บาร์เรล/วัน  

2.2.4 ระยะการปิดหลุมและสละหลุม  

ในกรณีท่ีเป็นหลุมแห้งหรือหลุมท่ีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะปิดหลุมหรือสละหลุม และจะทำการ
ฟื้นฟูหรือปรับสภาพพื้นท่ี ท้ังนี้การปิดหลุมและสละหลุมจะดำเนินการตามข้อกำหนดในการสละหลุมของกรมเชื้อเพลงิ
ธรรมชาติ เพื่อให้พื้นท่ีฐานหลุมผลิตนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด  

2.3 การจ้างงานและที่พักอาศัย 

บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาท้องถ่ิน เข้ามาดำเนินงานการก่อสร้างฐานหลุมผลิต ถนนทางเข้าโครงการ 
และแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้สามารถสรุประยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรม จำนวนคนงาน 
และท่ีพักอาศัยดังตารางที่ 2.3-1 

ตารางที่ 2.3-1 
จำนวนคนงาน/พนักงานและที่พักอาศัยในแต่ละช่วงของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

 

จำนวนคนงาน/
พนักงาน 

(คน/วัน/ฐาน) 
ท่ีพักอาศัย 

1. ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 70 วัน/ฐาน 40 คนงาน/พนักงานพักอาศัยอยู ่ในชุมชน
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเดินทางไป
กลับที่พักตนเอง 

2. ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 20 วัน/หลุม 74 
(กะละ 27 คน) 

พนักงานพักที่บ้านพักของบริษัทผู้รับเหมา 
และมีบางส่วนพักในที่พักชั่วคราวภายใน
พื้นที ่ฐานหลุมผลิตที ่มีลักษณะเป็นตู้คอน
เทนเนอร์  

3. ระยะผลิตปิโตรเลียม    
- ผลิตผ่านฐานหลุมผลิต - 3 พนักงานพักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับ

พื ้นที ่โครงการ และเดินทางไปกลับที ่พัก
ตนเอง 

- ก่อสร้างท่อลำเลียงปิโตรเลียม         15 วัน/แนวท่อ 20 
- ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม  - 3 

ท่ีมา : บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 
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2.4 ระบบอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของโครงการ 

2.4.1 การจัดหาน้ำใช้ 

 บริษัทฯ มีการจัดเตรียมแหล่งน้ำใช้สำหรับโครงการ โดยน้ำใช้ในการเจาะจะใช้น้ำจากบ่อน้ำใต้ดินภายใน  
ฐานหลุมผลิต/ฐานผลติของบริษัทฯ ท่ีอยู่ใกล้เคียงฐานหลุมผลิตของโครงการ ส่วนน้ำอุปโภคของคนงาน/พนักงานจะใช้
น้ำจากบ่อน้ำใต้ดินภายในสำนักงานภาคสนามบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด  

2.4.2 การจัดหาพลังงาน 

 ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม โครงการจะใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างบริเวณที่พักชั่วคราว และใช้ในการทำงาน
ของเครื่องยนต์หมุนแท่นเจาะ หมุนระบบกว้านเวลายกก้านเจาะข้ึนหรือปล่อยก้านเจาะลง หมุนปั๊มน้ำโคลน (ของเหลว
ช่วยเจาะ) ระบบผสมของเหลวช่วยเจาะ ฯลฯ กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะได้มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล
จำนวน 4 เครื่อง (ทำงาน 2 เครื่อง สำรอง 2 เครื่อง) อัตราการผลิตไฟฟ้า 697 KW จำนวน 2 เครื่อง และ 1,090 KW 
อีก 2 เครื่อง ซึ่งคาดว่าปริมาณการใช้น้ำมัน ประมาณ 105,000 ลิตร/หลุม หรือประมาณ 5,250 ลิตร/วัน (คิดจาก
ระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียม 20 วัน/หลุม) 

 ในระยะผลิตปิโตรเลียม โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการส่องสว่างภายในฐานหลุมผลิต 
และใช้ในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

2.4.3 ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม 

 ระบบระบายน้ำในพื้นท่ีฐานหลุมผลิตในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 1) ระบบระบายน้ำบริเวณฐานรองรับแท่นเจาะ บริเวณฐานรองรับแท่นเจาะซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีอาจปนเปื้อน
น้ำมันหรือสารเคมีต่าง ๆ จะมีรางคอนกรีตรูปตัว "U" ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร ล้อมรอบ เพื่อช่วยในการรวบรวมและ
ระบายน้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมันไปยังบ่อเก็บน้ำ (บ่อคอนกรีต) ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก  
จนทำให้บ่อเก็บน้ำไม่สามารถรองรับน้ำส่วนเกินนี้ได้ บริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยจะใช้รถสูบน้ำสูบน้ำไปพักไว้ใน  
บ่อคอนกรีตที่อยู่ในฐานหลุมผลิต/ฐานผลิตของบริษัทฯ ซึ่งบ่อคอนกรีตจะสามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอ โดย  
ไม่ระบายออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการแต่อย่างใด น้ำในบ่อเก็บน้ำจะถูกรวบรวมและนำไปกำจัดโดยการอัดกลับท่ีหลุม
อัดกลับน้ำหรือหากมีปริมาณมากบริษัทฯ จะประสานให้ท่ีบริษัทรับกำจัดของเสียที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลำดับท่ี 101 เข้ามาขนไปกำจัดต่อไป 

 2) ระบบระบายน้ำภายนอกฐานรองรับแท่นเจาะ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีการปนเปื้อน สภาพพื้นผิวเป็นดิน
ลูกรังบดอัด การระบายน้ำจะปล่อยระบายตามระดับความลาดชันออกสู่รางระบายน้ำภายในฐานหลุมผลิต และราง
ระบายน้ำโดยรอบฐานหลุมผลิต และปล่อยให้ซึมลงดินตามธรรมชาติ โดยไม่ระบายออกสู ่พื ้นที ่โดยรอบ  (Zero 
Discharge) ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบรางระบายน้ำในแต่ละฐานหลุมผลิตเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำไหลบ่าจาก  
พื้นท่ีดินลูกรังบดอัดแน่นของโครงการได้อย่างเพียงพอ  

2.4.4 ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย 

น้ำเสียที่เกิดจากพนักงานภายในฐานหลุมผลิต จะได้รับการบำบัดโดยบ่อเกรอะ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอย
ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จะดำเนินการจัดเก็บขยะ และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลในพื้นท่ีเทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป  
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2.5 การจัดการมลสารและของเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

 บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้มากที่สุด กำหนดให้
ทุกส่วนงานดำเนินงานด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อกำเนิดของเสียโดยให้มีการลดปริมาณของเสีย การใช้ซ้ำ การนำกลับมา
ใช้ใหม่ และกำจัดของเสียเหล่านั้นด้วยวิธีที่ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบัติ/มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดให้พนักงานและ
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติเมื่อกิจกรรมการทำงานมีของเสียเกิดข้ึน สำหรับสรุปการจัดการของเสียของโครงการฯ แสดงดัง
ตารางที่ 2.5-1 

2.6 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการจะดำเนินการภายใต้คู่มือการจัดการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม (HSE Manual) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคน บริษัทผู้รับจ้างเหมา ผู้มีส่วน  
ได้เสีย รวมท้ังสาธารณชนภายนอก ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการโดยตรง หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ของโครงการ จะได้รับความคุ้มครองในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบของระ บบ
บริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

บริษัทฯ จัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมาตรการ
ดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วง หรือผู้มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ ครอบคลุมลักษณะงานทุกประเภทท่ีสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) ระบบใบอนุญาตการทำงานอย่างปลอดภัย (Safe Work Permit System) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบใบอนุญาตทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับลักษณะงานที่เสี่ยงอันตราย  
เช่น การทำงานในพื้นท่ีท่ีมีระดับก๊าซไวไฟ การทำงานในพื้นท่ีอับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมกิจกรรม
การทำงานทุกชนิดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินงานทุกอย่างได้รับการควบคุมดูแล
อย่างเข้มงวด มาตรการป้องกันต่าง ๆ ได้ถูกนำมาปฏิบัติตั ้งแต่เริ ่มทำงาน ขณะทำงาน จนเสร็จสิ ้นการทำงาน  
ระบบใบอนุญาตทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยืนยันว่าข้ันตอนท่ีจำเป็นต่าง ๆ นั้น ได้รับการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อบุคลากร และอุปกรณ์/เครื่องจักรต่าง ๆ ระบบฯ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตทำงาน  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของบริษัทฯ ต้องยื่นใบขออนุญาตทำงาน และต้องได้รับอนุญาตก่อนการทำงานนั้น ๆ 

1.2) มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่าง ๆ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา  
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคู่มือการจัดการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เร่ืองอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม 
ลักษณะงานท่ีกระทำอยู่ สามารถสรุปการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแสดงดังตารางที่ 2.6-1 
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ตารางที่ 2.5-1   สรุปการจัดการของเสียของโครงการฯ 

ประเภทของเสีย แหล่งกำเนิดของเสีย ปริมาณและคุณสมบัติ การรวบรวม/กักเก็บ การกำจัดโดยผู้รับเหมา 
1. ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 

1) มูลฝอย/ของเสีย     
1.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป  กิจกรรมของคนงาน/พนักงานจำนวน 

40 คน/ฐาน ในพื้นที่ก่อสร้างฐานหลุม
ผลิต และถนนทางเข้าโครงการ 

40 กิโลกรัม/ฐาน/วัน เป็นขยะทั ่วไป เช่น 
กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ 

รวบรวมใส่ถังขยะแยกประเภท และนำไป
พักไว้ที่ฐานหลุมผลิต BMS1 เพื่อรอการ
ขนส่งไปกำจัดต่อไป 

- ขยะทั ่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 
ดำเนินการจัดเก็บขยะ และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื ้นที ่ เทศบาลตำบล 
ลานกระบือต่อไป 

- ขยะรีไซเคิล จะดำเนินการคัดแยก และติดต่อผู้รับ
ซื้อเพื่อจำหน่ายหรือผู้รับบริจาคต่อไป 

1.2) ของเสียอันตราย  วัสดุเหลือใช้จากการดำเนินงาน เช่น 
น้ำมันหล่อลื ่นที ่ใช้แล้ว ผ้าปนเปื ้อน
น้ำมัน ฯลฯ 

ปริมาณไม่แน่นอน รวบรวมใส่ถังขยะซึ ่งจ ัดไว้สำหรับขยะ
อันตรายโดยเฉพาะ ที่มีความเพียงพอและ
เหมาะสมในการรองรับ 

ของเสียอันตราย เช่น น้ำมันหล่อลื ่นที ่ใช้แล้ว ผ้า
ปนเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงของเสีย
อันตรายอื่น ๆ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ จะถูกรวบรวม
ส่งให้บริษัทผู ้ร ับเหมาเก็บขนของเสียอันตรายที ่มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

1.3) เศษว ัสด ุก ่อสร ้าง
เหลือใช้  

กิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณไม่แน่นอน รวบรวมใส่ถัง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนำกลับไปใช้ในงานก่อสร้าง 
อื่น ๆ 

2) น้ำเสีย กิจวัตรประจำวันของคนงาน/พนักงาน
จำนวน 40 คน/ฐาน 

0.8 ลูกบาศก์เมตร/ฐาน/วัน ระบบท่อสุขาภิบาล จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมภายในฐานหลุมผลิต ที่มรีะบบ
บำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ และประสานให้รถสูบสิ่ง
ปฏิกูลของท้องถิ่นมาสูบออกไปกำจัด 

2. ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 
1) เศษหินจากการเจาะโดย

ใ ช ้ น ้ ำ ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น
ของเหลวช่วยเจาะ 

การเจาะหลุมปิโตรเลียม ตั ้งแต่ระดับ 
ผิวดินถึงระดับ 650 เมตร 

62.93 ลูกบาศก์เมตร/หลุม ส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียว ทรายหยาบ และทรายแป้ง ซึ่งปนมา
กับน้ำธรรมชาติ 

พักในบ่อดินภายในฐานหลุมผลิตเพื่อ 
ฝังกลบ 

บริษัทฯ จะสุ่มเก็บตัวอย่างเศษหินจากการเจาะ เพื่อ
ส่งไปทดสอบค่าความนำไฟฟ้า (EC) และค่าโลหะหนัก 
หากมีค่า EC ไม่เกิน 4,000 µs/cm จะกำจัดด้วยการ
ฝังกลบหลังจากเสร็จสิ้นการเจาะ หากมีค่า EC เกิน 
4,000 µs/cm จะนำดินสะอาดมาผสมเพื่อให้ค่า EC 
ไม่เกิน 4,000 µs/cm ก่อนนำไปฝังกลบ แต่ถ้าโลหะ
หนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยู่อาศัย
และเกษตรกรรม จะจ้างบริษัทกำจัดของเสียที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 2.5-1   สรุปการจัดการของเสียของโครงการฯ (ต่อ-1) 

ประเภทของเสีย แหล่งกำเนิดของเสีย ปริมาณและคุณสมบัติ การรวบรวม/กักเก็บ การกำจัดโดยผู้รับเหมา 
2. ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 

1) เศษหินจากการเจาะโดยใช้
ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ำ
เป ็นองค ์ประกอบหลัก 
(Water Based Mud) เป็น
ของเหลวช่วยเจาะ 

การเจาะหลุมปิโตรเลียมตั ้งแต่ระดับ 
650 เมตร จนถึงระดับเป้าหมาย 

145.36-190.20 ลูกบาศก์เมตร/หลุม ส่วน
ใหญ่เป็นทราย กรวด และหินขนาดเล็กปนมา
กับของเหลวช่วยเจาะ 

ค ัดแยกด ้วยเคร ื ่ องแยกเศษห ิน ซึ่ ง
ของเหลวช่วยเจาะจะถูกหมุนเวียนกลับ
เข ้าถ ังเก็บของเหลวช่วยเจาะเพ ื ่ อนำ
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ส่วนของแข็งจะ
ถูกแยกใส่ถังคอนเทนเนอร์ เพื่อขนส่งไป
กำจัดนอกพื้นที่ 

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทเก็บขนของเสียที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อเก็บขนเศษหิน
ดังกล่าวนำส่งไปกำจัด  

2) มูลฝอย/ของเสีย     
 2.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป กิจกรรมของพนักงานในพื้นที่ฐานหลุม

ผลิตจำนวน 74 คน/หลุม 
74 กิโลกรัม/หลุม/ว ัน เป็นขยะทั ่วไป เช่น 
กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ 

รวบรวมใส่ถังขยะแยกประเภท และนำไป
พักไว้ที่ฐานหลุมผลิต BMS1 เพื่อรอการ
ขนส่งไปกำจัดต่อไป 

- ขยะทั ่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 
ดำเน ินการจ ัดเก ็บขยะ และนำไปกำจ ัดท ี ่บ่อ 
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที ่ เทศบาล
ตำบลลานกระบือต่อไป 

- ขยะรีไซเคิล จะดำเนินการคัดแยก และติดต่อผู้รับ
ซื้อเพื่อจำหน่ายหรือผู้รับบริจาคต่อไป 

 2.2) ของเสียอันตราย กิจกรรมในการเจาะ ปริมาณไม่แน่นอน รวบรวมใส่ถังขยะซึ ่งจ ัดไว้สำหรับขยะ
อันตรายโดยเฉพาะ ที่มีความเพียงพอและ
เหมาะสมในการรองรับ 

ผ้าเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงของเสีย
อันตรายอื่น ๆ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ จะส่งให้บริษัท
ผู้รับเหมาเก็บขนของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาตตาม
กฎหมายรับไปกำจัด 

 2.3) น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว/
ภาชนะบรรจุสารเคมี 

กิจกรรมในการเจาะ - น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมีปริมาณไม่แน่นอน 
ขึ้นอยู่กับรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร
และการใช้งานของเครื่องจักร 

- ภาชนะบรรจุสารเคมี มีลักษณะเป็นถุง
กระดาษ/พลาสต ิ ก  และกระสอบ
พลาสติกทอ มีปริมาณไม่แน่นอน  

- ของเหลวช่วยเจาะที่ใช้ในการเจาะ 

- รวบรวมสารเคมีที ่เหลือและภาชนะ
บรรจุหรือถุงใส ่สารเคมี ก่อนส่งไป
กำจ ัดโดยบร ิ ษัทร ับกำจ ัดของเสีย
อันตราย 

- รวบรวมของเหลวช่วยเจาะไว้ในถังเก็บ
ที ่ได้จัดเตรียมไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี
(Chemical Shed) ในบร ิ เวณพื ้นที่  
ฐานหลุมผลิตเพ่ือรอรวบรวมไปกำจัด 

บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทเก็บขนของเส ียอันตราย 
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเก็บ
ขนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว และภาชนะบรรจุสารเคมี ไป
กำจัด 

3) น้ำเสีย กิจวัตรประจำวันของพนักงานจำนวน 
40 คน 

1.48 ลูกบาศก์เมตร/หลุม/วัน ระบบท่อสุขาภิบาล จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมภายในฐานหลุมผลิต ที่มีระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ และประสานให้รถสูบสิ่ง
ปฏิกูลของท้องถิ่นมาสูบออกไปกำจัด 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 2.5-1   สรุปการจัดการของเสียของโครงการฯ (ต่อ-2) 

ประเภทของเสีย แหล่งกำเนิดของเสีย ปริมาณและคุณสมบัติ การรวบรวม/กักเก็บ การกำจัดโดยผู้รับเหมา 
3. ระยะผลิตปิโตรเลียม 

1) ขยะมูลฝอยทั่วไป  กิจกรรมของคนงานก่อสร้างท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 20 คน/แนวท่อ 

20 กิโลกรัม/แนวท่อ/วัน เป็นขยะทั่วไป 
ประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก เศษ
อาหาร ฯลฯ 

รวบรวมใส่ถังขยะแยกประเภท และนำไป
พักไว้ที่ฐานหลุมผลิต BMS1 เพื่อรอการ
ขนส่งไปกำจัดต่อไป 

- ขยะทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 
ดำเนินการจัดเก็บขยะ และนำไปกำจัดที่บ ่อฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่เทศบาลตำบล 
ลานกระบือต่อไป 

- ขยะรีไซเคิล จะดำเนินการคัดแยก และติดต่อ
ผู้รับซื้อเพื่อจำหน่ายหรือผู้รับบริจาคต่อไป 

2) ของเสียอันตราย  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิต ปริมาณไม่แน่นอน รวบรวมใส่ถังขยะแยกประเภท ของเสียอันตราย เช่น น้ำมันหล่อลื ่นที ่ใช้แล้ว ผ้า
ปนเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงของเสีย
อันตรายอื ่น ๆ เช ่น หลอดไฟ แบตเตอรี ่ จะถูก
รวบรวมส่งให้บริษัทผู ้ร ับเหมาเก็บขนของเสีย
อันตรายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

3) น้ำจากกระบวนการผลิต  กระบวนการแยกสถานะ ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ถูกส่งไปเก็บในบ่อเก็บน ้ำขนาด 500 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรอรถบรรทุกน้ำขนส่ง
ไปอัดกลับที่หลุมอัดกลับน้ำ 

นำไปอัดกลับที่หลุมอัดกลับน้ำของบริษัทฯ 

 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 2.6-1 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ตามลักษณะงาน 

อุปกรณ์ความปลอดภัย ควรใช้เมื่อ 
1. หมวกนิรภัย อยู่สถานที่ก่อสร้าง ทำงานใกล้ชักรอกโครงรูปตัวเอ ขาหยั่งเหนือศีรษะ อยู่ในพื้นที่ที่มี

การทำงานในระดับสูงกว่าศีรษะหรือสภาพที่ต้องการป้องกันศีรษะ ภายในและรอบถัง
เก็บและพื้นที่ที่มีเพดานต่ำ อยู่ในพื้นที่ที่ติดป้ายประกาศ 

2. แว่นตานิรภัย ในพื้นที่ดำเนินงานทุกพื้นที่ (ที่ไม่ใช่สำนักงาน) 
3. ปลั๊กอุดหู/ทีค่รอบหูลดเสียง ในพื้นที่ที่มีค่าระดับเสียงเกินระดับที่กำหนด 
4. ถุงมือ เมื่อต้องสัมผัสกับวัตถุอันตรายหรือวัตถุมีคม หยาบ ร้อน หรือที่มีอันตรายอื่น ๆ ด้วยมือ 
5. ชุดป้องกันร่างกาย ใส่เพ่ือป้องกันร่างกายจากกรด สารกัดกร่อน น้ำมัน ความสกปรกและฝุ่น 
6. อุปกรณ์ป้องกันเก่ียวกับทางเดินหายใจ ในสถานที่ที่ดูแลรักษาระดับออกซิเจนในอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจอย่างปลอดภัย 
7. รองเท้านิรภัย ในสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่พื้นที่สำนักงาน 

ท่ีมา : บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 

1.3) ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

บริษัทฯ ได้กำหนดความปลอดภัยด้านการขนส่ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร ซึ่งมี
สาเหตุมาจากพนักงานหรือยานพาหนะของบริษัทฯ มาตรการที่สำคัญ ได้แก่  

- พนักงานขับรถ ต้องผ่านการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมกับมีการทบทวนเป็น
ระยะ สำหรับพนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุอาจต้องได้รับการอบรมการขับข่ีอย่างปลอดภัยหรือเทียบเท่าโดยใช้เวลา
ส่วนตัวของพนักงานเองและข้ึนอยู่กับสถิติการขับข่ีและสถานการณ์แวดล้อมของอุบัติเหตุและไม่ขับรถขณะเมาสุรา 

- ขับยานพาหนะด้วยความเร็วที่เหมาะสมต่อสภาพถนนและสภาพอากาศ และปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและขีดจำกัดความเร็วท่ีติดไว้ และลดความเร็วลงในสภาวะที่จำเป็น 

1.4) ภาพรวมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและโครงสร้างผังองค์กร 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผน/มาตรการปฏิบัติสำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้แบ่งระดับความรุนแรงไว้ 3 ระดับ คือ 

 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้แก่ เหตุฉุกเฉินในท้องถ่ิน ครอบคลุมเหตุการณ์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ
รับมือได้ด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กรณีที่ต้องให้การปฐมพยาบาล การรั่วไหลของน้ำมันหรือ
สารเคมีปริมาณเล็กน้อยในขอบเขตพื้นที่ของฐานหลุมผลิต เหตุการณ์ระดับนี้ไม่จำเป็นต้องขอค วามช่วยเหลือจาก
ภายนอก เป็นต้น 

 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 ได้แก่ เหตุฉุกเฉินในวงแคบ ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ระดับความรุนแรง 
ปานกลาง ซึ่งสามารถรับมือได้ด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยอาจต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกในท้องถิ่น เช่น กรณีการบาดเจ็บรุนแรง การรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมีนอกขอบเขตพื้นที่ฐานหลุมผลิต 
เหตุการณ์เพลิงไหม้ขนาดเล็ก อาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในท้องถิ่น เช่น ตำรวจ ดับเพลิง 
ผู้ประกอบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายอื่นในพื้นท่ีใกล้เคียง เป็นต้น 

 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 ได้แก่ เหตุร้ายแรง ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ขนาดใหญ่ซึ ่งเกินกว่า
ความสามารถในการรับมือของบริษัทฯ และหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เพลิงไหม้รุนแรงและต่อเนื่อง การรั่วไหลของ
น้ำมันปริมาณมาก การพลุ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลายราย ทั้งนี้ต้องขอความช่วยเหลือจา ก 
ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานภายนอก โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานกรุงเทพฯ และหน่วยงานรับมือเหตุ
ฉุกเฉินระดับประเทศ 
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ท้ังนี้ ผู้จัดการปฏิบัติงานภาคสนามจะเป็นผู้ตัดสินใจประเมินระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน
ท่ีเกิดข้ึน และดำเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสมตามลำดับ ซึ่งผังแสดงการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปที่ 
2.6-1 ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกจะดำเนินการตามผังการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 2.6-2 

2) การจัดการด้านสุขภาพอนามัย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขภาพอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้พนักงานทุกคน  
มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพอนามัยของผู้รับเหมาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
เช่น ตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพของบุคคลก่อนเข้าทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันอันตราย
จากสัตว์รบกวนต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม การป้องกันการสูญเสียทางการได้ยิน การป้องกันอันตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 

2.7 ช่องทางการร้องเรียน 

บริษัทฯ มีข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีดำเนินการเพื่อจัดการเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ ดังรูปที่ 2.7-1 

2.8 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวทางการเติบโต  
อย่างยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและสัมผัสได้ผ่านโครงการ
และกิจกรรมสร้างสรรค์ที ่หลากหลายและครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้ านการศึกษา ด้านประเพณี/
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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  ผังการจัดองค์กรเพื่อรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินของโครงการ รูปที่ 2.6-1 

ผู้จัดการทั่วไป 
(สำนักงานกรุงเทพฯ) 

ผู้ประสานงานการขนส่ง 
(สำนักงานภาคสนาม) 

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน 
รับมือเหตุฉุกเฉินที่ติดต่อมา 

ผู้ประสานงานของ 
ผู้รับเหมา 

สามารถติดต่อบริษัท ซีเอ็นพีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
สำนักงานกรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็นพีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
193/94 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2260 6181-3  โทรสาร 0 2258 9926 
สำนักงานภาคสนาม: หมู่ที่ 8 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั โทรศัพท์ 0 5571 2274 โทรสาร 0 5571 4310 
   ชื่อผู้ติดต่อ : นายอนุเทพ สร้อยทอง 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม 
(ผู้สั่งการภาคสนาม) 

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 และระดับ 3 

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 และระดับ 2 

วิศวกรภาคสนาม 
(สำนักงานภาคสนาม) 

ผู้อำนวยการภาคสนาม 
(สำนักงานภาคสนาม) 

ทีมระงับเหตุประจำพื้นที ่
- ทีมดับเพลิง 
- ทีมตัดแยกระบบ 
- ทีมอพยพประจำพ้ืนที่ 
- ทีมช่วยเหลือและค้นหา 
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  ผังการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รูปที่ 2.6-2 

ท่ีมา: บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 

ทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ของเจ้าของโครงการ 
(วิศวกรภาคสนาม) 

ท่ีว่าการอำเภอ/ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินของ 
เจ้าของโครงการ 

(สำนักงานกรุงเทพฯ) 

หน่วยงานรับมือเหตุ 
ฉุกเฉินระดับประเทศ 

ผู้ใหญ่บ้านของชุมชนใกล้เคียง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 

หน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินในท้องถ่ิน 
(ตำรวจ/ดับเพลิง/แพทย์ 
ผู้ประกอบการสำรวจและ 

ผลิตปิโตรเลียมรายอื่นในท้องถ่ิน) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แจ้งให้ทราบ/ประสานงาน 

แจ้งให้ทราบ/ประสานงาน 

แจ้งให้ทราบ/ประสานงาน 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

แจ้งให้ทราบ/ประสานงาน 
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  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน รูปที่ 2.7-1 

ไม่ใช ่

ผู้ร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนแจ้งเหตุมาที่โครงการ โดยติดต่อดังน้ี 
สำนักงานกรุงเทพฯ: โทรศัพท์ 0 2260 6181-3 
สำนักงานภาคสนาม: โทรศัพท์ 0 5561 5520 

ผู้ประสานงานที่สำนักงานภาคสนามบันทึกรายละเอียด 
และแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับการรายงานผู้บังคับบัญชา 

และแจ้งเจ้าหน้าที่ HSE รับทราบ 

พนักงานพื้นที่และเจ้าหน้าที่ HSE เขา้พบผู้ร้องเรียนและตรวจสอบจุดที่ร้องเรียน
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบโดยทันทีภายใน 24 ชม. 

มีผลกระทบตามที่ร้องเรียน 

พนักงานพื้นที่และเจ้าหน้าที่ HSE แจ้งหยุดกิจกรรม 
ที่มีผลกระทบ พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา 

เพ่ืออนุมัติการแก้ไข แล้วแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบ 

ผู้บริหาร ผูบ้ังคับบญัชา และผู้ที่เก่ียวข้องประชุม 
เพื่อหาแนวทางแก้ไข/ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

เจ้าหน้าที่ HSE บันทึกรายละเอียดทั้งหมด 
ลงในแบบฟอร์ม 

สิ้นสุด 
ท่ีมา: บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ศ.2565 
 

ใช ่



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3. สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

ฐานหลุมผลิตของโครงการทั้ง 14 ฐาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และ
ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 
กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมท้ัง 12 แนวท่อ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
พื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปมีความลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออก
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง  52-61 เมตร แหล่งน้ำสำคัญ 
ในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ คลองวังเฉลียง คลองคณฑี ลำแม่ฝายสายล่าง สระใหญ่บึงหญ้า และสระลำมะนัง ส่วนสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น สำหรับสภาพภูมิประเทศ
บริเวณพื้นท่ีฐานหลุมผลิตของโครงการแต่ละแห่ง พบว่า ต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
อยู่ระหว่าง 55-60 เมตร ส่วนแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการท้ัง 12 แนวท่อ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มเช่นเดียวกัน 
โดยมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 54.0-58.4 เมตร  

3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ  

พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจะได้รับอิทธพิล
จากลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศ
ได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อน
อบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ
เดือนกันยายน และฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีเป็นตัวแทนของ
พื้นท่ีศึกษาของโครงการ คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย และสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศ
ในคาบ 22 ปี (พ.ศ.2543-2564) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ 27.9 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดได้อยู่ท่ีเดือนพฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 44.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดท่ีวัดได้
อยู่ท่ีเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 9.6 องศาเซลเซียส สำหรับทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความเร็ว
ลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.1-2.7 นอต (1.74-5.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2535-2564) 
ของสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ 27.7 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุด 
ท่ีวัดได้อยู่ท่ีเดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 44.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดท่ีวัดได้อยู่ท่ีเดือนธันวาคม มีค่าเท่ากับ 8.2 
องศาเซลเซียส สำหรับทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ มีความเร็วลมเฉลี่ย 0.5-1.0 นอต (1.74-5.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
และสำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี จากการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีการธีเอสเสน (Thiessen Method) พบว่า
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ 1,302.3 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยสูงสุดท่ีเดือนกันยายน มีค่าเท่ากับ 
274.2 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ท่ีเดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 5.6 มิลลิเมตร 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการได้ดำเนินการในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายน  
พ.ศ.2565 และวันท่ี 3-6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 14 สถานี รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-1 ซึ่งผลการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศ สรุปได้ดังนี้ 

• ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.028-0.198 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 

รูปที่ 3.1-1 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-1.1 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน
กำหนดไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน) และเฉลี่ย 8 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 0.2-0.6 ส่วนในล้านส่วน 
(มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน) 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 0.0012-0.0070 ส่วนในล้านส่วน 
(มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน) และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0009-0.0046 
ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0179 (มาตรฐานกำหนด 
ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน) และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0099 ส่วนในล้านส่วน 

 โดยเมื ่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ.2565) พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกตัวแปรของสถานีเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพอากาศท้ัง 14 สถานี มีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีกำหนด 

3.1.3 ระดับเสียง  

การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการได้ดำเนินการในช่วงวันท่ี 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2565 
และวันท่ี 3-6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 14 สถานี รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-2 โดยผลการตรวจวัดระดับเสียง
สรุปได้ดังนี้ 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 47.5-61.3 เดซิเบลเอ (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ) โดยค่าสูงสุดพบท่ีสถานี N14 : หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไม้แดง (3) 

• ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 75.4-97.3 เดซิเบลเอ (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 
โดยค่าสูงสุดพบท่ีสถานี N14 : หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไม้แดง (3) 

โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
กับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) พบว่า ระดับเสียง 
ที่ตรวจวัดได้ทั้ง 14 สถานี มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งระดับเสียงแต่ละสถานีส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคยีงกัน 
และจัดเป็นระดับเสียงพื้นฐานท่ัวไปของสังคมชนบท 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  สถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 

รูปที่ 3.1-2 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3.1.4 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

พื้นท่ีศึกษาของโครงการอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร โดยจังหวัดสุโขทัย มีลักษณะ
ภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทางด้านเหนือของจังหวัด และมีภูเขากระจายตัวทั่วไปทางด้านตะวันตก พื้นท่ี
ตอนกลางและด้านตะวันออกเป็นท่ีเนิน ท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบลอนลาด และท่ีราบลุ่มแม่น้ำ พื้นท่ีจังหวัดรองรับด้วยหิน
แข็งอายุตั้งแต่ 438 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทั้งหินชั้น หินแปร หินอัคนี และตะกอนปัจจุบัน  และลักษณะทาง
ธรณีวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย หินหลายชนิดต้ังแต่หินตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอนร่วน ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียนจนถึงยุคควอเทอร์นารี (อายุมากกว่า  570 ล้านปี จนถึงปัจจุบัน) จากการศึกษาสภาพ
ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที ่ศึกษาของโครงการจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ของกรม
ทรัพยากรธรณี พบว่าลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาของโครงการส่วนใหญ่อยู่ในตะกอน
ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Deposits) สะสมตัวจากทางน้ำ ได้แก่ ตะกอนเนินรูปพัด (Qfa) และตะกอนน้ำพารูป
พัด (Qaf) และพื้นท่ีโครงการต้ังอยู่ในบริเวณแอ่งพิษณุโลก ซึ่งมีหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจากหมวดหินชุมแสง 

จากแผนท่ีรอยเลื่อนท่ีมีพลังในประเทศไทย พบว่า พื้นท่ีโครงการอยู่ใกล้กับกลุ่มรอยเลื่อนเมย ซึ่งเป็นกลุ่ม 
รอยเลื่อนท่ีวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านต้ังแต่ต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำ
ปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร โดยรอยเลื่อนดังกล่าวอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกมากกว่า 60 
กิโลเมตร และเมื่อนำมาประกอบกับแผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 พบว่า โครงการตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีมีความรุนแรงแผ่นดินไหวอยู่ในระดับ IV หรือระดับพอประมาณ โดยมีขนาดความรุนแรงอยู่ในช่วง 3-6 เมอร์คัลลี 
ซึ่งทำใหค้นท่ีสัญจรไปมารู้สึกได้ รถยนต์ท่ีจอดอยู่สั่นไหวชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนสถิติการเกิดแผ่นดินไหว
ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) และสถิติการเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีสถานท่ีเกิดในประเทศไทย
ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ท่ีผ่านมาไม่พบการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการแต่อย่างใด 

3.1.5 ทรัพยากรดิน 

ชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิต พื้นท่ีศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต และพื้นท่ีศึกษารัศมี 500 
เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม มีดังนี้ 

 1) บริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต ชุดดินที่พบบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิตทั้ง 14 ฐาน จำนวน 7 ชุดดิน ได้แก่ 
หน่วยรวมของชุดดินกำแพงเพชรและชุดดินไทรงาม (Kp&Sg) บริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต BY1-2, BY1-20, BM4 และ 
BMW3 หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินนครปฐมและชุดดินแม่สาย (Np/Ms) บริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิต BMS2, BMS3, BMS4 และ 
NL3 ชุดดินกำแพงแสน (Ks) บริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิต BYN4 และ BYN5 ชุดดินพิมาย (Pm) บริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิต BM3 
และ BM5 ชุดดินหางดง (Hd) บริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต BMW2 และชุดดินแม่สาย (Ms) บริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิต NL2  
ซึ่งเป็นชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ และค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 

 2) บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต พบชุดดินที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี จำนวน 9  
ชุดดิน ได้แก่ หน่วยรวมของชุดดินกำแพงเพชรและชุดดินไทรงาม (Kp&Sg) หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินนครปฐมและชุด
ดินแม่สาย (Np/Ms) ชุดดินกำแพงแสน (Ks) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินแม่สาย (Ms) ชุดดินเพชรบุรี 
(Pb) และชุดดินสระบุรี (Sb) ซึ่งเป็นชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ และค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เช่น 
อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น 

 3) บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม พบชุดดินที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี 
จำนวน 9 ชุดดิน ได้แก่ หน่วยรวมของชุดดินกำแพงเพชรและชุดดินไทรงาม (Kp&Sg) หน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน
นครปฐมและชุดดินแม่สาย (Np/Ms) ชุดดินกำแพงแสน (Ks) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินแม่สาย 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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(Ms) ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสระบุรี (Sb) ซึ่งเป็นชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ และค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย สำหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และพื้นท่ี
ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น  

 การเก็บตัวอย่างดินได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยแบ่งเป็นบริเวณพื้น
ท่ีต้ังฐานหลุมผลิต จำนวน 14 สถานี พื้นท่ีศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต จำนวน 23 สถานี และพื้นท่ีศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 11 สถานี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ ้น 48 สถานี โดยผลการ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพดินทั้ง 48 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย 
เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ.
2564) โดยมีลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 
5.5-8.0 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-6.3 ค่าความเค็ม (Salinity) มีค่าน้อยกว่า 
0.1 ส่วนในพันส่วน ค่าการนำไฟฟ้า มีค่าอยู่ในช่วง 4.1-174 ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร ซึ่งจัดเป็นดินอยู่ในระดับไม่เค็ม ไม่
ส่งผลกระทบต่อพืช ปริมาณคลอไรด์ (Cl-) มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-16.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนโลหะหนักมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานกำหนด 

3.1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน 

 บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการพบแหล่งน้ำผิวดินประเภทต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ คลอง สระน้ำ และ 
บ่อน้ำ เช่น คลองวังเฉลียง คลองคณฑี สระใหญ่บึงหญ้า เป็นต้น ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค 
สำหรับทิศทางการไหลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน (Surface run-off) และทิศทางการไหลของน้ำในลำน้ำ (Stream flow) 
สายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ศึกษาไหลตามระดับความสูงของพื้นที่จากทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงสู่
พื ้นที ่ราบทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นท่ี  ไปบรรจบกับแม่น้ำยมที่อยู ่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นท่ี 

 สำหรับการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินได้เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการซึ่งได้
ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 23 สถานี แบ่งเป็นตัวแทนฐาน
หลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 15 สถานี (SW1-SW16) และสถานีที่เป็นตัวแทนท่อลำเลียงปิโตรเลียยม จำนวน 8 สถานี 
(SW17-SW24) (รูปที่ 3.1-3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินท่ีทำการวิเคราะห์ส่วนใหญ่
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถใช้ประโยชน์เพื ่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำท่ัวไปก่อน และเพื่อการเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้น 
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าแมงกานีส (Mn) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด ในบางสถานี ซึ่งเมื่อพิจารณาตำแหน่งของสถานีเก็บตัวอย่าง พบว่า บริเวณโดยรอบ
แหล่งน้ำอยู ่ใกล้พื ้นที ่เกษตรกรรม และชุมชน ซึ ่งอาจมีการชะล้างสารอินทรีย์จากพื้นที ่เกษตรกรรมลงสู่แหล่งน้ำ  
หรือการย่อยสลายของซากพืชน้ำท่ีปกคลุมบริเวณผิวน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำมีค่าบีโอดีเพิ่มสูงข้ึน และเกิดกระบวนการย่อย
สลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ รวมถึงพืชที่ปกคลุมผิวน้ำส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชหรือพืชในน้ำไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้พื้นท่ีดังกล่าวมีค่าออกซิเจนละลายน้ำลดต่ำลงได้ และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม โดยท่ัวไป
จะปนเปื้อนมาจากของเสียของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น ซึ่งอาจมาจากการชะล้างของฝน หรือขับถ่ายโดยตรงสู่แหล่งน้ำ 
เป็นสาเหตุให้ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มเพิ ่มสูงขึ้นได้ และสำหรับค่าแมงกานีส อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
แมงกานีสเป็นเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในดินธรรมชาติ ซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมของพืช และบริเวณโดยรอบมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ซึ่งมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณแมงกานีสไอออนสามารถละลายออกมาได้มากและ
ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ รูปที่ 3.1-3 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3.1.7 ดินตะกอน 

การศึกษาด้านคุณภาพดินตะกอนได้เก็บตัวอย่างดินตะกอนในปัจจุบันบริเวณพื้นที ่ศึกษาของโครงการ 
จำนวน 17 สถานี แบ่งเป็นสถานีท่ีเป็นตัวแทนฐานหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 9 สถานี (AS1-AS9) และสถานีท่ีเป็น
ตัวแทนแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 8 สถานี (AS10-AS17) โดยเป็นสถานีเดียวกับสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน 
ท่ีอยู่ในทิศทางท้ายน้ำจากฐานหลุมผลิต รายละเอียดดังรูปที่ 3.1-4 ซึ่งได้ดำเนินเก็บตัวอย่างระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน 
- 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพดินตะกอน พบว่า ดินตะกอนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว 
ดัชนีคุณภาพดินตะกอนท่ีทำการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครอง
สัตว์หน้าดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน (พ.ศ.2561) ยกเว้น  
ค่าสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ปรอท นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสี ในบางสถานี แต่ยังมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้น
ของสารอันตรายในตะกอนดินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน ยกเว้น สถานี AS5 : คลองส่งน้ำชลประทาน (4)  
ท่ีมีค่า โครเมียม ทองแดง นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสี ท่ีมีค่าเกินค่าความเข้มข้นของสารอันตรายในตะกอนดินระดับท่ี 
ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน ซึ่งโลหะหนักดังกล่าวสะสมตัวอยู่ในดินหรือหิน และถูกชะล้างจากดินหรือหินลงสู่แหล่งน้ำท่ี
อยู่ใกล้เคียงและไปสะสมในดินตะกอน (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) และเมื่อพิจารณาดินตะกอนในแหล่งน้ำท่ีมีค่าโลหะ
หนักเกินเกณฑ์คุณภาพดินตะกอนฯ พบว่ามีลักษณะเป็นดินเหนียว ซึ่งประกอบไปด้วยแร่ดินเหนียว (Clay Minerals)  
ที่มีสมบัติในการเป็นคอลลอยด์ (Colloids) มีประจุในตัวเอง (Charge) มีความสามารถในการดูดซับ (Adsorption) 
และแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) กับโลหะหนักซึ ่งมีประจุบวก จึงทำให้โลหะหนักสะสมใน 
ดินตะกอน (ศิโรรัตน์ ศรีเกษเพชร. 2543, Catalano and Brown. 2005, Deng et al. 2006 และ Sari et al. 2007) 
ดังนั้น ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักที่มีค่าเกินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินฯ อาจมาจากสาเหตุดังกล่าว 

3.1.8 อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน 

 ชั้นหินอุ้มน้ำหรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตท้ัง 
14 ฐาน และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชั้นหินอุ้มน้ำ
ตะกอนตะพักน้ำยุคใหม่ (Younger Terrace Deposits Aquifer : Qyt) พบกระจายตัวอยู่บริเวณตอนเหนือและ
ตอนกลางของพื้นท่ีศึกษา โดยท่ัวไปความลึกชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 12-105 เมตร มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 5-12 ลูกบาศก์
เมตร/ช ั ่วโมง และช ั ้นห ินอ ุ ้มน ้ำตะกอนน้ำพา (Flood Plain Aquifers : Qfd) พบกระจายตัวอยู ่บริเวณด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นท่ีศึกษา และบริเวณสองฝั่งของลำน้ำในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ คลองพุ คลองวังเฉลียง 
คลองพิไกร และบางส่วนของคลองคณฑี โดยท่ัวไปมีความลึกชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 18-88 เมตร มีปริมาณน้ำ 10-20 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และบางบริเวณอาจได้ถึง 50-110 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้จากการศึกษาบ่อน้ำบาดาล  
จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเส้นชั้นระดับความสูงของระดับแรงดัน  
น้ำบาดาลมาสร้างทิศทางการไหลของน้ำบาดาลของพื้นท่ี พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นชั้นน้ำภายใต้แรงดันและมี
แรงดันประมาณ 44-58 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีทิศทางการไหลของน้ำบาดาลจะไหลจากบริเวณที่มี
ระดับแรงดันน้ำที่สูงกว่า คือ น้ำบาดาลจะไหลจากบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกไปยังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

 สำหรับการศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดินได้เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ จำนวน 
11 สถานี (รูปที่ 3.1-5) ซึ่งได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใต้ดิน พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดินส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ
สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ.2551) และมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) โดยมีดัชนีที่มีค่าเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
ของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าเหล็ก 
(Fe) และค่าแมงกานีส (Mn) และดัชนีมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ ค่าแมงกานีส เมื่อพิจารณาคา่เหล็ก 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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และแมงกานีสท่ีมีค่าสูง เนื่องจากเหล็กและแมงกานีสเป็นธาตุท่ีมักพบได้ในธรรมชาติท้ังในน้ำและดิน ซึ่งอาจเกิดจาก
การชะล้างของแร่ธาตุลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากน้อยแตกต่างกัน
ไปขึ้นกับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ธรรมชาติและอายุของทางธรณีวิทยาที่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งสภาวะทางชีววิทยาและ
สภาวะทางฟิสิกส์เคมี และจากรายงานสถานการณ์นำ้บาดาล ประจำปี พ.ศ.2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, พ.ศ.2565 
พบว่า บริเวณภาคกลางตอนบน บางพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร พบเหล็ก มีค่าอยู่ในช่วง 0.5-
50.0 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับแมงกานีส มีค่าอยู่ในช่วง 0.3-5.7 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากโครงสร้างทางธรณี
ของชั้นหินให้น้ำที่มีความสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนบริเวณดังกล่าว และสำหรับค่าความขุ่นที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
อาจเป็นผลเนื่องมาจากค่าเหล็กที่สูง ซึ่งโดยทั่วไปเหล็กจะละลายในน้ำใน รูป Fe2+ และเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนใน
อากาศจะเปลี่ยนไปเป็น Fe3+ ซึ่งไม่สามารถละลายน้ำได้ ส่งผลให้น้ำมีลักษณะขุ่นกว่าปกติ 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  สถานีเก็บตัวอย่างดินตะกอนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ รูปที่ 3.1-4 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ รูปที่ 3.1-5 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
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3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

3.2.1 นิเวศวิทยาบนบก 

3.2.1.1 สภาพพืชพรรณ 

 จากการตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้บริเวณตำแหน่งท่ีต้ังฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน บริเวณพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 
5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต บริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ และบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 
เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม พบว่า ที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมส่วนใหญ่อยู่ในเขตต์ 
หวงห้ามท่ีดินป่าหนองคล้า และมีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ถาวรฯ ป่าหนองหลวง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหลวง  
ส่วนพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ป่าหนองหลวง ป่าไม้ถาวร ป่าหนองเสือโฮก-หนองแขม ป่าไม้ถาวร ป่าเขาหลวง ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าหนองหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม และเขตต์หวงห้ามที่ดินป่าหนองคล้า 
โดยพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบถึงราบลุ่มเกือบทั้งหมด ปัจจุบันมีระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตร  
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นท่ีนาข้าว พื้นที่ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชไร่ผสม และมีแปลงปลูก 
ไม้ผลไม้ยืนต้นสลับ บางส่วนเป็นพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ และพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีพบแทรกสลับกับพื้นท่ี
เกษตร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตต์หวงห้ามที่ดินบางส่วนได้ถูกมอบให้
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปปฏิรูปแล้ว (รูปที่ 3.2-1) 

 สำหรับการสำรวจสภาพพืชพรรณในภาคสนามบริเวณพื้นที ่ศึกษาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาที่ได้
ดำเนินการระหว่างวันท่ี 24-27 มิถุนายน พ.ศ.2565 พบว่า พื้นท่ีศึกษาของโครงการส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตร 
เช่น พื้นท่ีนาข้าว พื้นท่ีปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น พบไม้ยืนต้นท่ีข้ึนตามหัวไร่ปลายนา พื้นท่ีปลูกป่าสัก  
ยูคาลิปตัส และพบพื้นท่ีป่าไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหลวง และป่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง ซึ่งจากการสำรวจความ
หลากหลายชนิดของพืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด พบพรรณไม้ไม่น้อยกว่า 221 ชนิด ใน 63 วงศ์ จากจำนวนดังกล่าว 
พบว่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก (ไม้หวงห้ามธรรมดา) จำนวน 55 ชนิด เช่น สัก (Tectona grandis Linn. f.) 
กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus Willd.) ประดู่ป่า  
(Pterocarpus macrocarpus Kurz.) สะเดา (Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton) นนทรี 
(Peltophorum pterocarpum Back. ex Heyne) ท้ิงถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth.) เป็นต้น   

3.2.1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในภาคสนามได้ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ครอบคลุมทรัพยากรสัตว์ป่า 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
จากการสำรวจพบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการทั้งหมดมีทรัพยากรสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 124 ชนิด ใน 21 อันดับ  
57 วงศ์ ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 13 ชนิด (ร้อยละ 10.48) นก 76 ชนิด (ร้อยละ 61.29) สัตว์เลื้อยคลาน  
23 ชนิด (ร้อยละ 18.55) และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด (ร้อยละ 9.68) ในจำนวนนี้พบว่าเป็นสัตว์ป่าท่ีได้รับ
การคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (พ.ศ.2535) 84 ชนิด โดยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด นก 70 
ชนิด และสัตว์เลื ้อยคลาน 11 ชนิด และเมื ่อพิจารณาสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Thailand Red Data) พบว่ามีสัตว์ป่าอยู ่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ ์ (EN : 
Endangered) 1 ชนิด คือ เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) และมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (NT : Near Threatened)  
6 ชนิด คือ นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) 
เต่านา (Malayemys subtrijuga) แย้เหนือ (Leiolepis reevesi) และอึ่งเพ้า (Glyphoglossus molossus)  
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  พื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ รูปที่ 3.2-1 
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3.2.1.3 แมลง 

 การสำรวจแมลงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันท่ี 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีการสำรวจเป็น
การใช้กับดักแสงไฟ การใช้สวิงโฉบ และการวางหลุมกับดักแมลง จากการสำรวจพบแมลงไม่น้อยกว่า 109 ชนิด  
ส่วนใหญ่เป็นแมลงทางการเกษตร ไม่พบแมลงที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 หรือแมลงหายากที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Thailand Red Data) และ Red Data List ของ International Union Conservation of Nature : IUCN แต่อย่างใด 
เนื่องสภาพทางนิเวศวิทยาบริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิต แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม และพื้นท่ีศึกษาของโครงการ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นท่ีเกษตร เช่น พื้นท่ีนาข้าว พื้นท่ีปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่ผสม พื้นท่ีปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้น 
โดยแมลงที่พบมากที่สุด คือ มวนกรรเชียง (วงศ์ Corixidae อันดับ Hemiptera) รองลงมา ได้แก่ ด้วงดิ ่ง (วงศ์ 
Dytiscidae อันดับ Coleoptera) ด้วงก้นกระดกแดงดำ (วงศ์ Staphilinidae อันดับ Coleoptera) แมลงข้าวสาร 
(วงศ์ Dytiscidae อันดับ Coleoptera) เพลี้ยจักจั่นขาว (วงศ์ Cicadellidae อันดับ Homoptera) ด้วงก้นกระดกดำ 
(วงศ์ Staphilinidae อันดับ Coleoptera) เป็นต้น 

3.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 

 การสำรวจและเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ซึ่งเป็น
สถานีเก็บตัวอย่างเดียวกับสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินของโครงการ ได้ดำเนินการระหว่างวันที ่ 24 มิถุนายน -  
5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 23 สถานี แบ่งเป็นสถานีที่เป็นตัวแทนฐานหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 15 สถานี  
และสถานีที ่เป็นตัวแทนแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 8 สถานี  (รูปที่ 3.1-3) โดยดำเนินการสำรวจและ 
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และพืชน้ำ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

• แพลงก์ตอนพืช จากการสำรวจแพลงก์ตอนพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดที่ม ีการ
แพร่กระจายได้ทั่วไป สำหรับแพลงก์ตอนพืชที่พบอยู่ในช่วง 12-55 ชนิด/สถานี ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มยูกลีนอยด์ 
(Division Euglenophyta)  

• แพลงก์ตอนสัตว์ จากการสำรวจแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีมีการแพร่กระจายท่ัวไปตาม
แหล่งน้ำจืด สำหรับแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบอยู่ในช่วง 5-20 ชนิด/สถานี ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มโรติเฟอร์ (Phylum 
Rotifera) 

• สัตว์หน้าดิน จากการสำรวจสัตว์หน้าดินที่พบเป็นสัตว์หน้าดินท่ีมีการแพร่กระจายได้ทั่วไปตามแหล่ง 
น้ำจืด สำหรับสัตว์หน้าดินท่ีพบอยู่ในช่วง 2-8 ชนิด/สถานี โดยจัดอยู่ในไฟลัมมอลัสกา (Phylum Mullusca)  

• ปลา จากการสำรวจปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาที่สามารถพบได้ทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำนิ่ง 
เช่น ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ซิวหนวดยาว (Esomus 
metallicus) ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae) ปลากระดี่นาง (Trichopodus microlepis) 
เป็นต้น 

• พืชน้ำ จากการสำรวจพืชน้ำที ่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที ่ม ีการแพร่กระจายทั ่วไปตามแหล่งน้ำจืด 
ประกอบด้วย พืชน้ำประเภทพืชลอยน้ำ และชายน้ำ เช ่น ผักบุ ้ง (Ipomoea aquatica) ผ ักตบชวา (Eichhornia  
crassipes) ไมยราบยักษ์ (Mimosa  pigra) หญ้าขน (Brachiaria  mutica) เป็นต้น 
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3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคสนามระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ.2565 พบว่าบริเวณ
ที่ตั้งฐานหลุมผลิต BY1-2, BY1-20 และ BMS2 (ฐานหลุมผลิตท่ีมีแผนการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพิ่มเติม) มีสภาพเป็น
พื้นท่ีฐานหลุมผลิตปิโตรเลียม ส่วนฐานหลุมผลิตที่จะก่อสร้างใหม่ ได้แก่ ฐานหลุมผลิต BYN4, BYN5 และ NL2  
มีสภาพเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ฐานหลุมผลิต BM3, BM5, BMW2, BMS4 และ NL3 มีสภาพเป็นพื้นท่ีนาข้าว ฐานหลมุผลิต 
BM4 มีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรท่ียังไม่ได้เร่ิมการเพาะปลูก ฐานหลุมผลิต BMW3 มีสภาพเป็นพื้นท่ีนาข้าวและพื้นท่ีปลูก
ถั่วเขียว และฐานหลุมผลิต BMS3 มีสภาพเป็นพื้นที่ปลูกปอเทือง สำหรับบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก 
ฐานหลุมผลิต และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พื้นท่ีเกษตร เช่น พื้นท่ีนาข้าว พื้นท่ีปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่ผสม ไม้ผลผสม ไม้ยืนต้น เป็นต้น รองลงมา
เป็นพื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ถัดมาเป็นพื้นท่ีแหล่งน้ำ พื้นท่ีป่าไม้ (พื้นท่ีป่าไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหลวงและ
ป่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง) พื ้นท่ีเบ็ดเตล็ด (พื ้นที ่ไม้ละเมาะ พื้นที ่ลุ ่ม และฐานหลุมผลิตปิโตรเลียม) และพื้นท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3.3.2 การคมนาคมขนส่ง 

 การสำรวจสภาพการจราจรในปัจจุบันดำเนินการระหว่างวันท่ี 24-25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 
06.00-18.00 น. ซึ่งครอบคลุมวันทำงาน 1 วัน และวันหยุด 1 วัน โดยมีจุดสำรวจปริมาณจราจร 8 จุด บริเวณเส้นทาง
คมนาคมท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ถนนสายบ้านหนองจิก-บ้านนิคมพัฒนา จำนวน 2 จุด ถนน รพช.สท.3111 จำนวน 
1 จุด ถนนบ้านบึงม่วง จำนวน 1 จุด ถนนสาย กพ.ถ.85-003 จำนวน 2 จุด ทางหลวงชนบท กพ.4022 จำนวน 1 จุด 
และทางหลวงหมายเลข 1065 จำนวน 1 จุด (รูปที่ 3.3-1) จากการสำรวจพบว่าเส้นทางคมนาคมในบริเวณพื้นท่ีศึกษา
ทั้ง 8 จุดสำรวจ มีปริมาณจราจรเบาบาง ส่วนใหญ่มีปริมาณจราจรโดยรวมในวันทำงานมากกว่าวันหยุด สำหรับ
เส้นทางท่ีมีปริมาณจราจรสูงสุด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1065 รองลงมาได้แก่ ทางหลวงชนบท กพ.4022 และถนน
สาย กพ.ถ.85-003 เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ ที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหรือ
ระหว่างตำบลและอำเภอ โดยยานพาหนะท่ีพบส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งไปเกิน 7 คน และรถจักรยานยนต์และสามล้อ
เครื่อง ส่วนถนนสายบ้านหนองจิก-บ้านนิคมพัฒนา ถนน รพช.สท.3111 และถนนบ้านบึงม่วง มีปริมาณจราจรไม่มาก
นัก เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน หรือสัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน โดยยานพาหนะท่ีพบมากท่ีสุด
เป็นรถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง อย่างไรก็ตาม จากการประเมินระดับการให้บริการ (Level of Service: LOS) 
ของเส้นทางคมนาคมในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 8 จุดสำรวจ พบว่ามีการให้บริการของถนนอยู่ในระดับ A โดยมีสภาพ
การจราจรแบบไหลได้อิสระ (Free Flow) โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับข่ีมีอิสระในการควบคุมรถสูง  

3.3.3 การใช้น้ำ 

 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่อยู่พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต และรัศมี 
500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ พบว่าทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้านเพื่อจัดสรรน้ำสำหรับการ
อุปโภค (ซัก ล้าง และน้ำใช้) ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำบาดาลในการผลิต
น้ำประปา และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร หน่วย
บริการลานกระบือ ได้แก่ หมู่บ้านบางส่วนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา และองค์การบริหารส่วน
ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนน้ำเพื่อการบริโภคของครัวเรือนบริเวณพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด
บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำดื่ม และประกอบอาหาร) สำหรับข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ พบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ บ่อน้ำ/บ่อน้ำต้ืน และน้ำจากคลองชลประทาน หรือน้ำจากลำคลอง
ในพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก เช่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง คลองวังเฉลียง คลองคณฑี ลำแม่ฝาย 
สายล่าง เป็นต้น 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
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และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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  จุดสำรวจปริมาณจราจรของโครงการ 
 

รูปที่ 3.3-1 
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3.3.4 การใช้ไฟฟ้า 

 ฐานหลุมผลิต แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม และพื้นที่ศึกษาของโครงการ อยู่ในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย อำเภอลานกระบือ และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร การให้บริการไฟฟ้าในบริเวณพื้นท่ีศึกษาอยู่
ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาน
กระบือ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มาผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกลุ่มท่ีอยู่อาศัย สำหรับข้อมูลสถานะครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในพื้นท่ี พบว่าปัจจุบันในเขต
พื้นท่ีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (ร้อยละ 100.0) 
ส่วนในพื้นท่ีอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้วร้อยละ 96.7  

3.3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

 ฐานหลุมผลิต แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม และพื้นที่ศึกษาของโครงการอยู่ในพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำยมตอนล่าง  
มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเทจากทางด้านทิศตะวันตกและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 
52-61 เมตร ส่วนบริเวณท่ีต้ังฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน และบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ มีความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 54-60 เมตร โดยทิศทางการไหลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน (Surface run-off) 
บริเวณพื้นที่ศึกษาจะไหลตามระดับความสูงของพื้นที่จากทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงสู่พื้นที่ราบ
ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ สำหรับทิศทางการไหลของน้ำในลำน้ำ (Stream flow) 
สายต่าง ๆ ในพื้นที ่ศึกษาจะไหลจากทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปบรรจบกับแม่น้ำยมที่อยู ่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นท่ี และจากการตรวจสอบระดับความเสี่ยงและความถี่ในการเกิดอุทกภัย
ในพื้นที ่จากข้อมูลพื้นที ่เสี ่ยงอุทกภัยในรอบ 12 ปี จากแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง  
ตามปฏิทินการบริหารจัดการน้ำ ปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พบว่าบริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิตเดิม ได้แก่  
ฐานหลุมผลิต BY1-20 และ BMS2 และฐานหลุมผลิตที่จะก่อสร้างใหม่ ได้แก่ ฐานหลุมผลิต BM3, BM5, BMW2, 
BMW3,  BMS3, BMS4, NL2 และ NL3 อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย (มีโอกาสเกิดอุทกภัย 1-4 ครั้ง ในรอบ 12 ปี) 
ส่วนบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิต BY1-2 (ฐานหลุมผลิตเดิม) และฐานหลุมผลิตที่จะก่อสร้างใหม่ ได้แก่ ฐานหลุมผลิต 
BYN4, BYN5 และ BM4 ไม่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สำหรับบริเวณพื้นท่ีวางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของ
โครงการ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย (มีโอกาสเกิดอุทกภัย 1-4 ครั้ง ในรอบ 12 ปี) และมีบางส่วน 
ไม่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  

 อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) ของ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอลานกระบือ และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร  พบว่า 
ในพื้นท่ีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เกิดเหตุการณ์อุทกภัยข้ึนท้ังหมด 7 ครั้งในรอบ 5 ปี ในพื้นท่ีอำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นทั้งหมด 2 ครั้งในรอบ 5 ปี และในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร เกิดเหตุการณ์อุทกภัยข้ึนท้ังหมด 4 ครั้งในรอบ 5 ปี 
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3.3.6 การเกษตรและปศุสัตว์ 

 จากการรวบรวมข้อมูลการเกษตรของอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอลานกระบือ และอำเภอ  
พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2565) 
และจากการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาในภาคสนามระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ.2565 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง
โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพบว่ามีการปลูกไม้ยืนต้นในบางพื้นที่ เช่น สัก ยูคาลิปตัส เป็นต้น เนื่องจากในพื้นท่ี
ศึกษามีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงทำใหส้ามารถทำการเกษตรได้หลากหลายรูปแบบ   

 สำหรับการปศุสัตว์ในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ จากการสำรวจในภาคสนามระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 
พ.ศ.2565 พบว่า ในบริเวณพื้นท่ีศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตท้ัง 14 ฐาน และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมท้ัง 12 แนวท่อ ไม่พบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือพื้นท่ีปศุสัตว์ขนาดใหญ่แต่อย่างใด โดยการทำปศุสัตว์ 
ในพื้นที่มีรูปแบบเป็นการปศุสัตว์ขนาดเล็กภายในครัวเรือน ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยเป็นการ
เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคหรือเป็นอาชีพเสริมภายในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ เป็นต้น  

3.3.7 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัด
สุโขทัย และสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า สัตว์น้ำจืดที่จับได้ตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นปลาตะเพียน ปลานิล ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาดุก เป็นต้น โดยมีปริมาณสัตว์น้ำจืด 
ที่จับได้ 409.93-2,842.57 ตัน/ปี สำหรับข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พบว่า ในพื้นท่ีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
อำเภอลานกระบือ และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประมาณ 
265-997 ครัวเรือน/ปี  

3.3.8 การจัดการของเสีย 

 จากการรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลในพื้นที่ศึกษาของ
โครงการ พบว่า หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก และเทศบาลตำบลเขาคีริส  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยส่วนกลาง โดยประชาชนในพื้นท่ีจัดการ/กำจัดขยะมูลฝอยด้วยตนเอง
ภายในครัวเรือน โดยใช้วิธีการเทกองหรือเผาทำลาย ส่วนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงทับแรต องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ และเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะมูลฝอยให้กับประชาชนท่ีอยู่ในเขตการปกครอง โดยใน 
แต่ละท้องท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องทำการจัดเก็บประมาณ 0.5-9 ตัน/วัน และมีวิธีการกำจัดด้วยการฝังกลบ
บริเวณสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องท่ี  

 สำหรับน้ำเสียท่ีเกิดจากครัวเรือนในบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจำวัน
ของประชาชน เช่น น้ำซักล้าง น้ำจากห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการจัดการน้ำเสียขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล/เทศบาลในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ พบว่าไม่มีระบบการจัดการน้ำเสียให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ในเขตการ
ปกครองแต่อย่างใด โดยประชาชนส่วนใหญ่จะจัดการด้วยวิธีการของตนเอง เช่น ระบายลงระบายลงดินหรือที่โล่ง  
หรือระบายลงลำคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง 
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และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -49- 

3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

3.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

3.4.1.1 การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ 

 สำหรับพื้นที ่ศึกษาของโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตทั้ง 14 ฐาน และรัศมี 500 เมตร 
จากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ ประกอบด้วย ชุมชน/หมู่บ้านท่ีตั ้งอยู ่ในเขตพื้นที ่ตำบลหนองจิก  
ตำบลสามพวง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ 
ตำบลจ ันท ิมา อำเภอลานกระบ ือ ตำบลว ังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพ ิไกร เทศบาลตำบลเขาค ีรีส  
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ ้น 51 หมู่บ้าน ซึ ่งจากการศึกษาและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ   
มีรายละเอียดดังนี้ 

• จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 6,569.1 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,105,687.5 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูงภูเขายาวมาทาง 
ทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่านจากเหนือลงใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน สำหรับ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล  
18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 585,352 คน แบ่งเป็นชาย 283,429 คน 
และหญิง 301,923 คน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) เท่ากับ 51,293  
ล้านบาท จำแนกเป็นสาขาที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด  คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ซึ่งมี
มูลค่า 17,707 ล้านบาท รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,269 ล้าน
บาท และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่า 4,889 ล้านบาท (รายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย, 2564) โดยประชากร 
มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนประมาณ 22,461 บาท/เดือน/ครัวเรือน และมีรายจ่ายประมาณ 14,034 บาท/เดือน/
ครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2564) 

• จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8,607.5 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,379,681 ไร่ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาว 104 กิโลเมตร โดยพื้นที่ภายใน
จังหวัดมีท้ังเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ำ เป็นเนินเขาเต้ีย ๆ สลับท่ีราบลุ่ม และเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุ และ
แหล่งต้นน้ำลำธาร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 956 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล 64 แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 712,143 คน แบ่งเป็นชาย 351,539 คน และหญิง 360,604 คน มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) เท่ากับ 117,705 ล้านบาท จำแนกเป็นสาขาที่ทำ
รายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่า 31,186 ล้านบาท รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม 
การป่าไม้ และการประมง ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 26,391 ล้านบาท และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 21,974  
ล้านบาท (รายงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร, 2563) โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนประมาณ 20,942 บาท/
เดือน/ครัวเรือน และมีรายจ่ายประมาณ 19,497 บาท/เดือน/ครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2564) 

 

 สำหรับลักษณะทางสังคมของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นสังคมดั้งเดิม และมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อดูแล
เกื ้อกูลกันในชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที ่ เพื ่อสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อปพร. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจ เป็นต้น ประชาชน
ในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และยาสูบ  
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
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3.4.1.2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 
 

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 36 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นท่ีหลัก 13 ตัวอย่าง ผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่รอง 38 ตัวอย่าง พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีหลัก 8 ตัวอย่าง พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมใน
พื้นท่ีรอง 42 ตัวอย่าง เจ้าของที่ดินฯ 17 ตัวอย่าง ครัวเรือนในพื้นที่หลัก 667 ตัวอย่าง ครัวเรือนในพื้นที่รอง 406 
ตัวอย่าง รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,191 ตัวอย่าง โดยดำเนินการระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

• ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

1) ความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการจากการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่ากิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่คือ ทำให้
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และท้องถิ่นได้รับค่าภาคหลวง และเห็นว่าอาจส่งผลกระทบด้านลบในเรื่องอุบัติเหตุจากรถ
เข้า-ออกของโครงการ ถนนชำรุด/เสียหายจากรถขนส่งของโครงการ การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน แสงสว่าง 
จากฐานหลุมผลิตอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ใกล้เคียง กลิ่น อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติจากกิจกรรมของโครงการ เป็นต้น   

2) ความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการจากการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นท่ีหลัก และพื้นที่รอง ร้อยละ 88.5 และ 92.8 ระบุว่า ไม่มี
ความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ส่วนกลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีหลัก และพื้นท่ีรอง ร้อยละ 63.9 
และ 84.8 ระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ เจ้าของท่ีดิน ร้อยละ 96.3 ระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวล
ต่อการดำเนินโครงการ สำหรับกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ร้อยละ 94.5 และ 94.9 ระบุว่า ไม่มีความ
ห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดังรูปที่ 3.4-1) แต่มีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนท่ีระบุว่า มีความห่วงกังวล
ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปข้อห่วงกังวลได้ดังนี้ 

- กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง มีความกังวลต่อการดำเนินงานของโครงการในเรื่อง
เสียงดังจากกิจกรรมของโครงการ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกของโครงการ ถนนชำรุด/
เสียหายจากรถขนส่งของโครงการ เป็นต้น 

- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง มีความกังวลต่อการดำเนินงาน
ของโครงการในเรื่องการปนเปื้อนจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การร่วงหล่นของวัสดุ
จากการขนส่งของโครงการลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน การปนเป้ือนของดิน อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกของโครงการ ถนนชำรุด/
เสียหายจากรถขนส่งของโครงการ เป็นต้น 

- กลุ ่มเจ ้าของที ่ด ินฯ  ม ีความกังวลต่อการดำเนินงานของโครงการในเร ื ่องแสงสว่าง 
จากฐานหลุมผลิต อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและแมลง 

- กลุ ่มครัวเร ือนในพื ้นที ่หลัก มีความกังวลต่อการดำเนินงานของโครงการในเรื ่องการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังจากกิจกรรมของโครงการ อุบัติเหตุจากการร่ัวไหลของปิโตรเลียม เป็นต้น 

- กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รอง มีความกังวลต่อการดำเนินงานของโครงการในเรื่องเสียงดังจาก
กิจกรรมของโครงการ การปนเปื้อนของสารเคมี น้ำมัน จากการเจาะไปสู่น้ำใต้ดิน การปนเปื้อนของโคลนเจาะ และ
เศษหินจากการเจาะไปสู่น้ำใต้ดิน เป็นต้น 

 
 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3)    ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้นำชมุชนในพืน้ท่ีหลัก และพื้นท่ีรอง ระบุว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ 
ร้อยละ 92.3 และ 92.1 ส่วนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ระบุว่า เห็นด้วยกับการ
พัฒนาโครงการ ร้อยละ 87.5 และ 97.6 เจ้าของท่ีดิน ระบุว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ ร้อยละ 100.0 และกลุ่ม
ครัวเรือนในพื้นที ่หลัก และพื้นที ่รอง ระบุว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ ร้อยละ 98.4 และ 98.0 ตามลำดับ 
(รายละเอียดดังรูปที่ 3.4-2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่หลัก

กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่รอง

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวฯ ในพื้นที่หลัก

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวฯ ในพื้นที่รอง

เจ้าของที่ดินฯ

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่หลัก

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รอง

88.5

92.8

63.9

84.8

96.3

94.5

94.9

11.5

7.2

36.1

15.2

3.7

5.5

5.1

กลุ่มผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่หลัก

กลุ่มผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่รอง

กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวฯ 
ในพ้ืนที่หลัก

กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวฯ 
ในพ้ืนที่รอง

เจ้าของที่ดินฯ
กลุ่มครัวเรือนใน

พ้ืนที่หลัก
กลุ่มครัวเรือนใน

พ้ืนที่รอง
ไม่กังวล 88.5 92.8 63.9 84.8 96.3 94.5 94.9

มีความกังวล 11.5 7.2 36.1 15.2 3.7 5.5 5.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่หลัก

กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่รอง

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวฯ ในพื้นที่หลัก

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวฯ ในพื้นที่รอง

เจ้าของที่ดินฯ

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่หลัก

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รอง

92.3

92.1

87.5

97.6

100.0

98.4

98.0

7.7

5.3

12.5

2.4

1.3

2.0

2.6

0.3

กลุ่มผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่หลัก

กลุ่มผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่รอง

กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวฯ 
ในพ้ืนที่หลัก

กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวฯ 
ในพ้ืนที่รอง

เจ้าของที่ดินฯ
กลุ่มครัวเรือนใน

พ้ืนที่หลัก
กลุ่มครัวเรือนใน

พ้ืนที่รอง
เห็นด้วย 92.3 92.1 87.5 97.6 100.0 98.4 98.0

ไม่เห็นด้วย 7.7 5.3 12.5 2.4 0.0 1.3 2.0

ไม่แสดงความคิดเห็น 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

  ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการพัฒนาโครงการ รูปที่ 3.4-2 
 

  ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ด้านความกังวลต่อการดำเนินโครงการ รูปที่ 3.4-1 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3.4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการศึกษาของโครงการ โดยเป็นกระบวนการ  
ที่ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อชุมชน และสร้างความเข้าใจใน
รายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นด้วยกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Ways 
Communication) โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่หน่ึง :  ดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา เป็นการให้ข้อมูล โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย และ       
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดำเนินการ 
ในระหว่างวันท่ี 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ครั้งที่สอง : ดำเนินการหลังจากการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อ 
ร่างรายงานฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอในรายงานฯ ดำเนินการใน
ระหว่างวันท่ี 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 

3.4.2.1 ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขอบเขตพื้นท่ีดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุม
ผลิตท้ัง 14 ฐาน และในรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ ประกอบด้วย พื้นท่ีบางส่วนของ 
8 ตำบล 2 เทศบาลตำบล 3 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ ตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ตำบล  
วังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวั ดกำแพงเพชรจำนวน
ท้ังสิ้น 51 หมู่บ้าน  

3.4.2.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ การประชุมเวทีสาธารณะ 
(Public Meeting) และการประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน (Community Meeting) โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแสดง
ดังตารางที่ 3.4-1 

3.4.2.3 ผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดำเนินงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประชุมเวทีสาธารณะ 
(Public Meeting) และการประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน (Community Meeting) ซึ่งผลการดำเนินงานสรุปได้
ดังนี้ 

 1) การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Meeting) โดยแบ่งเป็น เวทีระดับจังหวัด และเวทีระดับอำเภอ
และตำบล มีรายละเอียดดังนี้ 

• การประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัด : ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2565  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และสาธารณชนท่ัวไปท่ีสนใจ รวมจำนวน
ท้ังสิ้น 81 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-1   การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้เสียประโยชน์ - เจ้าของที ่ดินและผู ้ใช้ประโยชน์ที ่ดินบริเวณที่ต ั ้งฐานหลุมผลิต 

ถนนทางเข้าโครงการ และแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
- ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุม

ผลิตทั้ง 14 ฐาน และรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม
ทั้ง 12 แนวท่อ ประกอบด้วย พื้นที่บางส่วนของ 8 ตำบล 2 เทศบาล
ตำบล 3 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ ตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง 
ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง 
ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ 
ตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขา  
คีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนทั้งสิ ้น 51 
หมู่บ้าน 

  - พื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่ศึกษา ทั้งพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง ได้แก่ 

 

 • สถานพยาบาล ท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ร ับผ ิดชอบในพื ้นท ี ่ศ ึกษา ได ้แก่  
โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลพราน
กระต่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ ้านประด ู ่ งาม โรงพยาบาลส ่ งเสร ิมส ุขภาพตำบล 
บ้านบ ึงมาลย์ โรงพยาบาลส ่ งเสร ิมส ุขภาพตำบลจ ันท ิมา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลคลองพิไกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
หนองโสน โรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลทุ ่ งยางเม ือง  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง 

 

 • สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 
โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) โรงเรียนพิไกรวิทยา 
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ โรงเรียนบ้านใหม่
สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง โรงเรียนบ้านสุรเดชสามคัคี 
โรงเรียนบ้านหนองหลวง โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ โรงเร ียน 
บ้านหนองจิก โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 
โรงเร ียนบ้านบึงล ูกนก โรงเร ียนบ้านหนองปากดง โรงเร ียน 
หนองแขมประชาสรรค์ ศ ูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง  
ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กบ้านหนองจิก และศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล็ก 
บ้านนิคมพัฒนา 

 

 • ศาสนสถาน  ได้แก่  วัดบึงสนมเสนาราม วัดใหม่สามัคคีธรรม  
(วัดบึงหญ้า) วัดมุจลินทราราม วัดอู ่สำเภาทอง (วัดหกหลุม)  
วัดหนองสะแกทอง วัดหนองแขม วัดวังเฉียง (วัดชัยศิริมงคล)  
วัดบ้านบึงมาลย์ วัดบ้านใหม่สามัคคี วัดหนองละมั่งวังสระทอง  
วัดสว่างอารมณ์ วัดป่าหนองหลวง วัดหนองข่อย วัดหนองจิก  
วัดทรายทองวนาราม วัดบ้านประดาเจ็ดรัง วัดรุ่งโรจน์วนาราม  
วัดลำมะโกรก วัดหนองเด่ือ และวัดหนองปากดง 

 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ - ผู้ได้รับการว่าจ้างจากโครงการ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการ 

ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโครงการ เทศบาล/อบต. ที่ได้รับประโยชน์
จากค่าภาคหลวง 

 

 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-1   การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ (ต่อ-1) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ

รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 เจ้าของโครงการ - บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
2.2 ผู้จัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย 

- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 

3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา
รายงานการประเมิน   
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา
รายงานการประเมิน   
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
และคณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาปิโตรเลียม 

3.2 ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ
อนุมัติอนุญาตโครงการ 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่าง ๆ 

4.1  หน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค 

- ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานศลิปากรที่ 6 (สุโขทัย) 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 

  - ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 
 4.2 หน่วยงานราชการ 

ส่วนจังหวัด  
จังหวัดสุโขทัย 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
- พลังงานจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสุโขทัย 
  - อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
  - ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย 
  - ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 
  - ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย 
  - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
  - ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 
  - ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 

- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
- ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
- พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย 
- พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
- ประมงจังหวัดสุโขทัย 
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
- ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
- เกษตรจังหวัดสุโขทัย 
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
- ปลัดจังหวัดสุโขทัย 
- วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-1   การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ (ต่อ-2) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่าง ๆ (ต่อ-1) 
4.2 หน่วยงานราชการ 

ส่วนจังหวัด (ต่อ-1) 
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- จัดหางานจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 

  - ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 
 - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
 - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย 

 
- สถิติจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 

 - สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 จังหวัดกำแพงเพชร 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
- พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดกำแพงเพชร 
  - อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
  - ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร 
  - ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร 
  - ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร 
  - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร 
  - ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร 
  - ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 

- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร 
- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร 
- ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร 
- พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร 
- พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร 
- ประมงจังหวัดกำแพงเพชร 
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 
- ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร 
- เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 
- ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
- วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
- จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร 

 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -56- 

ตารางที่ 3.4-1   การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ (ต่อ-3) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่าง ๆ (ต่อ-2) 
4.2 หน่วยงานราชการ 

ส่วนจังหวัด (ต่อ-2) 
- ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 
- ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร 

  - ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงเพชร 
  - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 
  - สถิติจังหวัดกำแพงเพชร 
  - ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร 
  - สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
 4.3 หน่วยงานราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
- นายอำเภอคีรีมาศ 
- นายอำเภอลานกระบือ 
- นายอำเภอพรานกระต่าย 
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีในพื ้นที ่ ได้แก่  

ตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ 
ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบล
คลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร 

  - สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาคีรีมาศ 
- เกษตรอำเภอคีรีมาศ 
- ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ 
- พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ 
- ท้องถิ่นอำเภอคีรีมาศ 
- ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ 

  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
  - ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คีรีมาศ 
  - สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 
  - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาลานกระบือ 
  - เกษตรอำเภอลานกระบือ 
  - ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ 
  - พัฒนาการอำเภอลานกระบือ 
  - ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ 
  - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานกระบือ 
  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
  - สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย 
  - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาพรานกระต่าย 
  - เกษตรอำเภอพรานกระต่าย 
  - ปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย 
  - พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย 
  - ท้องถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 
  - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย 
  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
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และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -57- 

ตารางที่ 3.4-1   การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ (ต่อ-4) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ 
5. องค์การเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม              
องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

องค์การเอกชนด้านการ
ค ุ ้ มครองส ิ ่ งแวดล ้อม/
อ งค ์ ก รพ ัฒนา เ อกชน 
ในพื้นที่ 

- ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย 
- ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร 
- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
- นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย 
- นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 

- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
- ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย 
- ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร 
- ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
- ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ และอำเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดกำแพงเพชร 
สถาบันการศึกษา - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร 
  - อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

6. สื่อมวลชน  สื่อมวลชน - ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 
- ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย 
- ผ ู ้อำนวยการสถานีว ิทย ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ ังหวัด

กำแพงเพชร 
- นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดสุโขทัย 
- นายกสมาคมเครือขา่ยสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง 
- ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย 
- นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชร 

7. ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป - ประชาชนทั่วไปที่มคีวามสนใจโครงการ 
ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, พ.ศ.2565 
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- วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-12.00 น. จัดประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจำนวน 38 คน 

- วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30-12.00 น. จัดประชุม ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์  
ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจำนวน 43 คน 

 
• การประชุมเวทีสาธารณะระดับอำเภอและตำบล : ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน  

พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจำนวน 189 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30-16.30 น. จัดประชุม ณ หอประชุมอำเภอ 
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันการศึกษา 
ผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นท่ีตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุ่งยางเมือง 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวนท้ังสิ้น 37 คน  

- วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30-16.30 น. จัดประชุม ณ หอประชุมอำเภอ 
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ ่งมีผ ู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ ่น ผู ้แทน
สถาบันการศึกษา ผู ้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นท่ี ตำบลหนองหลวง ตำบล 
บึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนท้ังสิ้น 61 คน 

- วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-12.00 น. จัดประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
คลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นท่ีตำบลวังตะแบก 
เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนท้ังสิ้น 91 คน 

 2) การประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้านที่ตั้งฐานหลุมผลิต (Community Meeting) มีการประชุม
ทั้งหมด 3 กลุ่มในหมู่บ้านที่ตั้งฐานหลุมผลิต ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ประชาชน และผู้นำชุมชนในหมู่บ้านท่ีต้ังฐานหลุมผลิตและในบริเวณพื้นท่ีศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร
จากฐานหลุมผลิตทั้ง 14 ฐาน และในรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ จำนวนทั้งสิ้น  
142 คน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 412 คน รายละเอียด
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดังตารางที่ 3.4-2 และสรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล 
และคำชี้แจงจากผู้แทนโครงการแสดงดังตารางที่ 3.4-3 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-2   รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

เทคนิค/กิจกรรม รายละเอียดการให้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ ช่วงเวลา 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 
1. การประชุมเวที

สาธารณะระดับ
จังหวัด 
(Public Meeting) 
 

- ข ้อม ูลภาพรวมการพ ัฒนาป ิโตรเล ียม             
ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 
และแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 

- รายละเอียดโครงการ 
- ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  
- การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

- หน่วยงานราชการในสว่นกลาง ส่วนภูมภิาค และ
ส่วนท้องถิ่น 

- องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/
องค์กรพัฒนาเอกชน 

- นักวิชาการอิสระ/ผู้แทนสถาบันการศึกษา 
- สื่อมวลชน 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

- ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 9.00-12.00 น. 

38 

- ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7  
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 9.30-12.00 น. 

43 

2. การประชุมเวที
สาธารณะระดับ
อำเภอและตำบล 
(Public Meeting) 

 

- ข ้อม ูลภาพรวมการพ ัฒนาป ิโตรเล ียม             
ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 
และแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 

- รายละเอียดโครงการ 
- ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  
- การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น 
- นายก อบต./นายกเทศมนตรีในพื้นที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศึกษา 
- สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
- องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 
- ผู้แทนศาสนสถานในพื้นที ่
- ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา 
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

- หอประชุมอำเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 13.30-16.30 น. 

37 

- หอประชุมอำเภอลานกระบือ  
จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 13.30-16.30 น. 

61 

- ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองพิไกร 
อำเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 9.00-12.00 น. 

91 

 
 
 

 
 
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-2   รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

เทคนิค/กิจกรรม รายละเอียดการให้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ ช่วงเวลา 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 
3. การประช ุมกลุ่ ม

ย่อยในระดับ 
หมู่บ้าน 
(Community 
Meeting) 

- ข ้ อม ู ลภาพรวมการพ ัฒนาป ิ โตรเล ียม             
ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 และ
แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 

- รายละเอียดโครงการ 
- ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  
- การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- ผู ้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู ่ในหมู ่บ้าน 
ที ่ต ั ้งฐานหลุมผลิตและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี                     
1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตทั ้ง 14 ฐาน และ 
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ ่งกลางแนวท่อลำเล ียง
ปิโตรเลียมทั้ง 12 แนวท่อ 

ฐานหลุมผลิต และแนวท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม BYN4, BYN5, BY1-2 และ 
BY1-20 
ศาลากลางบา้น หมู่ที่ 8 บา้นนิคมพัฒนา 
ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 17.30-19.30 น. 

39 

ฐานหลุมผลิต และแนวท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม BM3, BM4, BM5, BMW2 
และ BMW3 
ศาลากลางบา้น หมู่ที่ 4 บา้นบึงมาลย์ 
ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 17.30-19.30 น. 

77 

ฐานหลุมผลิต และแนวท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม NL2, NL3, BMS2, BMS3 
และ BMS4 
ศาลากลางบา้น หมู่ที่ 7 บา้นหนองไม้แดง 
ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 13.30-15.30 น. 

26 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 412* 
หมายเหตุ :    *  ไม่รวมจำนวนหน่วยงานผู้ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะทีส่ำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง 

 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- ผลประโยชน์ที ่ประเทศชาติและประชาชนจะ

ได้ร ับค ุ ้มกับทรัพยากรที ่ เส ียไปหรือไม่ และ
ปริมาณน้ำมันมีมากน้อยเพียงใด 

 
- สำหรับประโยชน์ที ่จะได้รับจากการผลิตปิโตรเลียม อันดับแรกคือ ปริมาณ

สำรองปิโตรเลียมในประเทศที่จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการพัฒนาแหล่ง
ป ิ โตร เล ียมในประเทศก ็จะทำให ้ปร ิมาณสำรองป ิ โตรเล ียมลดลงไป 
เรื่อย ๆ และส่วนที่สอง คือ ภาษีเงินได้และค่าภาคหลวง โดยค่าภาคหลวงที่ได้
จากการผลิตปิโตรเลียมจะถูกจัดสรรให้กับท้องถิ่นเพื ่อใช้เป็นงบประมาณ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

- หลุมน้ำมันที่ทำการขุดเจาะไปแล้วสามารถฟื้นฟู
ให ้สามารถกลับมาผลิตได้อ ีกหรือไม่ และใช้
ระยะเวลาเท่าใด 

- หลุมปิโตรเลียมที ่เจาะไม่พบปิโตรเลียม/สิ้นสุดการผลิตปิโตรเลียม บริษัทฯ  
จะไม่ได้ดำเนินการฟื้นฟูเพื่อกลับมาผลิตอีกครั้ง เนื่องจากภายหลังสิ้นสุดการ
ผลิตปิโตรเลียม บริษัทฯ จะต้องทำการปิดหลุม สละหลุม และปรับสภาพพื้นที่ 
เพ่ือส่งคืนพื้นที่ให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งติดต้ังที่ใช้ใน
กิจการปิโตรเลียม บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่
กฎหมายปิโตรเลียมกำหนด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ทำการรื้อถอน 

อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
- อยากทราบว่าการดำเนินงานในครั้งนี้คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจแล้วหรือไม่ 

 
- เบื้องต้นบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาโดยการสำรวจคลื่นไหว

สะเทือนแบบ 3 มิติเพื่อทราบถึงโครงสร้างแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดิน  
ซึ่งภายหลังจากได้ทำการศึกษาแล้ว บริษัทฯ จะทราบว่าพื้นที่บริเวณใดที่มี
แนวโน้มที ่จะพบแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ซึ ่งตำแหน่งที่ตั ้งฐานหลุมผลิตทั้ง  
14 ฐาน ของโครงการฯ เป็นพื ้นที ่ที่มีความน่าสนใจและมีแนวโน้มที ่จะพบ
ปิโตรเลียม ดังนั ้น เพื ่อพิสูจน์ว่าพื ้นที่ดังกล่าวมีปิโตรเลียมหรือไม่ บริษัทฯ 
จำเป็นต้องทำการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพื ่อพิสูจน์ ซ ึ ่งในกรณีที ่ เจาะพบ
ปิโตรเลียม บริษัทฯ จึงจะทำการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่ามีปริมาณเพียงพอและ
คุ้มค่าที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ก่อนที่จะทำการติดตั้งอุปกณ์เพื่อทำการ
ผลิตปิโตรเลียมต่อไป แต่ถ้าหากไม่พบหรือพบในปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่าที่จะผลิต
ในเชิงพาณิชย์ก็จะทำการปิดหลุมและสละหลุม ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ จะยังไม่
สามารถระบุได้ว่าการเจาะหลุมปิโตรเลียมในครั ้งนี ้จะคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์
หรือไม่ โดยการประเมินความคุ ้มค ่าจะดำเนินการภายหลังการเจาะพบ
ปิโตรเลียมเรียบร้อยแล้ว  

- ปิโตรเลียมที่พบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจะขนส่งไป
กลั่นที่ใด 

- ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกไปกลั่นที่โรงกลั่นบางจาก  

ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย 
- อยากทราบว่าหลังจากที่โครงการก่อสร้างเสร็จ

เร ียบร ้อยแล ้วจะมีอ ุปกรณ์ดับเพลิง หร ือมี
รถดับเพลิงสำหรับสนับสนุนในกรณีที ่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือไม่ 

 
 

- ตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย ทางโครงการจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำอยู่ที่ฐานหลุมผลิตแต่ละฐาน และจะต้องมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษา
เป็นประจำ เพื ่อให้พร้อมใช้งานอยู ่เสมอ อีกทั ้งที ่สำนักงานภาคสนามของ 
บริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู่หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จะมี
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ประจำอยู่ที่สำนักงานฯ เพื่อเข้าระงับเหตุในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณฐานหลุมผลิต/สถานีผลิตของบริษัทฯ ส่วนในกรณีที่
รถดับเพลิงของบริษัทฯ ไม่สามารถระงับเหตุได้ บริษัทฯ จะประสานขอความ
ร่วมมือสนับสนุนรถดับเพลิงจากทาง อบต. ในพื ้นที ่เพื ่อเข้าร่วมระงับเหตุ  
ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ จะมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ร่วมกับทางอำเภอ และ อบต. ในพื้นที่อยู่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -62- 

ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-1) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ต่อ-1) 
1. รายละเอียดโครงการ 
ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
- ในกรณีที่พื้นที่ทำการขุดเจาะเป็นพื้นที่เกษตร และมี

การเพาะปลูกอยู่ อยากทราบว่าเกษตรกรจะต้องทำ
อย่างไร ทางโครงการมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ชดเชยเยียวยาอย่างไร 

 
- ในขั ้นตอนการดำเนินกิจกรรมของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช ่วง  

โดยช่วงแรกเป็นขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะยังไม่มีการเข้าไปดำเนินการใด ๆ 
ในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้าโครงการ นอกจากการเข้าไป
สำรวจสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และทำการเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่ตั้งฐาน
หลุมผลิต อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้าไปสำรวจและเก็บตัวอย่าง ทางบริษัทที่
ปรึกษาจะดำเนินการแจ้งผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าของที่ดินทราบก่อนเริ่มดำเนินการ 
สำหรับช่วงที ่สอง ค ือ ภายหลังจากที ่รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบและบริษัทฯ จะเริ ่มเข้ามา
ดำเนินการในพื้นที่ บริษัทฯ จะทำการเช่า/ซื้อที่ดิน จากเจ้าของที่ดินก่อนที่
จะทำการก ่อสร ้ า งฐานหล ุมผล ิตและถนนทางเข ้ าทางโครงการ  
โดยอัตราการเช่า/ซื้อที่ดิน รวมถึงการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่ใน
พืน้ที่ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของที่ดินและบริษัทฯ 

ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- อยากทราบว่าในระหว่างที ่มีการขุดเจาะ หากพบ

โบราณวัตถุหรือโบราณสถานจะมีวิธีการดำเนินการ
อย่างไร จะยุติโครงการหรือเดินหน้าโครงการต่อไป 

 
- ในระหว่างการดำเนินงานโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและติดต้ัง ระยะเจาะ

หลุมปิโตรเลียม และระยะผลิตปิโตรเลียม หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี บริษัทฯ จะต้องหยุดดำเนินการเป็นการ
ชั่วคราว และจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมศิลปากร หรือสำนักศิลปากรในพื้นที่ เพื่อเข้ามาดำเนินการ
ตรวจสอบ และในกรณีที ่พ ิส ูจน ์แล ้วพบว ่าเป็นแหล่งโบราณคดีท ี ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

ใบคำถาม 
- หลังจากที ่รายงาน EIA ผ่านเรียบร้อยแล้ว อยาก

ทราบว่าหากมีการขุดเจาะทั้ง 14 ฐานหลุมผลิต จะ
มีปริมาณน้ำมันในประเทศเพ่ิมขึ้นมากน้อยเท่าไร 

 
- จากข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสามารถบอกได้ว่าจะ

พบปิโตรเลียมในปริมาณมากน้อยเพียงใด การเจาะหลุมปิโตรเลียมจะเป็นการ
พิส ูจน์ว ่าจะพบป ิโตรเล ียมหร ือไม่ และหากเจาะพบปิโตรเล ียมแล้ว  
บริษัทฯ จึงจะทำประเมินอีกครั้งว่ามีปริมาณปิโตรเลียมมากน้อยเท่าไร คุ้มค่า
ก็จะทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปหรือไม่ ดังนั ้น หากต้องการทราบถึง
ปริมาณปิโตรเลียมที่อยู่ในแหล่งกักเก็บเป้าหมายในการเจาะหลุมปิโตรเลียม
ของโครงการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการเจาะหลุมปิโตรเลียมก่อน  

2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- อยากทราบว่าทางโครงการมีวิธีการป้องกัน/ควบคุม

ผลกระทบเรื่องเส้นทางการขนส่งอย่างไร 

 
- เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการในแต่ละระยะมีการใช้รถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในกิจกรรมการขนส่ง ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการ
ชำรุดเส ียหายของผิวจราจรของเส ้นทางขนส่งของโครงการฯ บริษัทฯ  
มีมาตรการในการควบคุมความเร็วของรถขนส่ง จำกัดน้ำหนักในการบรรทุก 
รวมถึงหากเกิดความเสียหายของผิวจราจรจากการขนส่งของโครงการฯ 
บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -63- 

ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-2) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ต่อ-2) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 
- ในกรณีที ่มีผลกระทบเกิดขึ ้น อยากทราบว่าทาง

โครงการจะมีการชดเชยเยียวยาให้กับประชาชนที่
อยู ่ในหมู ่บ ้านที ่ม ีการผล ิตปิโตรเล ียมอย่า งไร 
เนื่องจากที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวสารจากช่องทาง
ต่าง ๆ ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ เคียงที่ตั้งฐาน
หลุมผลิตได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยา ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็น
เหตุผลที่ทำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มคนบางกลุ่ม 
หรือจาก NGO ได้ แต่ถ้าโครงการมีความชัดเจนใน
เรื่องดังกล่าว มีการจัดการที่ดี ก็จะไม่เกิดปัญหา
ตามมาในภายหลัง 

 
- ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจาก
กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการในแต่ละระยะว่าจะเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน/พื ้นที ่อ ่อนไหวต่อผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง รวมถึง  
มีการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาโครงการ ส่วนในกรณีที ่กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน พื้นที่เกษตรกรรม หรือระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ บริษัทฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบผลกระทบและความเสียหายที ่เกิดขึ ้น หากพิสูจน์ทราบว่าเป็น
ผลกระทบหรือความเสียหายที ่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมของโครงการ บริษัทฯ 
จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

ใบคำถาม 
- ข้อมูลการศึกษาผลกระทบของโครงการสามารถ

นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้หรือไม่ 

 
- สำหรับข้อมูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม

การดำเนินงานของโครงการในแต่ละระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 
ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม ระยะผลิตปิโตรเลียม และระยะปิดหลุม/สละหลุม 
รวมถึงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาจะมานำเสนอให้กับ
ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั ้งที ่ 2 ซึ ่งก่อนที ่จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ทางบริษัทที่
ปรึกษาจะมีเผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของ
โครงการต่อหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที ่ได้รับทราบก่อนล่วงหน้า  
โดยบริษัทที ่ปรึกษาจะลงพื ้นที ่เพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ  
และกำหนดการจัดประชุม ณ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ว่าการ
อำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่ใน
พื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  
เพจเฟซบ ุ ๊ ก (บร ิษ ัท ว ิช ั ่น อ ี  คอนซ ัลแทนท์ จำก ัด) และเว ็บไซต์ 
(http://www.visione-consult.com) ของบริษัทที่ปรึกษาอีกช่องทางหน่ึง  

ทั้งน้ี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
และบริษัทที ่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมมา
ปรับปรุงร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการให้
ครบถ ้วนสมบ ูรณ ์แล ้ ว จะนำส ่งให ้ก ับสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป ซึ่ง
ภายหลังรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความ
เห็นชอบ จะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สผ. และบริษัทฯ จะนำส่ง
เล ่ มรายงานฯ ในร ู ปแบบไฟล ์ อ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ ให ้ ก ับหน ่ วยงาน 
ที่ เก ี ่ยวข ้องในพ ื ้นที ่ อาท ิ  สำน ักงานพลังงานจังหว ัด และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
 
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-3) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับจังหวัด (Public Meeting) (ต่อ-3) 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- ขอเสนอให้เพิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น 

ว ิทย ุ  โทรท ัศน ์  หน ังส ือพิมพ ์ หร ือช ่องทางที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

 
- ก่อนที่จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาไดม้ี

การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และกำหนดการจัด
ประชุมร ับฟังความคิดเห็น โดยได้ทำการส่งหนังส ือแจ้งเช ิญโดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ทำการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที่ทำการชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่ในพื ้นที่ศึกษาของ
โครงการ และร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นจุดที ่ประชาชนสามารถพบเห็นได้ง่าย 
รวมถึงได้ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบ นอกจากน้ีได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (บริษัท วิชั่น อี 
คอนซัลแทนท์ จำกัด) และเว็บไซต์ (http://www.visione-consult.com) 
ของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นช่องทางสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ผู ้แทนกองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายใน
จังหวัดสุโขทัย 
- ในกรณีที ่ประชาชนพบปัญหาหรือจะแจ้งข้อ

ร้องเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางใด
ได้บ้าง ขอให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย 

 
 

- สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) 
จำกัด สามารถติดต่อได้ที่คุณสุรเสน เสนานุช สำนักงานภาคสนามฯ หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 5519 โทรสาร 
0 5561 5520 มือถือ 08 1171 1801  

4. ข้อเสนอแนะ 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
- เมื่อทางโครงการได้ปิโตรเลียมจากในพื้นที่แล้ว ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ตอบแทนผลประโยชน์ให้กับประเทศและส่งเสริมพัฒนาด้านต่าง ๆ  

ให้กับพื้นที่ เช่น การส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่มีการผลิตปิโตรเลียม  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน 
- ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการผลิตน้ำมันอยู่หลายแห่ง แต่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่รู้ว่าน้ำมันดิบมีสภาพเป็นอย่างไร จึงขอเสนอให้ทาง

โครงการนำตัวอย่างน้ำดิบส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งผลิตปิโตรเลียม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและ
นักเรียนในพื้นที่ได้ศึกษา 

เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
ปลัดอำเภอพรานกระต่าย 
- อยากทราบว่าการขุดเจาะจะขุดทั้งวันทั้งคืนหรือไม่ 

 
- ในช่วงที่ทำการเจาะหลุมปิโตรเลียมระยะเวลาประมาณ 20 วัน/หลุม บริษัทฯ 

จำเป็นต้องดำเนินการต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง  
- ในขั ้นตอนการปิดหลุมจะดึงวัสดุที ่อยู ่ในหลุม

ออกมาทั้งหมดหรือไม่ 
- ในขั้นตอนการปิดหลุมบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติกำหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนการสละหลุมจะต้องทำการตัดท่อกรุและ
ซ ี เมนต ์ท ี ่ ร ะด ั บความล ึ กประมาณ 3 -5  เมตรจากระด ับพ ื ้ น ดิ น  
และนำเอาท่อกรุและซีเมนต์ในช่วงดังกล่าวออกจากหลุมปิโตรเลียม จากน้ัน
จะทำการอัดซีเมนต์ลงไปภายในหลุมปิโตรเลียมเป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้
ปิโตรเลียมจากใต้พื้นดินขึ้นมาที่ปากหลุม สำหรับพื้นที่ด้านบนซึ่งเดิมจะมีการ
นำดินและลูกรังมาบดอัดไว้จะต้องทำการปรับสภาพพื้นที่และฟื้นฟูให้สามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม ซึ่งเจ้าของที่ดินสามารถแจ้งความประสงค์ได้
ว่าต้องการให้ปรับสภาพพื้นที่คืนหรือให้คงพื้นที่ไว้ นอกจากนี้ในช่วงที่มีการ
ปิดหลุม และภายหลังการปิดหลุมแล้ว จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-4) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร 
- ทำไมในพื้นที่บึงม่วงจึงมีบ่อน้ำมันค่อนข้างมากทั้งที่

ขนาดพื้นที ่เล็ก ซึ ่งจากการศึกษาข้อมูลการเจาะ
ป ิ โตรเล ี ยมสามารถเจาะทแยงออกไ ป ไ ด้   
5 กิโลเมตร ดังนั้นสามารถที่จะเจาะไปในพื้นที่อื่น
ได้ใช่หรือไม่ 

 
- ในการเจาะหลุมปิโตรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุญาตให้เจาะทแยงได้ไม่

เกิน 4 กิโลเมตร ซึ่งในการเจาะหลุมปิโตรเลียมแต่ละครั ้งบริษัทฯ จะต้อง
รายงานพิกัดเป้าหมายของการเจาะให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ ซึ่งการ
ดำเนินการเจาะหลุมปิโตรเลียมจะทำการเจาะได้เฉพาะในแปลงสัมปทานที่
ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเท่านั้น จะไม่สามารถเจาะออกไปนอกพื้นที่แปลง
สัมปทาน หรือเจาะข้ามตำบล ข้ามอำเภอได้  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง หมู่ท่ี 5 
- ขอเสนอให้มีการขุดร่องน้ำตลอดแนวของแนวท่อ

ขนส่งน้ำมันของโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตของ
โครงการ หรือเป็นแหล่งน้ำสำหรับดับไฟกรณีเกิด
เพลิงไหม้เล็ก ๆ น้อย ๆ  

 
- เน่ืองจากท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการฯ เป็นท่อแบบฝังใต้ดิน และจะมี

การติดตั ้งป ้ายแสดงตำแหน่งและรายละเอียดของแนวท่อเป็นระยะ ๆ  
ทั้ง 12 แนวท่อ บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการขุดร่องน้ำเพื ่อใช้เป็นแนวเขตของ
โครงการฯ  

2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนสำนักงานท่ีดินอำเภอคีรีมาศ 
- โครงการที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการผลิตแล้วมีข้อดี 

ข้อเสีย อย่างไรบ้าง และมีผลกระทบเกิดขึ้นกับ
ประชาชนบ้างหรือไม่ 

 
- สำหรับประโยชน์หรือข้อดีที ่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมคือ ภาษีเงินได้และ

ค่าภาคหลวงที ่จะได้รับ โดยมีสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวง คือ อัตรา 
ร้อยละ 40 จะจัดเก็บเข้าสู่กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 60 จะจัดสรรให้กับ 1) อบจ. ที่อยู่ในพื้นที่ผลิต ร้อยละ 20  2) 
อบต./เทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิต ร้อยละ 20  3) อบต./เทศบาลอื่นที่อยู่ในจังหวัด
ที่มีพื้นที่ผลิต ร้อยละ 10 และ 4) อบต./เทศบาลอื่นที ่อยู่นอกพื ้นที่ผลิตทั่ว
ประเทศ ร้อยละ 10 สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น ในขั้นตอนการศึกษา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการจะมีการประเมินผล
กระทบจากกิจกรรมของโครงการในระยะต่าง ๆ  รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับนำมาปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งภายหลังจากที่
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว จะมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ โดยจะทำ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียง 
รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานของโครงการปีละ 2 ครั ้ง และนำเสนอผลการติดตาม
ตรวจสอบดังกล่าวให้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดเพื ่อพิจารณา หากในกรณีที ่ผลการตรวจวัดเกินจากค่า
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขและชี้แจงให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ หากดำเนินการแก้ไขไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ก็จะถูกระงับสัมปทาน ซึ่งตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ยังไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือมลภาวะที่เกินจากค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

 
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 -66- 

ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ 
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-5) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ต่อ-1) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ-1) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลจันทิมา 
- อยากทราบว่าหากมีมลพิษเกิดข ึ ้นในพื ้นที่   

ทางบริษัทฯ จะมีแนวทางการแก้ไขอย ่างไร 
สามารถทำกลับมาให้เหมือนเดิมได้หรือไม่ 

 
- ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะมี

การศึกษาและประเมินผลกระทบครอบคลุมปัจจัยสิ ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น 
คุณภาพอากาศ เสียง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน เป็นต้น รวมทั ้งมีการกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บริษัทฯ นำไป
ปฏิบัติ ซึ่งมาตรการฯ ส่วนใหญ่กำหนดให้บริษัทฯ ควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดของ
ผลกระทบ เช่น การเลือกใช้เครื่องจักร วัสดุ/อุปกรณ์ การดูแลบำรุงรักษาต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
โครงการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระยะผลิตปิโตรเลียม บริษัทฯ จะต้องทำการติดตามตรวจ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าว
ให้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อ
พิจารณา หากในกรณีที่ผลการตรวจวัดเกินจากค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
บริษัทฯ จะต้องทำการแก้ไขและชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบทุกครั้ง  

ปลัดอำเภอพรานกระต่าย 
- ทางโครงการมีวิธีการป้องกันฝุ่นละอองในช่วงที่

มีการถมดิน หรือฝุ่นละอองจากรถที่วิ่งขนส่งดิน
อย่างไร 

 
- ในขั้นตอนการปรับถมดิน ทางโครงการจะเลือกใช้แหล่งดินที่อยู่ใกล้เคียงกับฐานหลุม

ผลิต และจะกำหนดให้รถขนส่งดินมีการจำกัดน้ำหนักบรรทุก จำกัดความเร็ว และมี
ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ และหากเป็นรถ
ขนส่งขนาดใหญ่ทางโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดที่เป็น
ทางร่วมหรือทางแยก และจะกำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณที่เป็นถนนดินเพื่อลด
การฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละออง ซึ ่งความถี ่ในการฉีดพรมน้ำจะพิจารณาจากสภาพ
ภูมิอากาศ หากในช่วงหน้าฝนอาจจะมีการฉีดพรมน้ำน้อยกว่าในช่วงหน้าแล้ง 

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส 
- ในช่วงที่ทำการขุดเจาะจะมีการเติมสารเคมีเพื่อ

ช่วยเจาะ อยากทราบว่าสารเคมีดังกล่าวจะเกิด
ผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินหรือไม่ 

 
- จากการตรวจสอบข้อมูลระดับความลึกของชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ พบว่า มีระดับ

ความลึกประมาณ 20-120 เมตร ซึ่งในการเจาะหลุมปิโตรเลียมของโครงการที่
ระดับความลึก 650 เมตรจากระดับพื้นดิน จะใช้น้ำธรรมชาติจากบ่อบาดาลใน
พื้นที่ฐานหลุมผลิตน้ัน ๆ เป็นของเหลวช่วยเจาะ อีกทั้ง ภายในหลุมปิโตรเลียมของ
โครงการยังมีการใส่ท่อกรุและอัดซีเมนต์ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่ภายในหลุมปิโตรเลียมปนเปื้อนออกสู ่ภายนอก ดังนั้น คาดว่าการเจาะหลุม
ปิโตรเลียมของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ 

- ในอดีตที่ผ่านมาจะมีการเผาก๊าซจากฐานผลิต
น้ำมันทั้งวันทั้งคืน อยากทราบจะส่งผลทำให้
เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นหรือไม่  

- ในอดีตที ่ผ่านมากิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมมีความจำเป็นที ่จะต้องเผาก๊าซ
เน่ืองจากเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย เพราะก๊าซที่ขึ้นมาน้ันเป็นก๊าซมีเทนหาก
ปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยตรงจะทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะก๊าซดังกล่าวมี
คุณสมบัติที่ติดไฟได้ง่าย หากมีประกายไฟเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม้ได้ แต่ปัจจุบันทางภาครัฐมีนโยบายระดับประเทศ คือ NET ZERO  
เพื ่อลดภาวะโลกร้อน ดังนั ้น ผ ู ้ประกอบการต่าง ๆ ทั ้งภาคปิโตรเล ียม หรือ
ภาคอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายที่จะนำเอาก๊าซที่จะต้องเผาทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ยกตัวอย่างในพื้นที่ลานกระบือได้นำเอาก๊าซดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำกล้วยทอด เผือกทอด 
และบางส่วนก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการอุ่นน้ำมันภายในฐานหลุม
ผลิต เนื ่องจากน้ำมันดิบที ่ถ ูกนำขึ ้นมาเมื ่อเจออากาศจะทำให้เกิดความหนืด  
จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นของเหลวก่อนที่จะนำส่งไปยังโรงกลั่น ซึ่งปัจจุบันการ
เผาก๊าซจะมีปริมาณลดน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-6) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ต่อ-2) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ-2) 
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส 
- ความร้อนและแสงสว่างจากฐานหลุมผลิตจะทำ

ให้เก ิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
หรือไม่ ส่งผลทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ฝน
ตกน้อยลงได้หรือไม่ ขอให้บริษัทที่ปรึกษาช่วย
ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวด้วย 

 
- ไฟและแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมจะเกิดจากการเผาก๊าซ และ

การติดตั้งสปอตไลท์รอบ ๆ  บริเวณฐาน ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดแสงสวา่งทั้ง
วันทั้งคืน ส่งผลไปกระตุ้นให้พืชผลทางการเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ออกผลผลติ 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อห่วงกังวลดังกล่าวไปทำการศึกษา
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบให้กับชุมชน และจะนำผลการศึกษา
มานำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนท่ี 
- การดำเนินงานที่ผ่านมาในฐานหลุมผลิตเดิมมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงฐานหลุมผลิตบ้าง
หรือไม่ 

 
- ตลอดระยเวลาที ่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิ ด้านคุณภาพอากาศ ดิน น้ำ 
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
สำหรับผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บึงหญ้าจะมีผลกระทบด้านกลิ ่นซึ ่งเป็น
สาเหตุทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวล ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขโดยทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และทำการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการตรวจสุขภาพอยู่
ในเกณฑ์ปกติ และผลกระทบเรื่องถนนชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับทาง
ชุมชน และ อบต. ในพื้นที่ปรับปรุงผิวกจราจรให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ใบคำถาม 
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ทางบริษัทฯ มี

แนวการแก้ไขปัญหาอย่างไร ก่อนที่จะมีบ่อน้ำมัน
ในพื ้นที ่ตำบลคลองพิไกร อากาศเป็นพิษไม่มี 
สุขภาพประชาชนดี น้ำฝนสามารถนำมากินได้ 
แต่ปัจจุบันน้ำฝนกินไม่ได้ เป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะ
มาก 

 
- ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะทำการศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่

ตั้งแต่ก่อนมีโครงการ โดยจะทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  
เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่
ทางโครงการจะเข้ามาดำเนินการว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และในช่วงที่
ทางโครงการเข้ามาดำเนินการตั ้งแต่ระยะก่อสร้างและติดต้ั ง ระยะเจาะหลุม
ปิโตรเลียม ระยะผลิตปิโตรเลียม จะมีการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากผลการตรวจวัดก่อนที่มีโครงการ
หรือไม่ หากผลการตรวจวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะต้องทำการตรวจสอบว่าเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการหรือไม่ หากเกิดจากกิจกรรมของโครงการจะต้องมีมาตรการ
เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือฟื้นฟู โดยจะต้องทำการเก็บตัวอย่างประจำทุก 6 เดือน และ
ในระยะสุดท้ายที่จะมีการปิดหลุม/สละหลุม และคืนพื้นที่ก็จะต้องทำการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอีกหน่ึงครั้ง เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสิ่งใดตกค้าง
อยู่ก่อนที่เจ้าของพื้นที่จะกลับมาทำการเกษตร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 เทศบาลตำบลคลองพิไกร 
- ในเอกสารรายละเอียดโครงการระบุว่าทาง

โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค แต่ในพื้นที่ตำบลคลองพิไกรจะใช้น้ำ
จากประปาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันน้ำค่อนข้างขุ่น
และมีตะกอน อยากทราบว่าทางโครงการได้มี
การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทั ้งจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านหรือไม่ 

 
- ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทที่

ปรึกษาจะทำการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนใน
พื้นที่ศึกษา (ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาค) ร่วมกับ
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งจะดำเนินการ
สำรวจในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยจะสอบถามทั้งข้อมูลแหล่งน้ำใช้ 
คุณภาพ ความเพียงพอ และปัญหาที่พบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะมีโครงการ
สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลกระทบ นอกจากน้ีจะทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ำใต้ดินในหมู่บ้านที่อยู่ในทิศทางเหนือน้ำและท้ายน้ำจากที่ตั้งฐานหลุมผลิตทั้ง  
14 ฐาน รวมถึงจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินบริเวณคลอง หรือแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ในทิศทางเหนือน้ำและท้ายน้ำจากที่ตั้งฐานหลุมผลิตเช่นเดียวกัน เพื่อ
นำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-7) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ต่อ-3) 
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ-3) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 เทศบาลตำบลคลองพิไกร 
- อยากทราบว่าทางโครงการจะทำการอัดกลับน้ำ

ลงสู่ใต้ดินที่ระดับความลึกเท่าใด และจะทำให้
เกิดการปนเปื้อนกับชั้นน้ำใต้ดินหรือไม่ 

 
- หลุมที่ใช้ในการอัดกลับน้ำเป็นหลุมปิโตรเลียมที่ไม่ได้มีการผลิตปิโตรเลียมแล้ว 

และได้รับอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้เป็นหลุมอัดกลับน้ำได้ โดยความ
ลึกของการอัดกลับน้ำของหลุมอัดกลับน้ำของบริษัทฯ มีความลึกประมาณ 2-3 
กิโลเมตร ซึ่งลึกกว่าระดับของชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
- ขอเสนอให้ม ีการเผยแพร่ข ้อมูลผลการเก็บ

ตัวอย่างคุณภาพอากาศ ความถี่ในการเก็บใหก้บั
พื้นที่ได้รับทราบด้วย 

 
- สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม และผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ 

บริษัทที่ปรึกษาจะนำมาเสนอให้รับทราบในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านบึงหญ้า 
- ขอเสนอให้ทางโครงการช่วยดูแลหมู ่บ้านที่มี

ฐานหลุมผลิตให้มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ  และขอให้
พิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของหมู่ที่ 5 บ้านบึง
หญ้า 

 
- หากทางชุมชนต้องการที่จะให้ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน

ขอให้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดและนำส่งที่สำนักงานภาคสนามที่บึงหญ้า ทาง
บริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณาให้การสนับสนุน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลจันทิมา 
- ขอเสนอให้ทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ

ช ุ ม ช น ใ นด ้ า นต ่ า ง  ๆ  อ า ท ิ  ส น ั บ ส นุน
ทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของทางวัด 
หรือ รพ.สต. ในพื ้นที ่ ซึ ่งจะเป็นการคืนกำไร
ให้กับชุมชนนอกเหนือจากค่าภาคหลวงและ
ภาษีที่ได้จัดเก็บไป 

 
- ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำทุกปี โดย

พื้นที่ที่ให้การสนับสนุนจะหมุนเวียนไปในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
ตำบลหนองหลวง และตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานกาชาดประจำปี การมอบ
ทุนการศึกษา ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือส่งมาที่สำนักงานภาคสนามที่บึง
หญ้า โดยทางบริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณาให้การสนับสนุน 

4. อื่น ๆ  
ผู้นำชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลคลองพิไกร 
- ทางบริษัทฯ ผลิตน้ำมันได้มาก จะมีการคืน

ประโยชน์ให้กับชุมชนในอัตราเท่าไร 

 
- สำหรับการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกได้แก่ ภาษี

เงินได้และค่าภาคหลวง ซึ่งค่าภาคหลวงจะจัดสรรให้ตามมูลค่าปิโตรเลียมที่ผลิต
ได้ โดยการจัดสรร จะแบ่งเป็นร้อยละ 40 นำเข้ากระทรวงการคลังเพื ่อเป็น
รายได้ของแผ่นดิน ร้อยละ 20 ให้กับ อบจ. ที่มีพื้นที่ผลิต ร้อยละ 20 ให้กับ 
อบต./เทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต ร้อยละ 10 ให้กับ อบต./เทศบาลอื่นที่อยู่ในจังหวัด
ที่มีพื้นที่ผลิต และร้อยละ 10 ให้กับ อบต./เทศบาลอื่นทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือ 
การดำเนินงานเพ่ือสังคม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทั้งหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน และ
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยพื ้นที ่ที่ให้การสนับสนุนจะ
หมุนเวียนไป ทั้งในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ ตำบลหนองหลวง และ
ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมงานวันเด็ก งานประเพณีลอยกระทง การมอบทุนการศึกษา และการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทั้งนี้ หากทางชุมชนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่
จะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำหนังสือส่งมาที ่สำนักงาน
ภาคสนามที่บึงหญ้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณาให้การสนับสนุน 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-8) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
เวทีสาธารณะระดับอำเภอ/ตำบล (Public Meeting) (ต่อ-3) 
4. อื่น ๆ  
ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนท่ี 
- อยากทราบว ่าการจ ัดสรรค่าภาคหลวงแบบ

ขั้นบันไดได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อใด เนื่องจาก
ในพื้นที่อำเภอลานกระบือจะมีตำบลประชาสุข
สันต์เพียงตำบลเดียวที่ไม่ได้รับค่าภาคหลวง 

 
- ค่าภาคหลวงในประเทศไทยจะมีอยู่ 2 ระบบ ถ้าเป็นระบบเก่าซึ่งเป็นแบบคงที่จะ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 และต่อมาได้มีการปรับเป็นแบบขั ้นบันไดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2532 ซึ่งการจัดสรรค่าภาคหลวงจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

5. ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ 
- ขอเสนอให้ทางโครงการมแีผนสำหรับสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงเรียน และ รพ.สต. ในพื้นที่ โดย

สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 
- ในการกำหนดความสูงของฐานหลุมผลิตของโครงการ ขอเสนอให้ทางโครงการสอบถามระดับน้ำท่วมสูงสุดจากชาวบ้านในพื้นที่อีกครั้ง  

เพ่ือจะได้นำมากำหนดระดับความสูงของฐานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เน่ืองจาก 2 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลหนองจิกเกิดน้ำท่วมที่ระดับ
ค่อนข้างสูง และไม่อยากให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลัง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านบึงหญ้า 
- จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วงที่มีการเจาะหลุมปิโตรเลียมจะได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดัง และถนนทางเข้าฐานชำรุดเสียหาย ขอกำชับให้

ทางโครงการช่วยดูแลผลกระทบในด้านดังกล่าวด้วย 
ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ 
- ขอเสนอให้ทางโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าฐานให้ได้มาตรฐานและสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
ผู้แทนตำบลจันทิมา 
- ขอให้ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ผ่านมาเคยได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง และ

ถนนชำรุดเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ 
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร 
- ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยตรวจสอบรางระบายรอบ ๆ ฐานหลุมผลิต หากมีการใช้งานในระยะยาวอาจจะเกิดการอุดตันได้ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลลงสู่

พื้นที่ข้างเคียงของชาวบ้าน  
- ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนหน่วยงาน/ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกลเ้คียงที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรที่ไม่มีฐานหลุมผลิตของบริษัทฯ ต้ังอยู่ 
- ขอเสนอให้พิจารณาจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนท่ี 
- ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ช่วยดูแลและให้การสนับสนุน รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะแต่ละ รพ.สต. มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
การประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน (Community Meeting) 
1. รายละเอียดโครงการ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านหนองจิก 
- อยากทราบว่าฐานหลุมผลิต BYN4 ต้ังอยู่บริเวณใด 

และทราบหรือไม่ว่าเป็นที่ดินของใคร 

 
- จากถนนหน้าศาลากลางบ้านของหมู่ที่ 8 ตรงขึ้นไป ผ่านสี่แยก ตรงขึ้นไป

ประมาณ 250 เมตร  ฐานหลุมผลิต BYN4 จะอยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งปัจจุบันทาง
โครงการอยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าของที่ดิน 

ประชาชนหมู่ท่ี 8 บ้านนิคมพัฒนา 
- อยากทราบว่าฐานหลุมผลิต BYN5 ต้ังอยู่บริเวณใด 

 
- จากถนนหน้าศาลากลางบา้นของหมู่ที่ 8 ตรงขึ้นไป เมื่อถึงสีแ่ยกเลี้ยวขวา 

จากน้ันให้ตรงไปประมาณ 650 เมตร ให้เลี้ยวขวา และตรงไปประมาณ 270 
เมตร ฐานหลุมผลิต BYN5 จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ 

 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ 
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-9) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
การประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน (Community Meeting) 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปลัดอำเภอคีรีมาศ 
- หลังจากการประชุมในวันน้ี จะมีการประชุมครั้งที่ 

2 อีกหรือไม่ 

 
- การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตแนวทางการศึกษาและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมว่ามีความเพียงพอหรือไม่ วิธีการศึกษาครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่
ได้รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากการประชุมทั้ งในระดับจังหวัด 
อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ตั้งฐานเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทที่ปรึกษาจะนำไป
กำหนดกรอบในการศึกษาและดำเนินการศึกษาให้ครอบคลุม พร้อมทั้งทำการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจะนำผลการศึกษากลับมานำเสนอให้
ได้รับทราบอีกครั้งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านหนองไม้แดง 
- ขอเสนอให้บริษัทฯ เข้ามาดูแลชุมชนโดยตรงและ

เป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ 
พัดลมให้ก ับช ุมชนเพื ่อใช ้ก ิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ 

 
- หากชุมชนประสงค์ที ่จะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำ

หนังสือส่งมาที่สำนักงานภาคสนามที่บึงหญ้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณา
ให้การสนับสนุน 

3. อื่น ๆ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านหนองไม้แดง 
- ขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนวัด โรงเรียน

ในพื้นที่ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการ
สนับสนุนรถเครนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดต้ังหอกระจายข่าวของวัด เป็นต้น 

 
- หากชุมชนประสงค์ที ่จะขอรับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ สามารถทำ

หนังสือส่งมาที่สำนักงานภาคสนามที่บึงหญ้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะพิจารณา
ให้การสนับสนุน 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านบึงมาลย์  
- ขอให้บริษัทฯ ดูแลผลกระทบเรื ่องกลิ ่นจาก

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ สำหรับ
ฐานหลุมผลิตที่อยู่ใกล้กับชุมชน โดยเฉพาะฐาน
หลุมผลิต BM2 ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านบึงมาลย์ 

 
- สำหรับฐานหลุมผลิต BM2 ซึ่งเป็นสถานีผลิตของบริษัทฯ ที่ต้ังอยู่ใกล้กับบ้าน

บึงมาลย์ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งกำแพงสูงประมาณ 4 เมตร ในด้านที่ติดกับ
ชุมชน เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ระยะยาว ภายหลังได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ บริษัทฯ มีแผนจะย้ายการผลิตจากฐานหลุมผลิต 
BM2 ไปยังฐานหลุมผลิต BM3 ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า (มีระยะห่างจาก
ชุมชนมากกว่า 700 เมตร)  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 บ้านบึงม่วง 
- ฐานที่ร้างหรือที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทางหมู่บ้าน

สามารถขอใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

 
- สำหรับฐานบึงหญ้า 7 ที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ส่ง

มอบคืนให้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว หากทางชุมชนต้องการที่
จะใช้พื้นที่ดังกล่าวขอให้ทำหนังสือไปถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพ่ือขอใช้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์  

 
 
 
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ)  
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 3.4-3   สรุปข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญ  
จากการประชุมการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 และคำชี้แจง (ต่อ-10) 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง/คำชี้แจงเพ่ิมเติม 
การประชุมกลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน (Community Meeting) 
4. ข้อเสนอแนะ  
ใบคำถาม 
- ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้มีผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านหนองไม้แดง 
- ในกรณีที่ชุมชนเสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทฯ ขอให้บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาใหชุ้มชนรับทราบทั้งในกรณีที่ทางบรษัิทฯ สามารถ

ให้การสนับสนุนได้ และกรณีที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก หมู่ท่ี 4 
- ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยหาแนวทางในการป้องกันผลกระทบเรื ่องแสงสว่างจากฐานหลุมผลิตที ่อาจจะส่งผลกระทบต่ อพืชผลทาง

การเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง 
- เน่ืองจากที่ผ่านมาในพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน จึงขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยขุดลอกคลองบริเวณข้างฐานหลุมผลิต BMS1 

และวางท่อลอดบริเวณถนนด้านหน้าฐานหลุมผลิต ให้น้ำสามารถไหลลงสู่คลองที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของฐาน เพื่อช่ วยแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ของชุมชน 

- ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยอาจจะประสาน
ร่วมกับ อบต. เพื่อร่วมกันดำเนินการ 

3.4.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามหลังการประชุม ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้ 

 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

  จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ระบุว่า เคยทราบข้อมูลมาก่อน (ร้อยละ 66.5) และ 
ระบุว่า ไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน (ร้อยละ 33.5) โดยผู้ที่ทราบมาก่อน ระบุว่า ทราบจากผู้นำชุมชน/อบต./เทศบาล 
(ร้อยละ 31.2) ทราบข้อมูลโครงการจากเอกสารรายละเอียดโครงการ (เผยแพร่ ณ ท่ีทำการชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
และหน่วยงานราชการ) (ร้อยละ 22.7) ทราบจากรายละเอียดที่ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม (ร้อยละ 19.6) 
ทราบจากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ (ติดตามบอร์ดที่ทำการชุมชน หน่วยงานราชการ และร้านค้าภายในชุมชน) 
(ร้อยละ 13.2) ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัทที่ปรึกษา (ร้อยละ 7.3) ทราบจากเพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว  
(ร้อยละ 4.0) ทราบจากช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขอใช้ท่ีดิน เคยอยู่ท่ีอำเภอลานกระบือ และ
ทราบจากหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และทราบจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ (ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ร้อยละ 1.0) 

 2) ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมประชุม 

จากการสอบถามถึงความรู้ความเข้าใจจากการรับฟังการบรรยายและชี้แจงข้อมูลโครงการในครั้งนี้ 
ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการเพิ่มมากข้ึน (ร้อยละ 77.8) 
และส่วนท่ีเหลือระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้ว (ร้อยละ 22.2)  

3) ความคิดเห็นต่อการประเมินทางเลือกโครงการด้านเทคนิค การกำหนดขอบเขตการศึกษา  
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตอบแบบสอบถามของผู ้เข้าร่วมประชุมถึงการประเมินทางเลือกโครงการด้านเทคนิค  
การกำหนดขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พบว่า มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือการประเมินทางเลือกโครงการด้านเทคนิค การกำหนดหัวข้อการศึกษาด้านต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานด้านต่าง ๆ การสำรวจ/ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอบเขต
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และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเหมาะสม โดยหัวข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ แนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 99.1) รองลงมา คือ การประเมินทางเลือกโครงการทางด้านเทคนิค และการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ (ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 98.8) การสำรวจ/ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และขอบเขตและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน (ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 98.5) และการกำหนดหัวข้อ
การศึกษาด้านต่าง ๆ (ร้อยละ 98.0) 

 4) ความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

จากการสอบถามถึงความห่วงกังวลถึงผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวล (ร้อยละ 64.9) และส่วนที่เหลือระบุว่า มีความห่วงกังวล (ร้อยละ 
35.1) โดยประเด็นท่ีห่วงกังวล ได้แก่ การปนเป้ือนของดิน เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคระบาด โรคเครียด (ในสัดส่วนท่ี
เท่ากัน ร้อยละ 33.2) มลสารทางอากาศ (ฝุ่นละออง ก๊าซเสีย) เสียงดัง และการปนเป้ือนของน้ำบาดาล (ในสัดส่วนท่ี
เท่ากัน ร้อยละ 32.9) เป็นต้น 

 5) ความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการ 

 ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น ระบุว่า เห็นด้วยกับการมีโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64  
บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-
หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร (ร้อยละ 97.8) 
ส่วนท่ีเหลือ ระบุว่า ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 2.2) ดังรูปที่ 3.4-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

เห็นด้วย
97.8%

ไม่เห็นด้วย
2.2%
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3.4.3 การสาธารณสุข 

การศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที ่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ศึกษาของโครงการ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

จังหวัดสุโขทัย มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 378 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 9 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 118 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง 
และคลินิกทุกประเภท 247 แห่ง สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย ในช่วงปี พ.ศ.2560-
2564 พบว่า อัตราการตายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด การติดเชื้อใน
กระแสเลือดไม่ระบุชนิด หัวใจล้มเหลวไม่ระบุรายละเอียด เป็นต้น อัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) ส่วนใหญ่ 
มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุนำ โรคเบาหวาน เนื้อเยื่อผิดปกติ เป็นต้น อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน 
(รง.505) ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคปอดบวม ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ โรคโลหิตจาง หลอดลม
อักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น และอัตราการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา (รง.506) ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 384 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 12 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 125 แห่ง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 1 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 244 แห่ง สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 
ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 พบว่า อัตราการตายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคของระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง 
ทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดบวม เป็นต้น อัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) ส่วนใหญ่มีสาเหตุ 
มาจากโรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
ช่องปาก เป็นต้น อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคปอดบวม การบาดเจ็บเฉพาะระบุ
อื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะ และหลายบริเวณในร่างกาย โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอื ่น ๆ เป็นต้น และอัตราการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

3.4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีความสำคัญต่อการนำไปใช้เพื่อ
ประกอบการประเมินผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมีโครงการ  โดยจะ
รวบรวมข้อมูลด้านอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน โดยแบ่งตามลักษณะของความเสี่ยงได้เป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ อันตรายจากสารเคมี อันตรายด้านกายภาพ อันตรายด้านชีวภาพ และอันตรายด้านการยศาสตร์ รวมถึงข้อมูล
โรคที่เกิดจากการทำงาน ได้แก่ โรคที่เกิดจากการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน โรคระบบทางเดินหายใจและปอด  
โรคผิวหนัง และโรคพิษจากสารทำละลายอินทรีย์  ทั ้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลสถิติจำนวนและอัตราการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร (จำแนกตามความรุนแรง) 
ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า
ระดับความรุนแรงจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ส่วนใหญ่ผู้ประสบอันตราย/เจ็บป่วยหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน รองลงมาคือ หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิต ตามลำดับ 
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3.4.5  แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 

 จากการสำรวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในบริเวณศึกษาของ
โครงการ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 พบว่าบริเวณท่ีเป็นท่ีต้ังฐานหลุมผลิต บริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม และ
พื้นท่ีศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ไม่พบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ แต่อย่างใด ส่วนบริเวณพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต พบแหล่งโบราณคดี 1 แห่ง คือ 
แหล่งโบราณคดีบ้านบึงหญ้า โดยมีระยะห่างจากฐานหลุมผลิต BY1-20 (ฐานหลุมผลิตเดิมที่มีแผนการเจาะหลุม
ปิโตรเลียมเพิ่มเติม) ประมาณ 663 เมตร สำหรับบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิต พบแหล่ง
โบราณคดี 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านบึงมาลย์ แหล่งโบราณคดีบ้านรุ่งโรจน์ และแหล่งโบราณคดีบ้านบึงช้าง 
นอกจากนี้ยังพบสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอีก 2 แห่ง คือ วัดมุจลินทาราม (เก่า) และวัดสว่างอารมณ์ (เก่า) 
โดยแหล่งโบราณคดี และสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พบทั้งหมดตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ฐานหลุมผลิตปิโตรเลียม 
และแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการฯ ในระยะที่ปลอดภัย 

3.4.6 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวหลายรูปแบบ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกและวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นต้น ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลสถิติการ
ท่องเที ่ยวของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (พ.ศ.2565) พบว่า ในช่วงปี 2560-2562  
มีจำนวนผู้มาเย่ียมเยือนและมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนทุกปี และปรับตัวลดลงในปี พ.ศ.2563-2564 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท่ัวโลก ส่งผลในช่วงปี 2563-
2564 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนผู้มาเยี ่ยมเยือนลดลงคิดเป็นร้อยละ 53.75 และ 42.08 
ตามลำดับ และมีรายได้จากการท่องเท่ียวลดลงคิดเป็นร้อยละ 62.04 และ 51.48 ตามลำดับ 
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4. ข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ สรุปในรูปที่ 4 ซึ่งจะเริ่มต้นโดยการกลั่นกรอง
ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Screening) โดยพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในระยะต่าง ๆ ของ
โครงการ เพื่อคัดเลือกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบในระดับท่ีมีนัยสำคัญ (Key Issues) แล้วทำการกำหนด
ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping) ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ก่อนทำการประเมินผลกระทบ
ในรายละเอียด เพื ่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ท่ีมา : แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

 

 

5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการทั่วไปสำหรับการดำเนินโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครอบคลุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่กิจกรรมในระยะก่อสร้างและติดต้ัง 
ระยะเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต และระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม แสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-8 
 
 

การกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Issue Screening) 

การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping)  
สำหรับประเด็นสำคญั (Key Issues) 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (Detailed Impact 
Assessment) สำหรับประเด็นสำคัญ (Key Issues) 

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั (Key Issues) 

  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปที่ 4 
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ตารางที่ 5-1   มาตรการทั่วไป 

มาตรการท่ัวไป 
1. นำรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเง่ือนไขสัญญารับดำเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง และสัญญาดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
2. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

3. จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ อย่างน้อย 15 วัน โดยชี้แจงรายละเอียดกำหนดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ระยะเวลา ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 

4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ โดยผู้รับสัมปทานจะตรวจสอบและชี้แจงเบื้องต้นกับผู้ร้องเรียนโดยเร็วที่สุด  พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน  
และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการฯ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและ/หรือสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ผู้รับสัมปทานจะต้องหยุดดำเนินการจนกว่าจะแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนน้ันให้เสร็จสิ้น 

6. หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระบุว่าเกิดจากกิจกรรมโครงการฯ ผู้รับสัมปทานจะระงับเหตุ และแก้ไขผลกระทบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
7. ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้รับสัมปทานจะหยุดดำเนินโครงการทันที และรายงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อประสานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณ คดี ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไมม่ี 
ข้อเรียกร้องใด ๆ และกรณีที่พบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ผู้รับสัมปทานจะแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่พบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พบ 
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ตารางที่ 5-1   มาตรการทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการท่ัวไป 
8. ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ตามกฎหมาย
เป็นผู้พิจารณา ดังน้ี 

 8.1 หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตร การที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จดแจ้งไว้ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

 8.2 แต่หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตจะต้องส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในด้านนั้นให้ความเ ห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
มาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการฯ หรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีให้แจ้งผลการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

9. การดำเนินการใด ๆ ในที่ดินที่มีผู้ถือครองหรือผู้รับผิดชอบ ผู้รับสัมปทานจะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองหรือผู้รับผิดชอบก่อน  รวมถึงการปรับปรุงหรือการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ผู้รับ
สัมปทานจะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือผู้ถือครองก่อน ทั้งน้ีการดำเนินงานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

หมายเหตุ : พื้นที่โครงการ หมายรวมถึง พื้นที่ฐานหลุมผลิต พื้นที่กันชนรอบพื้นที่ฐานหลุมผลิต พื้นที่ถนนทางเข้าโครงการ และพื้นที่แนวท่อลำเลียงปิโตรเลยีมฝังใต้ดินของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. สภาพภูมิประเทศ การก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้าโครงการ 

จำนวน 11 ฐาน ทำให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณดังกล่าวไปจากสภาพปัจจุบนั 

1. จำกัดพื้นที่ก่อสร้างให้อยู ่ภายในพื้นที ่ฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้าโครงการเท่าน้ัน 

- 

2. คุณภาพอากาศ การเปิดหน้าดินและปรับสภาพพื้นที่เพื ่อก่อสร้าง
ฐานหลุมผลิตใหม่และปร ับปรุง/ก ่อสร ้างถนน
ทางเข้าโครงการ จำนวน 11 ฐาน การก่อสร้างพื้นที่
ดาดคอนกรีตเพิ ่มเติมภายในฐานหลุมผลิตท ี ่มี
แผนการเจาะหลุมปิโตรเลียมเพ่ิมเติม จำนวน 3 ฐาน 
และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในระหว่างการ
ขนส่งบริเวณถนนโครงการ ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง และการเผาไหม้ของเครื่องจักรและ
เครื่องยนต์ทำให้เกิดมลสารทางอากาศ 

1. กำชับให้ผู ้ร ับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ได้แก่  
- จัดให้มีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐาน

หลุมผลิตและถนนลูกรังเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
หรือหากมีการร้องเรียนจากทางชุมชนให้พิจารณาเพิ่มการ 
ฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม  

- กำหนดให้รถบรรทุกวัสดุไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมาตร
บรรทุก เพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บกวาดถนน เพื่อป้องกันกรณี  
ที่อาจมีเศษวัสดุร่วงหล่นตลอดเส้นทางการขนส่ง 

- จัดหาแหล่งดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อลดระยะทางการ
ขนส่งและลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) หลังจากที ่มีการ
ก่อสร้างฐานหลุมผลิตใหม่และถนนทางเข้าโครงการไปได้แล้วร้อยละ 
50 ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี ้
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
3) ความเร็วและทิศทางลม 
โดยทำการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ฐานหลุมผลิต
ใหม่ของโครงการทั้ง 11 ฐาน บริเวณสถานีเดียวกับการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพอากาศก่อนมีโครงการ ได้แก ่
ฐานหลุมผลิต BYN4 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

ฐานหลุมผลิต BYN5 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A3 : วัดใหม่สามัคคีธรรม (วัดบึงหญ้า) 

ฐานหลุมผลิต BM3 และ BM5 
- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 
- A9 : โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 

ฐานหลุมผลิต BM4 และ BMW3 
- A6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMW2 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 
- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 

  2. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่  
วิ่งผ่านชุมชน และช่วงที่วิ่งผ่านถนนทางเข้าพื้นที่ฐานหลุมผลิต 
และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

 การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร เครื่องยนต์ของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดมลสาร
ต่าง ๆ รวมถึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

1. ดูแลและบำรุงรักษาเครื ่องยนต์/เครื ่องจักร/อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนการซ่อม
บำรุง หรือแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เตรียมไว้ 

 2. ปลูกต้นไม้บริเวณขอบฐานหลุมผลิต ทั้งน้ีให้เลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัด
ใบหรือพันธ ุ ์ไม ้ที่ม ีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และไม่เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นสิ่งเร้าหรือชักนำให้สัตว์เข้ามาในพื้นที่
โครงการ เช่น เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
ต้ังแต่ระยะก่อสร้างและติดต้ัง 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-1) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)   ฐานหลุมผลิต BMS3 

- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS4 
- A13 : หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
- A14 : หมู่ที่ 13 บ้านปรือกระเทียม 

ฐานหลุมผลิต NL2 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

ฐานหลุมผลิต NL3 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

3. ระดับเสียง การทำงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและรถที ่ใช ้ในการขนส ่งว ัสดุอ ุปกรณ์
ก่อสร้างอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน โดยเฉพาะ
บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ฐานหลุมผลิต จาก
การประเมิน พบว่า พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากฐานหลุมผลิตทั้ง 14 ฐาน ไม่ได้รับผลกระทบด้าน
เสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) 

1. จัดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั ้น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ตรวจวัดระดับเส ียง จำนวน 1 ครั ้ง เป ็นเวลา 3 ว ันต่อเนื ่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) หลังจากที ่มีการ
ก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้าไปได้แล้วร้อยละ 50 ดัชนี 
ที่ทำการตรวจวัดมีดังต่อไปนี้ 
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
2) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
5) ระดับเสียงรบกวน  
โดยทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ฐานหลุมผลิตทั้ง 
11 ฐาน บริเวณสถานีเดียวกับการตรวจวัดระดับเส ียงก่อนมี
โครงการ ได้แก่ 
ฐานหลุมผลิต BYN4 
- N1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 

ฐานหลุมผลิต BYN5 
- N2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

 2. ดูแลรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู ่ใน
สภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาตามระยะหรือ
ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม 

 3. เครื่องจักร/เครื ่องยนต์ที ่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำการ
แก้ไข ซ่อมแซมให้เหมาะสม เช่น หมั่นหยอดน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

 4. กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวน โครงการฯ ต้องรีบ
ตรวจสอบ แก้ไข และแจ้งความคืบหน้าของผลการแก้ไขตามข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและดำเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียน 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-2) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
3. ระดับเสียง (ต่อ)   ฐานหลุมผลิต BM3 

- N5 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (1) 
ฐานหลุมผลิต BM4 
- N6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 

ฐานหลุมผลิต BM5 
- N9 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (3) 

ฐานหลุมผลิต BMW2 
- N8 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (2) 

ฐานหลุมผลิต BMW3 
- N7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS3 
- N11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS4 
- N12 : หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 

ฐานหลุมผลิต NL2 
- N13 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 

ฐานหลุมผลิต NL3 
- N14 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (3) 

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-3) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
4. ทรัพยากรดิน การก่อสร้างฐานหลุมผลิตเป็นกิจกรรมที ่ส่งผล

กระทบต่อทรัพยากรดินโดยตรง เน่ืองจากต้องมีการ
นำดินจากแหล่งอื่นมาใช้ในการปรับถมพื้นที่ ทำให้
สมบัติของดินเดิมทางด้านกายภาพ เช่น โครงสร้าง
ของดิน ความพรุนของดิน รวมทั ้งสมบัติทางด้าน
ชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในดิน สูญเสียและสูญหายไป 
และดินอาจรับการปนเปื้อน นอกจากน้ี อาจเกิดการ
ชะล้างพังทลายของดิน และปนเปื ้อนดินไปยัง
บริเวณใกล้เคียงได้หากมีการบดอัดดินไม่แน่น 

1. จัดหาแหล่งดินในบริเวณพื้นที ่ใกล้เคียงฐานหลุมผลิตที ่มี
ค ุณลักษณะและสมบัติเหมือนหรือใกล้เค ียงกับพื ้นที ่ที ่จะ
ดำเนินการก่อสร้างฐานหลุมผลิต และมีค่าดัชนีคุณภาพดินอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

 2. ให้ตรวจวิเคราะห์ดินที่จะมีการนำมาใช้ในการปรับถมพื้นที่ฐาน
หลุมผลิต โดยจะต้องมีคุณภาพดินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพดินที ่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และ
กิจการอื่น ๆ โดยวิธีการเก็บตัวอย่างดิน ต้องดำเนินการตาม
วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
ดิน หรือตามประกาศฉบับล่าสุด 

 

  3. การถมดินและแหล่งดินที ่ใช้ถมฐานหลุมผลิตต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของ
ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2543 หรือ
ตามพระราชบัญญัติล่าสุด 

 

  4. การปรับถมฐานหลุมผลิตที่มีพื้นที่ปรับถมมากกว่า 2,000 ตาราง
เมตร ต้องจัดให้มีพื ้นที ่รองรับน้ำฝนชั ่วคราวในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื ่อดักตะกอนดินทรายเมื ่อเกิดการชะล้าง เพื ่อให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ.2543 
และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 

 

  5. ควบคุมการก่อสร้างและปรับถมพื้นที่ให้จำกัดอยู่เฉพาะภายใน
พื้นที่ก่อสร้างเท่าน้ัน 

 

  6. กำหนดให้การก่อสร้างฐานหลุมผลิตโดยเฉพาะงานดิน ดำเนินการ
ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงที่ไม่มีฝนตกชุก  

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-4) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
5. อุทกวิทยาและ

คุณภาพน้ำผิวดิน  
ดินตะกอน และ
นิเวศวิทยาทางน้ำ 

- พื้นที ่ฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้าโครงการอาจ 
กีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ หรือทำให้ 
ทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป 

- การเปิดหน้าดิน แผ้วถางพืชคลุมดิน อาจทำให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดินในช่วงฤดูฝน ซึ ่งเมื่อ
ตะกอนดินถูกชะล้างพังทลายลงสู ่แหล่งน้ำ อาจ 
ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำน้ัน ๆ 

- อาจเกิดการปนเปื ้อนของเสียน้ำล้างต่าง ๆ จาก
กิจกรรมของโครงการ หรือการร่วงหล่นของวัสดุ
ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงได้ 

1. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในบริเวณที่กีดขวางทางน้ำตามธรรมชาติ 
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จะสร้างช่องทางให้น้ำสามารถไหลผ่านตาม
ธรรมชาติได้ หรือทำแนวเบี ่ยงไม่ให้น้ำไหลเข้าปะทะพื ้นที่
ก่อสร้างโดยตรง โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก 

- 

 2. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง รวมทั้งน้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม แยกเป็นหมวดหมู่
อย่างชัดเจน และมีวัสดุปิดคลุมโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตก 

 

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาไม่ให้ระบายน้ำทิ้ง น้ำมัน
เชื้อเพลิง หรือของเสียต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึง
ห้ามล้างและทำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องจักรในแหล่ง
น้ำดังกล่าว 

 

 4. จัดให้มีระบบรองรับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลประจำในพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลจากคนงาน หรือจัดให้มีห้องสุขา
แบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลในตัว เพื่อไม่ให้มีการ
ระบายน้ำทิ้งออกสู่สภาพแวดล้อม 

 

  5. กำหนดให้การก่อสร้างฐานหลุมผลิตโดยเฉพาะงานดิน ดำเนินการ
ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงที่ไม่มีฝนตกชุก  

 

  6. มีการชี้แจงควบคุมพนักงานของโครงการ และผู้รับเหมาห้าม
ไม่ให้จับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ 

 

6. สภาพพืชพรรณ และ
ทรัพยากรสัตว์ป่า 

การก่อสร้างฐานหลุมผลิต การปรับปรุงและ/หรือ
ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ จะต้องมีการแผ้วถาง 
การขุดเปิดหน้าดิน บดอัดและปรับถมพื้นที่ รวมทั้ง
กิจวัตรประจำวันของคนงาน อาจทำให้สูญเสียชนิด
พันธุ์พืชที่สำคัญ หรือสูญเสียต้นไม้ขนาดใหญ่ และ
อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป ่าที่ 
หากินบริเวณพื้นที่โล่งหรือพ้ืนที่เกษตร 

1. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด ซึ่งจะเป็น
การลดการรบกวนระบบนิเวศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- 

 2. แผ้วถางหรือตัดไม้เพื่อก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า
โครงการเท่าที่จำเป็น โดยทำเครื่องหมายไม้ยืนต้นที่จะตัดฟัน 
เพ่ือป้องกันการตัดต้นไม้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ 

 

 3. กำหนดมิให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดพร้อมทั้ง
กำหนดโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ด้วยโดยปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-5) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
7. การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่งหลักในช่วงการก่อสร้าง เช่น การ

ขนส่งดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ ่งการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวรถของโครงการอาจทำให้เกิด
การจราจรติดข ัด อุบ ัติเหตุ หรือผิวถนนชำรุด
เสียหายได้ จากการประเมิน พบว่า การเพิ่มปริมาณ
จราจรไม่ได้ส ่งผลให้การจราจรในพื ้นที ่ต ิดขัด 
เนื ่องจากในปัจจุบันเส้นทางคมนาคมในพื ้นที ่มี
ปริมาณจราจรเบาบาง 

1. ดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที ่ดูแลรับผิดชอบเส้นทาง
คมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งของโครงการ ก่อนเริ่มทำการ
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

- 

 2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ผ่านชุมชนเข้าสู่ฐานหลุมผลิต หากอยู่ใน
สภาพที่ไม่ปลอดภัย บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนดำเนินการ 

 

 3. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่ง
ผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทาง
หลวง 

 

 4. ติดป้ายแสดงชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์  
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง 

 

 5. ควบคุมยานพาหนะให้มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนัก 
ลงเพลา เป็นไปตามค่าที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบถนน 
แต่ละประเภท เพื่อลดความเสียหายของผิวจราจรและโครงสรา้ง
ของถนน 

 

 6. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกเพื ่อป้องกันมิให้
สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ 

 

 7. หลีกเล ี ่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื ่องจักรขนาดใหญ่  
ในช่วงเวลากลางคืน และช่วงที ่มีการจราจรหนาแน่น (07.00-
08.00 น. และ 16.00-17.00 น.) หากมีความจำเป็นที่ต้องขนส่ง
เกินเวลาต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อน 

 

 8. ทำการสำรวจและตรวจสอบสภาพถนนหลังจากเสร็จสิ ้นการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน และหากพบว่ามีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น 
บนผิวทางจราจรต้องจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่สำหรับเก็บกวาด  
ทำความสะอาด/ฉีดล้างถนนโดยทันที 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
7. การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 
 9. กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ ต้องชดเชยความเสียหายอย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม เช่น การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
จากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เป็นต้น 

 

 10. จัดทำสัญลักษณ์ ป้ายเตือนต่าง ๆ และสัญญาณไฟแสดงให้เห็น
ได้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระยะการติดตั้งที ่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในบริเวณทางร่วม-ทางแยกเข้าฐานให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ใช้เส้นทางทราบ 

 

 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร อยู่ประจำ
บริเวณทางร่วม/ทางแยก หรือปากทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง
ฐานหลุมผลิตที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ เพ่ือให้สัญญาณควบคุม
การจราจรโดยเฉพาะในช่วงที่รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างผ่านเข้า
ออกพื้นที่ฐานหลุมผลิต 

 

8. การระบายน้ำและ
การป้องกันน้ำท่วม 

การปรับสภาพพื้นที่บริเวณฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้าโครงการอาจกีดขวางการไหลของน้ำผิวดิน
หรือน้ำไหลบ่า ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพการ
ระบายน้ำของพื้นที่ใกล้เคียง 

1. ทำการออกแบบและก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้า
โครงการให้มีระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร หรือไม่น้อยกว่า
ระดับน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ 

- 

 2. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้าโครงการ
กีดขวางทางระบายน้ำตามธรรมชาติ ถ้าหลีกเลี ่ยงไม่ได้ให้
ออกแบบท่อลอดบริเวณถนนทางเข้าให้เพียงพอ เพื ่อให้น้ำ
สามารถไหลบ่าได้ตามธรรมชาติ หรือทำแนวเบี่ยงไม่ให้น้ำไหล
เข้าปะทะพ้ืนที่ก่อสร้างโดยตรง 

 

  3. ก่อนการก่อสร้างถนนทางเข้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่ฐานหลุมผลิต บริษัทฯ 
จะสำรวจสภาพพื้นที่จริงและหารือกับตัวแทนเจ้าของที ่ดินใน
บริเวณแนวถนนทางเข้าโครงการ เพื่อกำหนดตำแหน่งของท่อลอด
ถนนร่วมกัน เพื่อไม่ให้ถนนทางเข้าโครงการกีดขวางการระบายน้ำ 

 

 4. เฝ้าระวังระดับน้ำในกรณีที่เกิดอุทกภัยขึ้นภายในพื้นที่ศึกษาและ
ประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัด
กำแพงเพชร เพ่ือเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมบริเวณฐานหลุมผลิต 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-7) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
9. การเกษตร 
 

บริเวณที่ตั้งฐานหลุมผลิตและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
เป็นพื้นที่เกษตร การก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้าโครงการ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตร 
และอาจส่งผลกระทบหรือรบกวนพื้นที่เกษตรที่อยู่
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

1. จำกัดพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื ้นที่ ฐานหลุมผลิตและถนน
ทางเข้าโครงการเท่าน้ัน 

- 

 2. จัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการ
ดำเนินงานของโครงการ เช ่น ความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตรที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ฐานหลุมผลิตของโครงการ 

 

10. การจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยและของเสียที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะมูลฝอย
ทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย และขยะรีไซเคิล) มีปริมาณ 
40 กิโลกรัม/วัน/ฐาน (อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1 
ก ิ โลกร ัม/คน/ว ัน , สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ของเสีย
อันตราย เช่น ผ้าเปื้อนน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ รวมถึงภาชนะบรรจุหรือ
ถ ุงใส ่สารเคมี ฯลฯ และน้ำเส ียจากกิจว ัตรของ
พนักงาน/คนงานที่ปฏิบัติงานในฐานหลุมผลิตมี
ประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ฐาน (ปริมาณน้ำ
เสียจากห้องน้ำห้องส้วมคิดเป็น 20 ลิตร/คน/วัน , 
กรมควบคุมมลพิษ, 2555) อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค และ/หรืออาจปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือ
แหล่งน้ำใต้ดิน หรือดินได้ หากไม่ได้รับการจัดการ 
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

1. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการของเสีย 
และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งคัด 

- 

 2. จัดให้มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย/ของเสีย
ได้แก ่
- ขยะมูลฝอยทั ่วไปที ่ไม่อันตราย ทำการรวบรวมประสานให้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่
เทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป 

- ขยะรีไซเคิล จะดำเนินการคัดแยก และติดต่อผู้รับซื้อเพื่อ
จำหน่ายหรือผู้รับบริจาคต่อไป 

- ของเสียอันตราย จะถูกรวบรวมส่งให้บริษัทผู้รับเหมาเก็บขน
ของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

- น้ำเสียจากกิจวัตรของคนงานที่ปฏิบัติงานในฐานหลุมผลิต  
จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมภายในฐานหลุมผลิตและมีระบบบำบัด
น้ำเสียแบบบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลจากคนงาน 
และประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่นมาสูบออกไปกำจัด 

 

 2. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น และจัดให้มีการเก็บรวบรวมไปยังพื้นที่เก็บของ
เสียตามระยะเวลาที่เหมาะสม และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

 

 3. กำกับดูแลให้มีการเข้าเก็บขนขยะมูลฝอยให้ตรงเวลา เพื่อ
ป้องกันการตกค้างในพ้ืนที่ก่อสร้าง และใช้ความระมัดระวังไม่ให้
เกิดการตกหล่นในระหว่างการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ 
คัดแยก 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-8) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
11. สภาพเศรษฐกิจ-

สังคม 
ในระหว่างการก่อสร้างฐานหลุมผลิตจะใช้แรงงาน 
ในท้องถิ่น ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม การทำงานของเครื่องจักรกล
ในงานก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดัง 
ซึ ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และรบกวน
ความสงบสุขของชุมชนใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่
ตามแนวเส้นทางขนส่ง 

1. พิจารณารับแรงงานท้องถิ ่นเข้าทำงานตามตำแหน่งที ่มีความ
เหมาะสม 

บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและตลอด
เส้นทางขนส่ง และบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและติดต้ัง  2. พิจารณาให้ผู้รับเหมาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าที่มีใน

ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 3. อบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการแก่ผู้ร ับเหมา 

และผู ้ปฏิบัติงานทราบ และติดตามตรวจสอบให้ผู ้ร ับเหมา
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทั่วไป
เรื่องการประชาสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

 

12. การสาธารณสุข กิจกรรมจากการก่อสร้างฐานหลุมผลิตอาจทำให้
เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และอุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง รวมทั ้งอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือ
ความเครียด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที ่อยู ่ใกล้ก ับพื ้นที ่ฐานหลุมผลิตและ
เส้นทางคมนาคมขนส่งของโครงการ 

1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงจัดระบบการจัดการสุขภาพอนามัยและ
ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ การจัดการขยะ
มูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดและแพร่สู่ชุมชน 

- 

 2. จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค กำจัด
พาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธุ ์ในบริเวณพื้นที ่ก่อสร้าง เพ่ือ
ป้องกันการแพร่สู่ชุมชน 

 

 3. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพของ
พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด เพื่อป้องกันการแพรสู่่
ชุมชน 

 

 4. กรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น บริษัทฯ และผู้รับเหมาต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของกรม
ควบคุมโรค หรือมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-9) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
13. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
การเปิดหน้าดินและบดอัดดินมีการใช้เครื่องจักร
ขนาดใหญ่ ซึ ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ 
ขึ้นได้ ถ้าพนักงานประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้ 

1. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ทำความสะอาดและ 
เก็บเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และหมั่น
ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขที่ดำเนินการ โดยทำการ
บันทึกตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและติดต้ัง 

 2. ทำการฝึกอบรมคนงานก่อนเข้าทำงานให้มีความรู้ และรับทราบ
กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงวิธีการ 
ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่าง ๆ  และวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

 

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด และสอดคล้อง
กับนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด
ขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

  4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

 5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ประจำพื้นที่ และจัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนอย่าง
เหมาะสม 

 

 6. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ  
 7. จัดให้มีแผนการประสานงานด้านความพร้อมของบุคลากรและ

อุปกรณ์เครื ่องมือต่าง ๆ ของสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
โครงการ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งต่อ
ผู ้ป่วยในกรณีที ่สถานพยาบาลดังกล่าวไม่มีความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 -88- 

ตารางที่ 5-2   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและติดต้ัง) (ต่อ-10) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
14. แหล่งโบราณคดี 

โบราณสถาน 
 สถานท่ีสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 

เน่ืองจากจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน การปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างฐาน
หลุมผลิตและถนนทางเข้าโครงการ อาจพบหลักฐาน
หรือร่องรอยของแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 

1. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานหลุมผลิตและถนนทางเข้ า 
หากพบหลักฐานโบราณวัตถุ หรือชิ้นส่วนของโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุใด ๆ ก็ตาม จะต้องหยุดดำเนินการในทันที และรีบแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย หรือฝ่าย
ปกครองในท้องถ ิ ่นให้ทราบโดยเร ็ว เพื ่อเข ้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงาน
ที่เหมาะสม 

- 

  2. ในระหว่างดำเนินการ หากพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซาก 
ดึกดำบรรพ์ ให้แจ้งพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่พบนั ้นทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที ่พบ และขอความร่วมมือจากกรม
ทรัพยากรธรณีเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  พิจารณาและ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันไมใ่ห้
เกิดผลเสียหายที ่จะเกิดขึ ้น ทั ้งนี ้ในระหว่างการตรวจสอบ  
สิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ผู้ถือสัมปทาน
จะต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้าง และหากพิสูจน์แล้วพบว่า
เป็นแหล่งที่มีความสำคัญต่อการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ผู้ถือ
สัมปทานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 -89- 

ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

1. คุณภาพอากาศ ในระหว่างการเจาะหลุมปิโตรเล ียมจะมีการใช้
เชื ้อเพลิงสำหรับแท่นเจาะ อุปกรณ์ประกอบการ
เจาะ รถบรรทุก และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งการเผา
ไหม้ทำให้มีมลสารทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื ้อเพลิง รวมทั้งฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ฐานหลุม
ผลิต 

1. จัดให้มีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิต
และถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
หรือน้อยกว่าในวันที ่ม ีฝนตก เพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง หรือหากมีการร้องเรียนจากทางชุมชน ให้พิจารณา
เพ่ิมการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงที่มีการเจาะ
หลุมปิโตรเลียม ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี ้
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 
4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ย 1 ชั ่วโมง และ 24 

ชั่วโมง 
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง และ 24 

ชั่วโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม 
โดยทำการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ฐานหลุมผลิต
แต่ละแห่ง บริเวณสถานีเดียวกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ 
ก่อนมีโครงการ ได้แก ่
ฐานหลุมผลิต BY1-2 
- A4 : โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 
- A6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

ฐานหลุมผลิต BY1-20 
- A4 : โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 
- A5 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 

ฐานหลุมผลิต BMS2 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

ฐานหลุมผลิต BYN4 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

ฐานหลุมผลิต BYN5 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A3 : วัดใหม่สามัคคีธรรม (วัดบึงหญ้า) 

 2. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ 
วิ่งผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนน
ทางหลวง 

  3. เลือกใช้เชื ้อเพลิงที ่สะอาดสำหรับเครื ่องจักรและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการเจาะ เพื่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด 

 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์/เครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการเจาะหลุมปิโตรเลียมและการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ ตาม
แผนการซ่อมบำรุง หรือแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิง
ป้องกันที่จัดเตรียมไว้ 

 5. ติดต้ังป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่โครงการ 
และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-1) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. คุณภาพอากาศ   ฐานหลุมผลิต BM3 และ BM5 

- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 
- A9 : โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 

ฐานหลุมผลิต BM4 และ BMW3 
- A6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMW2 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 
- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 

ฐานหลุมผลิต BMS3 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS4 
- A13 : หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
- A14 : หมู่ที่ 13 บ้านปรือกระเทียม 

ฐานหลุมผลิต NL2 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

ฐานหลุมผลิต NL3 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

 
 
 
 

2. ความร้อนและ 
แสงสว่าง และ
การเกษตร 

กิจกรรมการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมจะดำเนินงาน
ตลอด 24 ชั ่วโมง จำเป็นต้องใช้สปอตไลต์สำหรับ 
ส่องสว่างในช่วงกลางคืน ซึ่งแสงสว่างอาจรบกวนต่อ
ประชาชนในพื้นที่ ผลผลิตทางการเกษตร หรือดึงดูด
แมลงกลุ่มศัตรูพืชที่ชอบแสงไฟ 

1. การเปิดสปอตไลต์ในเวลากลางคืนให้ดำเนินการตามความจำเป็น
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านความปลอดภัย 

- 

2. ปรับลดระดับก้ม-เงยของหลอดไฟสปอตไลต์ ให้มุมตกกระทบ
ของแสงให้จำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ 

 

3. ต้องหาวัสดุปิดครอบไฟสปอตไลต์ เพ่ือบังคับทิศทางของแสงให้
อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ และลดการกระจายของแสง 

 

4. ความสูงของเสาไฟสปอตไลต์ต้องให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือจำกัดแสงไฟส่องสว่างอยู่ในขอบเขตที่จำกัด 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-2) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
3. ระดับเสียง การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบการ

เจาะ เช่น ปั๊มน้ำโคลน (ของเหลวช่วยเจาะ) เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน 
โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ฐานหลุม
ผลิต จากการประเมิน พบว่า พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 
กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตทั ้ง 14 ฐาน ไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) 

1. จัดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั ้น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเน่ือง (ครอบคลุม
วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงที่มีการเจาะหลุมปิโตรเลียม 
ดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีดังต่อไปนี้ 
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
2) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
5) ระดับเสียงรบกวน  
โดยทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที ่อ่อนไหวที ่อยู ่ใกล้ฐานหลุมผลิต 
แต่ละแห่ง บริเวณสถานีเดียวกับการตรวจวัดระดับเสียงก่อนมี
โครงการ ได้แก่ 
ฐานหลุมผลิต BY1-2 
- N4 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (2) 

ฐานหลุมผลิต BY1-20 
- N3 : ที่ทำการสายตรวจตำบลหนองจิก 

ฐานหลุมผลิต BMS2 
- N10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 

ฐานหลุมผลิต BYN4 
- N1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 

ฐานหลุมผลิต BYN5 
- N2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

ฐานหลุมผลิต BM3 
- N5 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (1) 

ฐานหลุมผลิต BM4 
- N6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 

ฐานหลุมผลิต BM5 
- N9 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (3) 

 2. พิจารณาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในบริเวณที่เหมาะสมห่าง
จากพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือวางในตู้คอนเทนเนอร์ที่มี
วัสดุดูดซับเสียงปิดล้อมโดยรอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 3. ดูแลรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู ่ใน
สภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาตามระยะหรือ
ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม 

  4. เครื่องจักร/เครื ่องยนต์ที ่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำการ
แก้ไข ซ่อมแซมให้เหมาะสม เช่น หมั่นหยอดน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

  5. กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวน บริษัทฯ ต้องรีบ
ตรวจสอบ แก้ไข และแจ้งความคืบหน้าของผลการแก้ไขตาม  
ข้อร ้องเร ียนที ่ได้รับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและ
ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 

 -92- 

ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-3) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
3. ระดับเสียง (ต่อ)   ฐานหลุมผลิต BMW2 

- N8 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (2) 
ฐานหลุมผลิต BMW3 
- N7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS3 
- N11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

ฐานหลุมผลิต BMS4 
- N12 : หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 

ฐานหลุมผลิต NL2 
- N13 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 

ฐานหลุมผลิต NL3 
- N14 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (3) 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 
และคุณภาพน้ำใต้ดิน 

- การเจาะและการใช้สารเคมีที ่เป็นส่วนผสมของ
ของเหลวช่วยเจาะด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจ
ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงสู ่แหล่งน้ำผิวดินและ 
น้ำใต้ดินได้ 

- การจัดการของเส ียที ่ไม่เหมาะสม น้ำฝนและ 
น้ำล้างทำความสะอาดต่าง ๆ  ที่ไม่ผ่านการบำบัด
อาจไหลไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้เคียง
พื้นที่ฐานหลุมผลิต 

 

1. จัดให้มีการใช้ของเหลวช่วยเจาะและการตรวจสอบคุณภาพของ
ของเหลวช่วยเจาะในแต่ละช่วงของการเจาะ ดังน้ี 
- การเจาะช่วงบน (ตั้งแต่ระดับผิวดินถึงระดับ 650 เมตร)  

ใช้น้ำธรรมชาติเป็นของเหลวช่วยเจาะ ไม่มีการใช้สารเคมี 
ใด ๆ ผสมลงไป และก่อนนำมาใช้จะต้องตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำใต้ดิน หากพบว่ามีปริมาณโลหะหนักในน้ำเกินค่ามาตรฐาน 
บริษัทฯ ต้องจัดหาแหล่งน้ำแห่งใหม่ และตรวจวัดปริมาณ
โลหะหนักก่อนนำมาใช้ในการเจาะ 

- การเจาะช่วงล่าง (ตั ้งแต่ความลึกประมาณ 650 เมตร 
ลงไปจนถึงแหล่งกักเก็บ) ใช้ของเหลวช่วยเจาะที่มีน้ำเป็น
องค์ประกอบหลัก (Water Based Mud) โดยโครงการฯ 
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในด้านสารเคมีอย่าง
เคร่งครัด และต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) 
ของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของของเหลวช่วยเจาะ 

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 1 ครั้ง ภายใน 
15 วันหลังเสร็จสิ ้นการเจาะหลุมปิโตรเลียม โดยมีดัชนีที ่ตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ 
1) คุณภาพน้ำทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง 

(pH) ค ่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำทั ้งหมด (TDS) น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) และความเค็ม (Salinity) 

2) คุณภาพน้ำทางเคมี ได้แก่ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั ้งหมด 
(TPH) สารกลุ ่ม BTEX ได้แก่ เบนซีน (Benzene) โทลูอีน 
(Toluene) เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene) และไซลีนทั้งหมด 
(Total Xylene) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) 

3) โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท 
(Hg) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) และ
สังกะสี (Zn) 

4) คุณภาพน้ำทางชีวภาพ ได้แก่ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-4) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

และคุณภาพน้ำใต้ดิน 
(ต่อ) 

 2. การจัดการเศษหินจากการเจาะในแต่ละช่วงระดับความลึกต้อง
ดำเนินการดังน้ี 
2.1 เศษหินจากการเจาะช่วงบน (ตั้งแต่ระดับผิวดินถึงระดับ 

650 เมตร) 
- จัดให้มีพื ้นที ่กักเก็บเศษหินจากการเจาะช่วงบน

ภายในฐานหลุมผลิต เป็นบ่อดินซึ่งจะก่อขึ้นชั่วคราว
ด้วยดินเหนียวที่ไม่มีการปนเปื ้อนใด ๆ ในบริเวณ
พื้นที่ 

- ตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า (EC) และโลหะหนักก่อน
นำไปจัดการดังน้ี  
• หากมีค่าความนำไฟฟ้าไม่เกิน 4,000 µs/cm จะ

กำจัดด้วยการฝังกลบหลังจากเสร็จสิ้นการเจาะ  
• หากมีค่าความนำไฟฟ้าเกิน 4,000 µs/cm จะ

นำดินสะอาดมาผสมเพื ่อให้ค่าความนำไฟฟ้า 
ไม่เกิน 4,000 µs/cm ก่อนนำไปฝังกลบ 

• หากโลหะหนักมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน
ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขาย เกษตรกรรม และ
ก ิจการอ ื ่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน หรือตามประกาศฉบับ
ล่าสุด จะกำจัดด้วยการฝังกลบหลังจากเสร็จสิ้น
การเจาะ 

• หากโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพดินที่
ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และ
ก ิจการอ ื ่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน หรือตามประกาศฉบับ
ล่าสุด จะรวบรวมส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียที่
ม ี ใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

โดยทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้ฐานหลุมผลิต
แต่ละแห่ง บริเวณสถานีเดียวกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน
ก่อนมีโครงการ ได้แก ่
ฐานหลุมผลิต BY1-2 
- SW3 : คลองวังเฉลียง (1) 
- SW4 : คลองวังเฉลียง (2) 

ฐานหลุมผลิต BY1-20 
- SW4 : คลองวังเฉลียง (2) 
- SW5 : คลองวังเฉลียง (3) 
- SW6 : สระใหญ่บึงหญ้า 

ฐานหลุมผลิต BMS2, BMS3 และ NL3 
- SW11 : คลองคณฑี (3) 
- SW12 : คลองคณฑี (4) 

ฐานหลุมผลิต BYN4 และ BYN5 
- SW1 : คลองส่งน้ำชลประทาน (1) 
- SW2 : คลองส่งน้ำชลประทาน (2) 

ฐานหลุมผลิต BM3 และ BM5 
- SW9 : คลองคณฑี (1) 
- SW10 : คลองคณฑี (2) 

ฐานหลุมผลิต BM4, BMW2 และ BMW3  
- SW7 : คลองส่งน้ำชลประทาน (3) 
- SW8 : คลองส่งน้ำชลประทาน (4) 

ฐานหลุมผลิต BMS4 
- SW15 : ลำแมฝ่ายสายลา่ง (1) 
- SW16 : ลำแมฝ่ายสายลา่ง (2) 

ฐานหลุมผลิต NL2 
- SW13 : สระลำมะนัง 
- SW14 : คลองคณฑี (5) 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-5) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

และคุณภาพน้ำใต้ดิน 
(ต่อ) 

 2.2 เศษหินจากการเจาะช่วงกลางและล่าง (ตั้งแต่ความลึก
ประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึงแหล่งกักเก็บ) 
- เศษหินจากการเจาะจะรวบรวมใส่ในกล่องเหล็ก 

(Lugger Box) และมีผ้าใบคลุม และจะได้รับการเก็บ
ขนไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ โดยบริษัทผู้รับเหมา
เก็บขนและกำจัดของเสียที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 1 ครั้ง ภายใน 
15 วันหลังเสร็จสิ ้นการเจาะหลุมปิโตรเลียม โดยมีดัชนีที ่ตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ 
1) คุณภาพทางน้ำกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ความเค็ม (Salinity) 
ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

2) คุณภาพน้ำทางเคมี ได้แก่ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 
(TPH) สารกล ุ ่ม BTEX ได ้แก ่  เบนซ ีน (Benzene) โทล ูอีน 
(Toluene) เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene) และไซลีนทั ้งหมด 
(Total Xylene) 

3) โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 
ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม 
(Se) และสังกะสี (Zn) 

โดยทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 
- บ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งภายในฐานหลุมผลิตในทิศทางเหนือน้ำ

และท้ายน้ำ (Up and Down Gradient) ที่ระดับความลึกไม่เกิน 
30 เมตร จำนวน 2 สถานี  

- บอ่น้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาลของชุมชนที่อยู่ใกล้ฐานหลุมผลิตแต่ละ
แห่ง ในทิศทางเหนือน้ำและท้ายน้ำ (Up and Down Gradient) 
บริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอย่างก่อนมีโครงการ ได้แก ่

ฐานหลุมผลิต BY1-2 
- GW5 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา (2) 
- GW6 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง 

ฐานหลุมผลิต BY1-20 
- GW3 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา (2) 
- GW4 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง 
- GW5 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา (2) 

  3. จัดแบ่งบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน
ออกจากกันโดยบริเวณที่มีโอกาสปนเปื้อนให้ปูด้วยพื้นคอนกรีต
และมีรางระบายน้ำล้อมรอบเพื่อรวบรวมไปสู่บ่อกักเก็บ 

  4. น้ำในบ่อเก็บน้ำ (Cement Pit) ที่ใช้กักเก็บน้ำฝนที่อาจปนเปื้อน
น้ำมัน/สารเคมี ให้บริษัทรับกำจัดของเสียที่มีใบอนุญาตตาม
กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

  5. น้ำไหลบ่าหน้าดินบนพื้นที่ดินลูกรังบดอัดแน่น จะระบายลงสู่
พื้นที่กันชน (คูระบายน้ำ) รอบพื้นที่ฐานหลุมผลิต โดยไม่ระบาย
ออกสู่พื้นที่โดยรอบ 

  6. ห้ามระบายหรือทิ้งของเสีย สารเคมี น้ำมัน หรือขยะต่าง ๆ ลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ 

  7. ติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ 2 บ่อ ในทิศทางเหนือน้ำและท้ายน้ำ (Up 
and Down Gradient) ในแต่ละฐานหลุมผลิต ที่ระดับความลึก
ประมาณ 30 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลึกเฉลี่ยของบ่อบาดาล
ของชาวบ้านในพื้นที่ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดิน 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-6) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

และคุณภาพน้ำใต้ดิน 
(ต่อ) 

  ฐานหลุมผลิต BMS2 และ BMS3 
- GW9 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นหนองไม้แดง 
- GW11 : ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 

ฐานหลุมผลิต BYN4 และ BYN5 
- GW1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- GW2 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นบึงหญา้ 

ฐานหลุมผลิต BM3, BM4, BM5, BMW2 และ BMW3 
- GW6 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง 
- GW7 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นบึงมาลย์ 
- GW8 : ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นใหม่สามัคคี 

ฐานหลุมผลิต BMS4, NL2 และ NL3 
- GW10 : โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 
- GW11 : ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 

5. การคมนาคมขนส่ง ก ิจกรรมการขนส ่ งหล ักในช ่วงการเจาะหลุม
ปิโตรเลียม เช่น การขนส่งแท่นเจาะ การขนส่ง
ของเหลวช่วยเจาะและเศษหินจากการเจาะไปกำจัด 
การขนส่งพนักงาน เป็นต้น อาจทำให้เกิดการจราจร
ติดขัด อุบัติเหตุ หรือผิวถนนชำรุดเสียหายได้ จาก
การประเมินผลกระทบ พบว่า ปริมาณจราจรที่
เพิ่มขึ้นในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียมจะไม่ส่งผลให้
การจราจรในพื้นที่ติดขัด เน่ืองจากในปัจจุบันเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่มีปริมาณจราจรเบาบาง 

1. ประชาส ัมพ ันธ ์กำหนดการขนส่งแท่นเจาะและอุปกรณ์
ประกอบการเจาะให้ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการรับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

- 

 2. จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนเส้นทางขนส่งของโครงการ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 
30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 
80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

 

 4. หลีกเลี ่ยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของโครงการที ่ผ่านชุมชน 
หมู่บ้าน และโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-
08.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 

 

 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ประจำ
บริเวณทางร่วม/ทางแยก หรือปากทางเข้า-ออกพื้นที่ฐานหลุม
ผลิต เพื ่อให้สัญญาณจราจร โดยเฉพาะในช่วงการขนย้าย 
แท่นเจาะและอุปกรณ์ประกอบการเจาะ 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-7) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
6. การระบายน้ำและ

ป้องกันน้ำท่วม 
การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมภายในฐาน
หลุมผลิต หากมีการจัดการที ่ไม ่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำหรือพื้นเกษตร
ใกล้เคียงได้ 

1. สร้างบ่อเก็บน้ำ (บ่อคอนกรีต) สำหรับรองรับน้ำไหลนองจาก
พื้นที่ดาดคอนกรีต และมีการติดตามตรวจสอบระดับน้ำในบ่อ
คอนกรีตเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการไหลล้น 

- 

 2. สร้างรางระบายน้ำภายในฐานหลุมผลิตและรางระบายน้ำ
โดยรอบฐานหลุมผลิต เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำภายในพื้นที่โครงการ
ไหลออกสู่ภายนอกฐานหลุมผลิต 

 

  3. ให้ดูแลรักษารางระบายน้ำในฐานหลุมผลิตเป็นประจำ  
7. การจัดการของเสีย ของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเจาะหลุมปิโตรเลียม

ประกอบด้วย เศษหินที่ต้องส่งไปกำจัดจากการเจาะ
ช่วงบน ซึ่งใช้น้ำธรรมชาติเป็นของเหลวช่วยเจาะ  
มีปริมาณ 62.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของเหลวช่วย
เจาะและเศษห ินจากการเจาะช่วงล ่าง ซ ึ ่ งใช้
ของเหลวช่วยเจาะที ่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก 
(Water Based Mud : WBM) เป ็นของเหลวช ่วย
เจาะ มีปริมาณ 145.36-190.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ขยะมูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ 74 กิโลกรัม/วัน/ฐาน 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน, 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม , 2560 ) ของเส ียอ ันตราย และ
น้ำมันหล่อลื ่นใช ้แล ้ว/ภาชนะบรรจุสารเคมี  มี
ปริมาณไม่แน่นอน น้ำเสียจากกิจวัตรของพนักงานที่
ปฏ ิบ ัต ิ งานในฐานหล ุมผล ิตมีประมาณ 1.48 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ำเสียจากห้องน้ำห้อง
ส้วมคิดเป็น 20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, 
2555) และน้ำปนเปื้อนของเหลวช่วยเจาะ น้ำมัน 
และสารเคมี 

1. การจัดการเศษหินจากการเจาะในแต่ละช่วงระดับความลึกต้อง
ดำเนินการดังน้ี 
1.1 เศษหินจากการเจาะช่วงบน (ตั้งแต่ระดับผิวดินถึงระดับ 

650 เมตร) 
- จัดให้มีพื ้นที ่กักเก็บเศษหินจากการเจาะช่วงบน

ภายในฐานหลุมผลิต เป็นบ่อดินซึ่งจะก่อขึ้นชั่วคราว
ด้วยดินเหนียวที่ไม่มีการปนเปื ้อนใด ๆ ในบริเวณ
พื้นที่ 

- ตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า (EC) และโลหะหนักก่อน
นำไปจัดการดังน้ี  
• หากมีค่าความนำไฟฟ้าไม่เกิน 4,000 µs/cm จะ

กำจัดด้วยการฝังกลบหลังจากเสร็จสิ้นการเจาะ  
• หากมีค่าความนำไฟฟ้าเกิน 4,000 µs/cm จะ

นำดินสะอาดมาผสมเพื ่อให้ค่าความนำไฟฟ้า 
ไม่เกิน 4,000 µs/cm ก่อนนำไปฝังกลบ 

• หากโลหะหนักมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน
ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขาย เกษตรกรรม และ
ก ิจการอ ื ่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน หรือตามประกาศฉบับ
ล่าสุด จะกำจัดด้วยการฝังกลบหลังจากเสร็จสิ้น
การเจาะ 

บันทึกปริมาณเศษหินที ่ เก ิดข ึ ้นจากการเจาะ (Cutting) ตลอด
ระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียม 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-8) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
7. การจัดการของเสีย 
 (ต่อ) 

 • หากโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพดินที่
ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และ
ก ิจการอ ื ่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน หรือตามประกาศฉบับ
ล่าสุด จะรวบรวมส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียที่
ม ี ใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

1.2 เศษหินจากการเจาะช่วงกลางและล่าง (ตั้งแต่ความลึก
ประมาณ 650 เมตร ลงไปจนถึงแหล่งกักเก็บ) 
- เศษหินจากการเจาะจะรวบรวมใส่ในกล่องเหล็ก 

(Lugger Box) และมีผ้าใบคลุม และจะได้รับการเก็บ
ขนไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ โดยบริษัทผู้รับเหมา
เก็บขนและกำจัดของเสียที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

บันทึกปริมาณเศษหินที ่ เก ิดข ึ ้นจากการเจาะ (Cutting) ตลอด
ระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียม 

 2. จัดให้มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย/ของเสีย
ได้แก ่
- ขยะมูลฝอยทั ่วไปที ่ไม่อันตราย ทำการรวบรวมประสานให้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่
เทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป 

- ขยะรีไซเคิล จะดำเนินการคัดแยก และติดต่อผู้รับซื้อเพื่อ
จำหน่ายหรือผู้รับบริจาคต่อไป 

- ของเสียอันตราย จะถูกรวบรวมส่งให้บริษัทผู้รับเหมาเก็บขน
ของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

- น้ำเสียจากกิจวัตรของคนงานที่ปฏิบัติงานในฐานหลุมผลิต  
จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมภายในฐานหลุมผลิตและมีระบบบำบัด
น้ำเสียแบบบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลจากคนงาน 
และประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่นมาสูบออกไปกำจัด 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-9) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
7. การจัดการของเสีย 
 (ต่อ) 

 3. ประสานงานกับผู้ร ับเหมาเก็บขนมูลฝอย ให้เข้าเก็บขนให้ตรง
เวลาเพื ่อป้องกันการตกค้างในฐานหลุมผลิต การขนส่งขยะ 
มูลฝอยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการตกหล่น 

 

  4. จัดแบ่งบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน
ออกจากกันโดยบริเวณที่มีโอกาสปนเปื้อนให้ปูด้วยพื้นคอนกรีต
และมีรางระบายน้ำล้อมรอบเพื่อรวบรวมไปสู่บ่อกักเก็บ 

 

  5. น้ำในบ่อเก็บน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำฝนที่อาจปนเปื้อนน้ำมัน/สารเคมี 
บริเวณพื ้นที ่ดาดคอนกรีต ให้ผ ู ้ร ับเหมาที ่ม ีใบอนุญาตตาม
กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

 

8. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

- การเลือกซื้อสินค้าในท้องถิ่นและการจ้างแรงงาน
ท้องถิ่น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ 
ในระบบเศรษฐกิจชุมชน  

- การทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์การเจาะ และ
พาหนะขนส่ง อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดัง ฝุ ่นฟุ ้งกระจาย 
เป็นต้น 

- การมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตลอดช่วง
เจาะหลุมผลิต อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
ต่าง ๆ ได้แก่ การโจรกรรม การทะเลาะวิวาท โรค
ระบาด เป็นต้น 

 

1. พิจารณารับแรงงานท้องถิ ่นที ่มีความสามารถสอดคล้องกับ
ลักษณะงานเข้าทำงานตามความเหมาะสม 

บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและตลอด
เส้นทางขนส่ง และบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียม  2. พิจารณาให้ผู้รับเหมา/พนักงานเจาะสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์

อุปโภค-บริโภคที่หาได้ในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 3. กำชับให้ผู้รับเหมาเจาะมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจาะอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายความ
ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 

 4. กรณีที ่พิสูจน์ได้ว่า กิจกรรมการเจาะของโครงการก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
โครงการต้องมีมาตรการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสม เช่น การ
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของ
โครงการ 

 

 5. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทั่วไป
เร ื ่องการประชาสัมพันธ ์ และการรับเร ื ่องร้ องเร ียนอย่าง
เคร่งครัด 

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-3   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) (ต่อ-10) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
9. การสาธารณสุข กิจกรรมการเจาะหลุมปิโตรเลียมจะมีแรงงานต่างถิ่น

เข้ามาทำงานในพื ้นที ่ การจัดการด้านสุขาภิบาล
ส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ ไม ่ เหมาะสมอาจทำให ้ เก ิดการ
แพร ่กระจายของโรคต ิ ดต ่ อบางชน ิ ด ซ ึ ่ งอาจ
แพร่กระจายไปยังชุมชนข้างเคียงได้ 

1. กำหนดให้ผู้รับเหมาเจาะจัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ฐานหลุม
ผลิตให้มีความเหมาะสม รวมถึงจัดระบบการจัดการสุขภาพ
อนามัยและระบบสุขาภิบาลสิ ่งแวดล้อม เช่น น้ำดื ่ม น้ำใช้  
ขยะมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด
โรคระบาดและแพร่สู่ชุมชน 

- 

  2. ในกรณีที่พนักงานป่วยด้วยโรคติดต่อ ให้หยุดงานทันทีเพ่ือรักษา
ตัวใหห้ายขาด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายสู่ชุมชน 

 

  3. หากมีการร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับปัญหาจากคนงาน ซึ่งเป็น
แรงงานนอกพื้นที่ หรือการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่เหมาะสมของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบตรวจสอบและแก้ไข 
และแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อผู ้ร ้องเรียนตาม
ขั้นตอนแผนผังการรับและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 

10. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

ในระหว่างปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม อาจเกิด
อุบัติเหตุ และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต 
และ/หรือ ทรัพย์ส ินของผ ู ้ปฏิบ ัติงานในพ ื ้นที่
โครงการ และชุมชนใกล้เคียง ซึ ่งมีสาเหตุมาจาก
ความประมาท ปัญหาสุขภาพ ความไม่พร้อมของ
เครื ่องจักรและเคร ื ่องยนต์ต ่าง ๆ ในการเจาะ 
ตลอดจนสภาพพื้นที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
 

1. ควบค ุมการปฏิบ ัต ิงานของพนักงานอย่างเคร ่งครัด และ
สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขที่ดำเนินการ โดยทำการ
บันทึกตลอดระยะเวลาการเจาะหลุมปิโตรเลียม 

 2. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ทำความสะอาดและ
เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ประจำ พื้นที่และจัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนอย่าง
เหมาะสม 

 

 5. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์รั่วไหลและเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด 

 

 6. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำในบริเวณพื้นที่โครงการ  
 7. ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื ่อรับส่งผู ้ป่วยกรณี

เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-4   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. คุณภาพอากาศ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการขนส่งของ

โครงการ เช่น การขนส่งน้ำมันดิบ การขนส่งน้ำจาก
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น ซึ่งการเผาไหม้
ทำให ้ม ีมลสารทางอากาศ เช ่น ก ๊าซคาร ์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื ้อเพลิง รวมทั้งฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ฐานหลุม
ผลิต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

1. จัดให้มีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิต
และถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
หรือน้อยกว่าในวันที ่ม ีฝนตก เพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง หรือหากมีการร้องเรียนจากทางชุมชน ให้พิจารณา
เพ่ิมการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงฤดูแล้ง และ 
ฤดูฝน ระหว่างที่มีการผลิตผ่านฐานหลุมผลิตแต่ละแห่ง โดยดัชนี 
ที่ทำการวิเคราะห์ และสถานีเก็บตัวอย่างเป็นสถานีเดียวกับในระยะ
เจาะหลุมปิโตรเลียม 

 2. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่งผ่าน
ชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
การผลิตปิโตรเลียมอย่างสม่ำเสมอตามแผนการซ่อมบำรุง หรือ
แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เตรียมไว้ 

2. ความร้อนและ 
แสงสว่าง และ
การเกษตร 

การผลิตปิโตรเลียมของโครงการฯ จะไม่มีการเผาก๊าซ
ที่ระบบปล่องเผาก๊าซ เนื่องจากก๊าซที่ได้จากการผลิต
จะนำไปใช้ประโยชน์ทั ้งหมด ดังนั ้น ผลกระทบด้าน
ความร้อนและแสงสว่างจะเกิดสปอตไลต์ที่ให้แสงสว่าง
ในช่วงกลางคืน ซึ่งอาจรบกวนต่อประชาชนในพื ้นที่ 
ผลผลิตทางการเกษตร หรือดึงดูดแมลงกลุ่มศัตรูพืช 
ที่ชอบแสงไฟ 

1. การเปิดสปอตไลต์ในเวลากลางคืนให้ดำเนินการตามความจำเป็น
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านความปลอดภัย 

- 

2. ปรับลดระดับก้ม-เงยของหลอดไฟสปอตไลต์ ให้มุมตกกระทบ
ของแสงให้จำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ 

 

 3. ต้องหาวัสดุปิดครอบไฟสปอตไลต์ เพ่ือบังคับทิศทางของแสงให้
อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ และลดการกระจายของแสง 

 

 4. ความสูงของเสาไฟสปอตไลต์ต้องให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือจำกัดแสงไฟส่องสว่างอยู่ในขอบเขตที่จำกัด 

 

3. ระดับเสียง การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบการ
ผลิตปิโตรเลียม เช่น เครื่องสูบแบบคันโยก เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
ต่อบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ฐานหลุมผลิต จากการประเมิน 
พบว่า พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุม
ผลิตทั้ง 14 ฐาน ไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
29 (พ.ศ.2550) 

1. กำหนดให้อุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียมที ่มีเส ียงดังตั ้งอยู ่ใน
บริเวณเดียวกัน และอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้มาก
ที่สุด 

ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง (ครอบคลุม
วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงฤดูแล้ง  และฤดูฝน 
ระหว่างที่มีการผลิตผ่านฐานหลุมผลิตแต่ละแห่ง โดยดัชนีที่ทำการ
วิเคราะห์ และสถานีเก็บตัวอย่างเป็นสถานีเดียวกับในระยะเจาะ
หลุมปิโตรเลียม  

 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
การผลิตปิโตรเลียมตามแผนการซ่อมบำรุงเป็นประจำ เพ่ือให้อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และไม่เกิดเสียงดังรบกวน 

 3. กรณีที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ด้านเส ียงให้หาแนวทางในการลดผลกระทบเพิ ่มเติม โดย
ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนแผนผังการรับและดำเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียน 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-4   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต) (ต่อ-1) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

และคุณภาพน้ำใต้ดิน 
การผลิตปิโตรเลียมอาจทำให้ม ีกากของเส ีย และ 
น้ำเสียปนเปื้อนในช่วงที่มีฝนตก ซึ่งเมื่อถูกระบายออก
สู่ภายนอกอาจทำให้แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเกิด
การปนเปื้อนได้ 
 

1. จัดแบ่งบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน
ออกจากกัน โดยในบริเวณที่มีโอกาสปนเปื ้อนจะปูด้วยพื้น
คอนกรีตและมีรางระบายน้ำล้อมรอบเพื่อรวบรวมน้ำไปสู่บ่อเก็บ
น้ำปนเปื้อน หรือวางบนวัสดุกันซึม 

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ระหว่างที่มีการผลิตผ่าน
ฐานหลุมผลิตแต่ละแห่ง โดยดัชนีที่ทำการวิเคราะห์ และสถานีเก็บ
ตัวอย่างเป็นสถานีเดียวกับในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม 
  2. จัดให้มีระบบรองรับน้ำเสียและถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ฐานหลุม

ผลิตให้เพียงพอ 
 3. น้ำไหลบ่าหน้าดินบนพื้นที่ดินลูกรังบดอัดแน่น จะระบายลงสู่

พื้นที่กันชน (คูระบายน้ำ) รอบพื้นที่ฐานหลุมผลิต โดยไม่ระบาย
ออกสู่พื้นที่โดยรอบ 

 4. วางอุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียมที่อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงบน
พื้นที่ที่ดาดด้วยคอนกรีต 

 5. ห้ามระบายหรือทิ้งของเสีย สารเคม ีน้ำมัน หรือขยะต่าง ๆ ลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ 

5. การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่งหลักในช่วงการผลิตปิโตรเลียมผ่าน
ฐานหลุมผลิต ได้แก่ การขนส่งน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่น
น้ำมันบางจาก การขนส่งน้ำจากกระบวนการผลิต 
และการขนส่งพนักงาน ซึ ่งการเพิ ่มขึ ้นของจำนวน
เที่ยวรถของโครงการอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัด 
อุบัติเหตุ หรือผิวถนนชำรุดเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื ่องจากบริเวณเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื ้นที่ มี
ปริมาณจราจรเบาบาง จึงคาดว่ากิจกรรมขนส่งของ
โครงการจะไม่ส่งผลในการจราจรในพื้นที่ติดขัด 

1. จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนเส้นทางขนส่งของโครงการ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 
30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 
80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

- 

 2. หลีกเลี ่ยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของโครงการที ่ผ่านชุมชน 
หมู่บ้าน และโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-
08.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 

 

 3. ติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ที่รถบรรทุก
น้ำมันทุกคัน เพื่อติดตามความเร็วรถ และเส้นทางการขนส่ง 

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-4   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต) (ต่อ-2) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
5. การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 
 4. การขนส่งน้ำมันดิบรถบรรทุกน้ำมันแบบ Semi-Trailer ต้อง

ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังน้ี 
- ควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 55 กม./ชม. เมื่อวิ่งบนถนนทาง

หลวงสายหลัก และ 30 กม./ชม. เมื่อวิ่งผ่านถนนลูกรัง 
- เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาขณะขนส่ง 
- การขนส่งน้ำมันดิบหากมีรถบรรทุกตั้งแต่ 2 คัน ให้วิ่งรักษา

ระยะห่างระหว่างกันประมาณ 200 เมตร 
- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-

08.00 น. และ 16.00-17.00 น.) หากมีความจำเป็นที่ต้อง
ขนส่งเกินเวลาต้องมีการแจ้งให้ชุมชนทราบก่อน 

 

  5. จัดทำและติดตั ้งป ้ายสัญลักษณ์ ดูแลรักษาป้ายสัญล ักษณ์ 
ป้ายเตือนต่าง ๆ หรือสัญญาณไฟให้ชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณ
ทางร่วม ทางแยก จุดอับและปากทางเข้า-ออก เพื ่อให้ผู ้ใช้
เส้นทางทราบ 

 

  6. กรณีที ่พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ ต้องชดเชย
ความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

 

6. การจัดการของเสีย ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมในระยะผลิตปิโตรเลียม
ผ่านฐานหลุมผลิต ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป 
มีปริมาณ 3 กิโลกรัม/วัน/ฐาน (อัตราการเกิดขยะ
มูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน, สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม , 2560) 
ของเสียอันตราย มีปริมาณไม่แน่นอน น้ำปนเปื้อน
ของเหลวช่วยเจาะ น้ำมัน และสารเคมี บริเวณพื้นที่
ดาดคอนกรีตที่รองรับอุปกรณ์การผลิตที่อาจมีการ
ปนเปื้อนหรือพื้นที่วางถังเก็บน้ำมันดิบ และน้ำจาก
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

1. จัดให้มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย/ของเสีย
ได้แก ่
- ขยะมูลฝอยทั ่วไปที ่ไม่อันตราย ทำการรวบรวมประสานให้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่
เทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป 

- ของเสียอันตราย จะถูกรวบรวมส่งให้บริษัทผู้รับเหมาเก็บขน
ของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

- 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-4   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต) (ต่อ-3) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
6. การจัดการของเสีย 

(ต่อ) 
 2. ประสานงานกับผู้ร ับเหมาเก็บขนมูลฝอย ให้เข้าเก็บขนให้ตรง

เวลาเพื่อป้องกันการตกค้าง การขนส่งขยะมูลฝอยต้องใช้ความ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการตกหล่น 

 

 3. การใช้งานสารเคมีต่าง ๆ ในการผลิตปิโตรเลียมต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนความปลอดภัยในด้านสารเคมีอย่างเคร่งครัด และต้องมี
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีด้วยเสมอ 

 

  4. น้ำจากกระบวนการผลิต (Produced Water) กำจัดด้วยวิธีการ
อัดกลับที่หลุมอัดกลับน้ำ (Injection Well) ทั้งหมด 

 

  5. กรณีที่หลุมอัดกลับน้ำ (Injection Well) เต็ม จะรวบรวมส่งให้
บริษัทรับกำจัดของเสียที ่มีใบอนุญาตตามกฎหมายของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

 

7. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

การเลือกซื ้อสินค้าในท้องถิ ่นและการจ้างแรงงาน
ท้องถิ่น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน  
การทำงานของเคร ื ่องจ ักร  อ ุปกรณ์การผลิต
ปิโตรเลียม และการขนส่งของโครงการ อาจก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียง
ดัง ฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นต้น 
 

1. พิจารณารับแรงงานท้องถิ ่นที ่มีความสามารถสอดคล้องกับ
ลักษณะงานเข้าทำงานตามความเหมาะสม 

บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและตลอด
เส้นทางขนส่ง และบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม  2. พิจารณาให้ผู้รับเหมา/พนักงานเจาะสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์

อุปโภค-บริโภคที่หาได้ในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 3. กำชับให้ผู้รับเหมามีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบประวัติพนักงานก่อน
เข้าทำงาน การคัดเลือกพนักงานในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
หรือคัดเลือกพนักงานที่คุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น 

 

 4. กรณีที่พิสูจน์ได้ว่า กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ
ก่อให้เก ิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื ้นฐาน  และระบบ
สาธารณูปโภค  โครงการต้องมีมาตรการจ่ายค่าชดเชยที่
เหมาะสม เช่น การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-4   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต) (ต่อ-4) 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 

8. การสาธารณสุข กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านระดับเสียง การปนเปื้อนใน
แหล่งน้ำ รวมไปถึงผลกระทบด้านการจราจรและ
อุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันดิบ จนก่อให้เกิดความ
วิตกกังวลหรือความเครียด ผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายและความเจ็บป่วยของประชาชนที ่อ ยู่
ใกล้เคียง 

1. จัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ฐานหลุมผลิตให้มีความเหมาะสม 
รวมถึงจัดระบบการจัดการสุขภาพอนามัยและระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เช่น น้ำด่ืม น้ำใช้ ขยะมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ เพ่ือป้องกันการเกิดโรคระบาดและแพร่สู่ชุมชน 

 

 2. ในกรณีที่พนักงานป่วยด้วยโรคติดต่อ ให้หยุดงานทันทีเพ่ือรักษา
ตัวใหห้ายขาด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายสู่ชุมชน 

 

 3. หากมีการร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบตรวจสอบ
และแก้ไข และแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อผู้ร้องเรียน
ตามขั้นตอนแผนผังการรับและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 

9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต จะมี
พนักงานปฏิบัติงานที่ฐานหลุมผลิตไม่มากนัก โดย
กิจกรรมหลักจะเป็นการขนส่งน้ำมันดิบไปยังโรง
กลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งในระหว่างการขนส่งอาจเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร หรือเกิดการหกรั ่วไหล
ระหว่างการขนส่งได้ 
 

1. ควบค ุมการปฏิบ ัต ิงานของพนักงานอย่างเคร ่งครัด และ
สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขที่ดำเนินการ โดยทำการ
บันทึกตลอดระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 

 2. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ทำความสะอาดและ
เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ประจำ พื้นที่และจัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนอย่าง
เหมาะสม 

 

 5. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์รั่วไหลและเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด 

 

 6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่โครงการ  
 7. จัดให้มีแผนการประสานงานด้านความพร้อมของบุคคลากร และ

อุปกรณ์เครื ่องมือต่าง ๆ ของสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
โครงการ ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งต่อ
ผู ้ป่วยในกรณีที ่สถานพยาบาลดังกล่าวไม่มีความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม   
1. คุณภาพอากาศ การเป ิดหน้าด ินเพ ื ่อก ่อสร ้างแนวท ่อลำเล ียง

ปิโตรเลียม การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทำให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการเผาไหม้ของ
เครื ่องจักรและเครื ่องยนต์ทำให้เก ิดมลสารทาง
อากาศ 

1. จัดให้มีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำในบริเวณถนนลูกรังที่ใช้เป็น
เส้นทางเข้าออกพื้นที ่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั ้ง หรือ 
น้อยกว่าในวันที่มีฝนตก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
หรือหากมีการร้องเรียนจากทางชุมชน ให้พิจารณาเพิ่มการ 
ฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ) ในช่วงที ่มีการ
ก่อสร้างแนวท่อลำเล ียงปิโตรเล ียม ดัชนีที ่ทำการวิเคราะห์มี
ดังต่อไปนี ้
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
3) ความเร็วและทิศทางลม 
โดยทำการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม บริเวณสถานีเดียวกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ
ก่อนมีโครงการ ได้แก ่
แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BYN4 ไปยังฐานหลุมผลิต BYN2 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BYN5 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- A1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
- A3 : วัดใหม่สามัคคีธรรม (วัดบึงหญ้า) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม  
และแนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM5 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2 
- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 
- A9 : โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM4 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม  
และแนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW3 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 
- A6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

 2. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่งผ่าน
ชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

  3. การวางท่อด้วยว ิธ ีขุดเปิดจะดำเนินการขุดร ่อง (Trenching) 
เป็นช่วง ๆ มีระยะทางช่วงละ 100-200 เมตร ไม่เปิดหน้าดิน
พร้อมกันทั้งหมด 

  4. ดำเนินการฝังกลบท่อทันทีหลังจากวางท่อเสร็จ 

 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-1) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-1)   
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)   แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 

และแนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- A7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 
- A8 : หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS3 ไปยังฐานหลุมผลิต BMS2 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS4 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- A13 : หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
- A14 : หมู่ที่ 13 บ้านปรือกระเทียม 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- A11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL3 ไปเชื ่อมกับแนวท่อฯ จากฐาน
หลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- A10 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (1) 
- A12 : หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 

 
  
  

2. ระดับเสียง การทำงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและรถที ่ใช ้ในการขนส ่งว ัสดุอ ุปกรณ์
ก่อสร้างอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน โดยเฉพาะ
บ ้านพ ักอาศ ัยท ี ่อย ู ่ ใกล ้ เค ียงแนวท ่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม จากการประเมิน พบว่า พื้นที่อ่อนไหว
บริเวณแนวท่อฯ ไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
29 (พ.ศ.2550) 

1. จัดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั ้น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ตรวจวัดระดับเส ียง จำนวน 1 ครั ้ง เป ็นเวลา 3 ว ันต่อเนื ่อง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ) ในช่วงที ่มีการ
ก่อสร้างแนวท่อลำเล ียงปิโตรเล ียม ดัชนีที ่ทำการตรวจวัดมี
ดังต่อไปนี ้
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
2) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
5) ระดับเสียงรบกวน  

 2. ดูแลรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู ่ใน
สภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาตามระยะหรือ
ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม 

 3. กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวน โครงการฯ ต้องรีบ
ตรวจสอบ แก้ไข และแจ้งความคืบหน้าของผลการแก้ไขตามข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ โดยดำเนินการตามแผนผังการรับและดำเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียน 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-2) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-2)   
2. ระดับเสียง (ต่อ)   โดยทำการเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้แนวท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม บริเวณสถานีเดียวกับการตรวจวัดระดับเสียงก่อนมี
โครงการ ได้แก่ 
แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BYN4 ไปยังฐานหลุมผลิต BYN2 
- N1 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BYN5 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- N2 : หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (1) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม  
- N5 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (1) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM4 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม  
- N6 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (1) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM5 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2 
- N9 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (3) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 
และแนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- N8 : หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ (2) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW3 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 
- N7 : หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง (2) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS3 ไปยังฐานหลุมผลิต BMS2 
- N11 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (2) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS4 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- N12 : หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- N13 : หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL3 ไปเชื ่อมกับแนวท่อฯ จากฐาน
หลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- N14 : หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง (3) 

 
  
  

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-3) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-3)   
3. ทรัพยากรดิน  
 คุณภาพน้ำผิวดิน 

และดินตะกอน 

การเป ิดหน้าด ินเพ ื ่อก ่อสร ้างแนวท ่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม อาจทำให้เกิดการชะล้างของดินและเศษ
วัสดุก ่อสร้างลงสู ่แหล่งน้ำ หากมีการจัดการที่  
ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ
ผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง และสะสมในตะกอนได้ 

1. การขุดดินเพื ่อวางท่อลำเลียง ต้องแยกดินชั ้นบนความหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตร ออกจากดินชั้นล่างให้ชัดเจน และต้อง
กองไว้แยกกัน และในการถมกลับให้นำดินชั้นล่างมาถมกลับก่อน 
จากน้ันจึงปิดทับด้วยดินชั้นบน 

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 1 ครั้ง ในช่วงที่มี
การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ 
ได้แก ่
1) คุณภาพน้ำทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง 

(pH) ค ่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำทั ้งหมด (TDS) น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) และความเค็ม (Salinity) 

2) คุณภาพน้ำทางเคมี ได้แก่ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 
(TPH) สารกลุ ่ม BTEX ได้แก่ เบนซีน (Benzene) โทลูอีน 
(Toluene) เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene) และไซลีนทั้งหมด 
(Total Xylene) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) 

3) โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท 
(Hg) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) และ
สังกะสี (Zn) 

4) คุณภาพน้ำทางชีวภาพ ได้แก่ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 

โดยทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติที ่อยู ่ใกล้แนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมที่ทำการก่อสร้าง บริเวณสถานีเดียวกับการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินก่อนมีโครงการ ได้แก่ 

 2. การวางท่อให้เปิดหน้าดินครั้งเดียว และไม่เปิดหน้าดินไปตลอด
แนวความยาวท่อทั้งหมด โดยจะเปิดหน้าดินเพื่อวางท่อเป็นช่วง ๆ 
ละประมาณ 100-200 เมตร และเมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้กลบ
หน้าดินทันที 

  3. การขุดร่องดินเพ่ือวางท่อลำเลียง ต้องจัดให้มีผ้าใบพลาสติกปิด
คลุมบริเวณกองดินที่ขุดขึ้นมาจากร่องขุด เมื่อยังไม่ได้มีการวาง
ท่อ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของโลหะหนักในดินปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 

  4. การทดสอบรอยรั่วของท่อด้วยวิธีชลสถิตย์ (Hydrostatic Test) จะ
ใช้น้ำสะอาดไม่เติมสารเคมีใด ๆ ในน้ำที่ใช้ในการทดสอบ และเมื่อ
ทดสอบเสร็จให้ขนส่งน้ำใส่รถบรรทุกขนกลับไปยังบ่อเก็บน้ำภายใน
ฐานหลุมผลิตที่ใกล้ที่สุด 

  5. หากมีการวางท่อผ่านแหล่งน้ำ ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก่อนดำเนินการ 

  6. การก่อสร้างโครงเหล็กถักสำหรับวางท่อลำเลียงข้ามแหล่งน้ำ 
ผิวดิน ต้องจัดให้มีแผ่นรองรับการหกรั่วไหลไว้ใต้ท่อลำเลียง 

  7. กำหนดให้การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ดำเนินการ
ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงที่ไม่มีฝนตกชุก 

 

 
 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-4) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-4)   
3. ทรัพยากรดิน  
 คุณภาพน้ำผิวดิน 

และดินตะกอน 

  แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BM3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- SW17 : บ่อน้ำใกล้ฐานหลุมผลิต BM3 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 
- SW18 : คลองส่งน้ำชลประทาน (5) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW2 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ เดิม 
- SW19 : คลองส่งน้ำชลประทาน (6) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMW3 ไปยังฐานหลุมผลิต BM2-20 
- SW20 : บ่อน้ำใกล้ฐานหลุมผลิต BMW3 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS3 ไปยังฐานหลุมผลิต BMS2 
- SW21 : คลองคณฑี (6) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต BMS4 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- SW25 : คลองส่งน้ำชลประทาน (7) 

แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 และ 
แนวท่อฯ จากฐานหลุมผลิต NL3 ไปเชื่อมกับแนวท่อฯ จากฐาน 
หลุมผลิต NL2 ไปยังฐานหลุมผลิต NS1 
- SW23 : คลองหนองโป่ง (1) 
- SW24 : คลองหนองโป่ง (2) 

 
  
  
  
  

4. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการเกษตร 

การก่อสร้างและวางท่อลำเลียงปิโตรเลียมใต้ดิน 
พบว่า บริเวณพื้นที่วางท่อส่วนใหญ่เป็นพื้นเกษตร  
ซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป และ
สูญเสียพื้นที่เกษตร 

1. จำกัดพื ้นที ่ก ่อสร้างให้อยู ่ภายในพื ้นที่ วางแนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

- 

 
 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-5) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-5)   
5. การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่งหลักในระยะผลิตปิโตรเลียมผ่าน

ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จะมีเพียงการขนส่งท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมมายังพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนเท ี ่ยวรถของโครงการอาจทำให้ เกิด
การจราจรติดข ัด อุบ ัติเหตุ หรือผิวถนนชำรุด
เสียหายได้ โดยจากการประเมินผลกระทบ พบว่า
กิจกรรมขนส่งของโครงการไม่ได้ส่งผลให้การจราจร
ในพื้นที่ติดขัด 

1. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ
ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่ง
ผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทาง
หลวง 

- 

 2. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลากลางคืน และช่วงที่มี
การจราจรหนาแน่น (07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 
หากมีความจำเป็นที่ต้องขนส่งเกินเวลาต้องแจ้งให้ชุมชนทราบ
ก่อน 

 

6. การจัดการของเสีย ของเส ียที ่ เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างแนวท่อฯ 
ประกอบด้วย ขยะม ูลฝอยท ั ่วไป ม ีปร ิมาณ 20 
ก ิ โลกร ัม/ว ัน/ฐาน (อ ัตราการเก ิดขยะม ูลฝอย  
1 กิโลกรัม/คน/วัน, สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ของเสีย
อันตราย ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน 

1. จัดให้มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย/ของเสีย
ได้แก ่
- ขยะมูลฝอยทั ่วไปที ่ไม่อันตราย ทำการรวบรวมประสานให้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ
และนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่
เทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป 

- ของเสียอันตราย จะถูกรวบรวมส่งให้บริษัทผู้รับเหมาเก็บขน
ของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด 

- 

7. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

ในระหว่างการก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจะ
ใช้แรงงานในท้องถ ิ ่น ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน อย่างไรก็ตาม การทำงานของ
เครื ่องจักรกลในงานก่อสร้าง อาจก่อให้เก ิดฝุ่น
ละอองและเสียงดัง ซึ ่งอาจสร้างความเดือดร้อน
รำคาญ และรบกวนความสงบสุขของชุมชนใกล้เคยีง 
และชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางขนส่ง 

1. พิจารณารับแรงงานท้องถิ ่นเข้าทำงานตามตำแหน่งที ่มีความ
เหมาะสม 

บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและตลอด
เส้นทางขนส่ง และบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม  2. พิจารณาให้ผู้รับเหมาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าที่มีใน

ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 3. อบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการแก่ผู้ร ับเหมา 

และผู ้ปฏิบัติงานทราบ และติดตามตรวจสอบให้ผู ้ร ับเหมา
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทั่วไป
เรื่องการประชาสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-6) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
1. การก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-6)   
8. การสาธารณสุข กิจกรรมในระยะผลิตปิโตรเล ียมผ่านระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม อาจทำให้เกิดผลกระทบด้าน 
ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุจากการขนส่ง รวมทั้งอาจ
ทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือความเครียด และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้กับ
พื้นที่ฐานหลุมผลิตและเส้นทางคมนาคมขนส่งของ
โครงการ 

1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงจัดระบบการจัดการสุขภาพอนามัยและ
ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ การจัดการขยะ
มูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดและแพร่สู่ชุมชน 

- 

 2. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพของ
พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด เพื่อป้องกันการแพรสู่่
ชุมชน 

 

 3. จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค กำจัด
พาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธุ ์ในบริเวณพื้นที ่ก่อสร้าง เพ่ือ
ป้องกันการแพร่สู่ชุมชน 

 

  4. ติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อลำเลียงในตำแหน่งที่เหมาะสม 
(ข ึ ้นกับการตกลงกับเจ ้าของบ้าน) ซึ ่งระบุช ื ่อบริษัท เบอร์
โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

กิจกรรมในระยะผลิตปิโตรเล ียมผ่านระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม ซึ ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บขึ้นได้ ถ้าพนักงานประมาทเลินเล่อ หรือไม่
มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้ 

1. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ทำความสะอาดและ
เก็บเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และหมั่น
ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขที่ดำเนินการ โดยทำการ
บันทกึ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด และสอดคล้อง
กับนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด
ขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-7) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
2. การผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม    
1. คุณภาพอากาศ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการขนส่งของ

โครงการ เช่น การขนส่งน้ำมันดิบ การขนส่งน้ำจาก
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น ซึ่งการเผาไหม้
ทำให ้ม ีมลสารทางอากาศ เช ่น ก ๊าซคาร ์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื ้อเพลิง รวมทั้งฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ฐานหลุมผลิต
ที ่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิต อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อคุณภาพอากาศ 

1. จัดให้มีรถบรรทุกน้ำวิ่งฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิต
และถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
หรือน้อยกว่าในวันที ่ม ีฝนตก เพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง หรือหากมีการร้องเรียนจากทางชุมชน ให้พิจารณา
เพ่ิมการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง 
(ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงฤดูแล้ง  และ 
ฤดูฝน ระหว่างที่มีการผลิตผ่านฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลติ 
โดยดัชนีที่ทำการวิเคราะห์ และสถานีเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิตเป็นสถานีเดียวกับในระยะ
เจาะหลุมปิโตรเลียม และระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต  2. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อบังคับในการ

ใช้เส้นทางของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัด
ความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่วิ่งผ่าน
ชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 

 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
การผลิตปิโตรเลียมอย่างสม่ำเสมอตามแผนการซ่อมบำรุง หรือ
แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เตรียมไว้ 

2. ความร้อนและ 
แสงสว่าง และ
การเกษตร 

การผลิตปิโตรเลียมของโครงการฯ จะไม่มีการเผาก๊าซ
ที่ระบบปล่องเผาก๊าซ เนื่องจากก๊าซที่ได้จากการผลิต
จะนำไปใช้ประโยชน์ทั ้งหมด ดังนั ้น ผลกระทบด้าน
ความร้อนและแสงสว่างจะเกิดสปอตไลต์ที่ให้แสงสว่าง
ในช่วงกลางคืน ซึ่งอาจรบกวนต่อประชาชนในพื ้นที่ 
ผลผลิตทางการเกษตร หรือดึงดูดแมลงกลุ่มศัตรูพืช 
ที่ชอบแสงไฟ 

1. การเปิดสปอตไลต์ในเวลากลางคืนให้ดำเนินการตามความจำเป็น
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านความปลอดภัย 

- 

2. ปรับลดระดับก้ม-เงยของหลอดไฟสปอตไลต์ ให้มุมตกกระทบ
ของแสงให้จำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ 

 

 3. ต้องหาวัสดุปิดครอบไฟสปอตไลต์ เพ่ือบังคับทิศทางของแสงให้
อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ และลดการกระจายของแสง 

 

 4. ความสูงของเสาไฟสปอตไลต์ต้องให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือจำกัดแสงไฟส่องสว่างอยู่ในขอบเขตที่จำกัด 

 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-5   สรุปผลกระทบหลักและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม) (ต่อ-8) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบหลัก มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
2. การผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ)   
3. ระดับเสียง การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบการ

ผลิตปิโตรเลียม เช่น เครื่องสูบแบบคันโยก เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
ต่อบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ที่อยู ่ใกล้เคียงพื ้นที ่ฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที ่เป็น
สถานีผลิต จากการประเมิน พบว่า พื้นที่อ่อนไหวใน
รัศมี 1 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็น
สถานีผลิต ไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวนตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
29 (พ.ศ.2550) 

1. กำหนดให้อุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียมที ่มีเส ียงดังตั ้งอยู ่ใน
บริเวณเดียวกัน และอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้มาก
ที่สุด 

ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง (ครอบคลุม
วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) ในช่วงฤดูแล้ง  และฤดูฝน 
ระหว่างที่มีการผลิตผ่านฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิต โดย
ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์ และสถานีเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของฐาน
หลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิตเป็นสถานีเดียวกับในระยะเจาะ
หลุมปิโตรเลียม และระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุมผลิต 

 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
การผลิตปิโตรเลียมตามแผนการซ่อมบำรุงเป็นประจำ เพ่ือให้อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และไม่เกิดเสียงดังรบกวน 

 3. กรณีที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ด้านเส ียงให้หาแนวทางในการลดผลกระทบเพิ ่มเติม โดย
ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนแผนผังการรับและดำเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียน 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน
และคุณภาพน้ำใต้ดิน 

อาจเกิดการรั่วไหลบริเวณรอยเชื่อมต่าง ๆ ของท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม อาจทำให้เกิดการรั ่วไหลลงสู่
สิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนสู่ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และ
แหล่งน้ำใต้ดินได้ 

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อลำเลียงปิโตรเลียมอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนการซ่อมบำรุง หรือแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา
เชิงป้องกันที่เตรียมไว้ 

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ระหว่างที่มีการผลิตผ่าน
ฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิต และผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม โดยดัชนีที่ทำการวิเคราะห์ สถานีเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของฐานหลุมผลิตที่ทำหน้าที่เป็นสถานีผลิตเป็นสถานีเดียวกับใน
ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม และระยะผลิตปิโตรเลียมผ่านฐานหลุม
ผลิต 

 2. ห้ามระบายหรือทิ้งของเสีย สารเคม ีน้ำมัน หรือขยะต่าง ๆ ลงสู่
แหล่งน้ำ สาธารณะ 

  3. ใช้ถาดรองน้ำมันเมื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะ หรือซ่อมบำรุงบน 
พื้นคอนกรีต 

5. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

ประชาชนในพื ้นที่ อาจเก ิดความว ิตกก ังวลต่อ
กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

1. ติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อลำเลียงในตำแหน่งที่เหมาะสม 
ซึ่งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการและตลอด
เส้นทางขนส่ง และบันทึกการดำเนินการตรวจสอบ และการแก้ไข
ปัญหาที ่เกิดขึ ้น ตลอดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม 

 2. จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนที่อยู่ใกล้แนวท่อ 

6. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมจะมีพนักงานปฏิบัติงานที่ฐานหลุมผลิต
ไม่มากนัก โดยกิจกรรมหลักจะเป็นการขนส่งการ
พนักงานซ่อมบำรุง ซึ่งในระหว่างการขนส่งอาจเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร 

1. จำกัดความเร็วรถขนส่งของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วง
ที่วิ่งผ่านชุมชนหรือถนนลูกรัง และไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนน
ทางหลวง 

จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขที่ดำเนินการ โดยทำการ
บันทึกตลอดระยะเวลาผลิตปิโตรเล ียมผ่านระบบท่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-6   มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบปริมาณมาก 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ วิธีดำเนินการ พ้ืนท่ีดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพดิน - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 

(TPH) 
- สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) 

ได้แก่ เบนซีน (Benzene)  
เอทิลเบนซีน (Ethyl Benzene)  
โทลูอีน (Toluene) และไซลีน
ทั้งหมด (Total Xylene) 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินตาม
 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน หรือวิธี
มาตรฐานที่เป็นที ่ยอมรับ เช่น 
U.S.EPA 
 

กรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบปริมาณ
มากกว่า 70 ลิตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
การรั่วไหลมากกว่า 5 เมตร ให้เก็บตัวอย่าง
ดินบริเวณที่เกิดการรั่วไหล ที่ระดับความ
ลึกจากผิวดินไม่เกิน 0.3 เมตร จำนวน 2 
สถานี ในทิศด้านลาด (Down gradient)  

- เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน หลังจากทำ
ความสะอาดบริเวณที่เกิดการรั่วไหล  

- กรณีที่มีการขุดลอกบริเวณที่มีการปนเปื้อนให้
เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ก่อนการ
กลบทับพื้นที่ด้วยวัสดุใหม่ 

- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินมี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ทำการตรวจสอบหา
สาเหตุทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำโดย
เก็บตัวอย่างภายใน 15 วัน หลังการแก้ไขปัญหา
แล้วเสร็จ เพื่อยืนยันผลหลังการแก้ไขปัญหา 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

2. คุณภาพน้ำ
ผิวดิน 

- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 
(TPH) 

- สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) 
ได้แก่ เบนซีน (Benzene) 
เอทิลเบนซีน (Ethyl Benzene) 
โทลูอีน (Toluene)  และไซลีน
ทั้งหมด (Total Xylene) 

ดำเน ินการเก ็บต ัวอย ่างจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติตามประกาศ
คณะกรรมการส ิ ่ ง แ วดล ้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 8 พ.ศ.2537 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
น ้ำผ ิ วด ินหร ือท ี ่ประกาศ  ณ 
ปัจจุบัน  
 

เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในกรณี
ที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงแหล่งน้ำ 
ดังน้ี  
- กรณีรั่วไหลลงแหล่งน้ำที่เป็นน้ำไหล เช่น 
คลอง ลำราง หรือแม่น้ำ เป็นต้น ให้เก็บ
ตัวอย่างที่ระดับผิวน้ำ (ลึกไม่เกิน 30 ซม.) 
ในลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ 
รวม 3 สถานี 

- กรณีรั่วไหลลงแหล่งน้ำนิ่ง เช่น สระขุด 
บ่อ เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับผิวน้ำ 
(ลึกไม่เกิน 30 ซม.) และเก็บตัวอย่างให้
กระจายทั่วทั้งแหล่งน้ำรวม 3 สถานี 

- เก็บตัวอย่าง 1 ครั ้ง ภายใน 15 วัน หลังจาก
ดำเนินการตามมาตรการจัดการในกรณีน้ำมัน
หกรั่วไหลต่อแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ 

- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิว
ดินมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ทำการตรวจสอบ
หาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำ
โดยเก็บตัวอย่างภายใน 15 วัน หลังการแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จ เพื ่อยืนยันผลหลังการแก้ไข
ปัญหา 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-6   มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบปริมาณมาก (ต่อ) 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ วิธีดำเนินการ พ้ืนท่ีดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
3.  คุณภาพน้ำใต้ดิน - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 

(TPH) 
- สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) 

ได้แก่ เบนซีน (Benzene) 
เอทิลเบนซีน (Ethyl Benzene) 
โทลูอีน (Toluene) และไซลีน
ทั้งหมด (Total Xylene) 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลตาม
ประกาศที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 เรื่อง
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน  

- ป ระก า ศ ก ร ะทร ว งท ร ั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและส ิ ่ งแวดล ้อม เร ื ่อง 
กำหนดหล ักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551  

กรณีที ่ เก ิดการรั ่วไหลของน้ำมันดิบ
ปริมาณมากกว่า 70 ลิตร หรือมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางการรั ่วไหลมากกว่า 5 
เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อ
บาดาลที ่อยู ่ในบริเวณทิศทางท้ายน้ำ 
(Down Gradient Well) ดังน้ี 
- กรณีรั ่วไหลภายในฐานหลุมผลิตให้

เก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ 
- กรณีรั่วไหลภายนอกฐานหลุมผลิตให้

เก็บตัวอย่างจากบ่อน้ำใต้ดินหรือบ่อ
บาดาลของชุมชนบริเวณใกล้เคียงใน
รัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณที ่เกิด
การรั่วไหล 

- เก็บตัวอย่าง 1 ครั ้ง ภายใน 15 วัน 
หล ังจากดำเน ินการตามมาตรการ
จัดการในกรณีน้ำมันหกรั่วไหลต่อแหล่ง
น้ำที่ได้รับผลกระทบ 

- ในกรณีที ่ผลการติดตามตรวจสอบ
ค ุณภาพน้ำใต ้ด ินม ีค ่า เก ิน เกณฑ์
มาตรฐาน ให ้ทำการตรวจสอบหา
สา เหต ุ  ทำการแก ้ไข  และทำการ
ตรวจวัดซ้ำโดยเก็บตัวอย่างภายใน 15 
วัน หลังการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ เพ่ือ
ยืนยันผลหลังการแก้ไขปัญหา 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

 
  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-7   แผนการประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจทัศนคติของประชาชนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
1. เผยแพร่ข้อมูล/

ประสานงานด้าน
รายละเอียดโครงการ 

เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านปิโตรเลียม ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากประชาชนบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ 

- ผู้นำชุมชน 
- ประชาชนบริเวณใกล้เคียง  
  พื้นที่โครงการ 

ชุมชนในรัศมี 2 กิโลเมตรจากฐาน
หลุมผลิต รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ
แยกแต่ละฐานหลุมผลิตดังตารางท่ี 
5-8 

ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
จนส ิ ้นส ุดการดำเนิน
โครงการ 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

 

2. การจัดทำสื่อ/เอกสาร
เผยแพร่ 

จัดทำสื ่อและเอกสารเผยแพร่รายละเอียดของโครงการแนว
ทางการพัฒนาโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน 

3. การออกเยี่ยมประชาชน เพื ่อเยี ่ยมพบปะประชาชนที่อยู ่ใกล้เคียงฐานหลุมผลิตเพื่อ
รับทราบสภาพความเป็นอยู่ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับเพื่อ
หาแนวทางป้องกันแก้ไข รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างประชาชนและบริษัทฯ 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กับ
ประชาชนในชุมชน เกิดการเรียนรู้ว ัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 

5. การประเมินผล เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ และผู้รับเหมา เพ่ือนำมา
ปรับปรุงรูปแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการให้เหมาะสม 

 

  



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ 
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-7   แผนการประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจทัศนคติของประชาชนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ (ต่อ) 

รายละเอียดกิจกรรม ดัชนีชี้วัด วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2. การสำรวจทัศนคติของประชาชน 
การสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการ 

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา ฯลฯ 

- การรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ 

- ปัญหาความเดือนร้อน
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ 

- ความพึงพอใจต่อมาตรการ
จัดการผลกระทบของโครงการ 

- ความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อ
โครงการ 

- ข้อร้องเรียน 
- ข้อเสนอแนะ 

ใช ้แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ ่มเป้าหมาย 
ในด้านความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รบัจาก
กิจกรรมโครงการ ความพึงพอใจต่อมาตรการ
จัดการผลกระทบของโครงการ ตลอดจน 
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ดำเนินการตามเง่ือนไขดังน้ี 
- กรณีที ่เป็นหลุมแห้ง ให้ดำเนินการ  

1 ครั้ง ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จ
สิ้นการเจาะ หรือพิจารณาดำเนินการ
ตามแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

- กรณีที ่มีการผลิตผ่านฐานหลุมผลิต
ดำเนินการปีละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะ
การผลิตผ่านฐานหลุมผลิตแตล่ะแห่ง 
โดยอาจพิจารณาดำเนินการควบคู่ไป
กับแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

ชุมชนในรัศมี 2 กิโลเมตรจากฐานหลุม
ผลิต รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการแยกแต่ละ
ฐานหลุมผลิตดังตารางท่ี 5-8 

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 

 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-8 
รายช่ือชุมชนภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิตของโครงการ 

ฐานหลุมผลิต จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
BY1-2 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า 

    2. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    3. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 
 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 4. หมู่ที่ 10 บา้นวังสระทอง 
    5. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 

BY1-20 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า 
    2. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    3. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 
 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 4. หมู่ที่ 10 บา้นวังสระทอง 
    5. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 

BMS2 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 
    2. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    3. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
    4. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    5. หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 

BYN4 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
    2. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า 
    3. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    4. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 

BYN5 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก 
    2. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า 
    3. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    4. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 

BM3 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 2. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    3. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามคัค ี
    4. หมู่ที่ 10 บา้นวังสระทอง 
    5. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 

BM4 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า 
    2. หมู่ที่ 6 บ้านบึงสนม 
    3. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    4. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 
 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 5. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    6. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามคัค ี
    7. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 
    8. หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่ือ 

BM5 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    2. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามคัค ี
    3. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 
    4. หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่ือ 

 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ตารางที่ 5-8 
รายช่ือชุมชนภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิตของโครงการ (ต่อ) 

ฐานหลุมผลิต จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
BMW2 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 

    2. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    3. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 
    4. หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่ือ 

BMW3 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก 1. หมู่ที่ 6 บ้านบึงสนม 
    2. หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพฒันา 
    3. หมู่ที่ 10 บา้นบึงสนิท 
 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 4. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    5. หมู่ที่ 11 บา้นบึงม่วง 
    6. หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่ือ 

BMS3 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 
    2. หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ 
    3. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
    4. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    5. หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 

BMS4 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
    2. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    3. หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 
    4. หมู่ที่ 13 บา้นปรือกระเทียม 
    5. หมู่ที่ 15 บา้นวังไทร 

NL2 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 
    2. หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ 
    3. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    4. หมู่ที่ 13 บา้นปรือกระเทียม 

NL3 กำแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 
    2. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง 
    3. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง 
    4. หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง 
    5. หมู่ที่ 13 บา้นปรือกระเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) 
โครงการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่ผลติ L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ  
และพ้ืนที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
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6. การเผยแพร่เอกสารโครงการ 

โครงการฯ ได้เผยแพร่เอกสารร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) ของโครงการ ไว้ใน 
แต่ละสถานท่ีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) สถานที่ราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพลังงานจังหวัด
กำแพงเพชร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจังหวัด
สุโขทัย สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ท่ีว่าการอำเภอคีรีมาศ ท่ีว่าการอำเภอลานกระบือ ท่ีว่าการอำเภอพรานกระต่าย 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นท่ีศึกษา เป็นต้น 

2) ที่ทำการหมู่บ้านและชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบล 
ทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลหนองหลวง ตำบลบึงทับแรต ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา อำเภอ
ลานกระบือ ตำบลวังตะแบก เทศบาลตำบลคลองพิไกร และเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร 

3) ติดต่อขอรับโดยตรงที่ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เลขท่ี 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3  
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) เว็บไซต์ของบริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท์ จำกัด  http://www.visione-consult.com 

7. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการนำเสนอร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับย่อ) ของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล 
บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
คุณสุรเสน เสนานุช 
 

สำนักงานภาคสนามบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค 
(ไทยแลนด์) จำกัด 
หมู่ที่  8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีร ีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 64160 

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

surasen.s@cnpc.co.th 

นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 
คุณนลินท์รัตน์  แก้วประสิทธิ์ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3   

ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2965 8230-2 
ต่อ 103 
โทรสาร  0 2965 8233 
มือถือ 09 0665 9701 

nalinrat.k@visione-
consult.com 
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