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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี-่ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) - ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 10 (ฉบับสุดทาย) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ก) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา เปนสวนหนึ่งของโครงการ
ปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานระยะท่ี 1 : สวนสายสงไฟฟาแรงสูง  
ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แลวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้เพ่ือใหการสงไฟฟาไปสู
ประชาชน มีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในระบบไฟฟา
ของประเทศ ควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหพลังงานไฟฟาเปนพลังงานท่ีสราง
ความสุขใหแกคนไทย เขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา เปนสายสงที่เริ่มจายไฟฟาตั้งแต 
พ.ศ. 2507 ซึ่งมีอายุการใชงานประมาณ 50 ป จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงสายสงซึ่งมีการเสื่อมสภาพ ตาม
อายุการใชงาน ทั้งนี้ เพ่ือลดปญหาความสูญเสียท่ีเกิดจากไฟฟาดับ เพราะสายสงเกิดการชํารุดเสียหาย และ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถของสายสงใหจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการเพ่ิมระดับคา
ความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ ไทย (กฟผ . ) จึงมีแผน          
ปรับปรุงสายสงนี้  

โครงการไดศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ( Initial Environmental 
Examination : IEE) เฉพาะสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเ พ่ิมเติม (ปา C) จํานวน 1 ชวง  ซึ่งผาน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ครั้งที่ 
40/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีระยะทางประมาณ        
84.7 กิโลเมตร มีจุดเร่ิมตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงกระบ่ี ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา ตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง โดยแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาของโครงการมีชวงท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและ 
ปาชองขี้แรดระยะทาง 360 เมตร ซึ่งอยูในทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) เปนการปรับปรุงสายสงไฟฟา โดยรื้อถอนสายสงไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา วงจรเดี่ยว 
(สายสงเดิม) ออก แลวกอสรางใหมภายในเขตระบบโครงขายไฟฟา (เขตเดินสายไฟฟา) ที่มีอยูเดิม โดยทําการ
กอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน (Tower No. 138) เริ่มดําเนินงานกอสราง
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่ -ลําภูรา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีกําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จวันที ่11 ตุลาคม 2560 และดําเนินการแลวเสร็จจริงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 และนําเขา
ใชในระบบเพ่ือรองรับการจายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบของ กฟผ. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 

 
การดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่ -ลําภูรา (สวนที่ 

พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 อยูในระยะดําเนินการ ซึ่ง กฟผ.  
ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ได
ระบุไวในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผาน
พ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี-่ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) - ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 10 (ฉบับสุดทาย) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ข) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามท่ีเสนอไวในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 
115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563
สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต 
กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ไดระบุไวใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 9 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการดานเสียง 
3) แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน  
4) แผนปฏบิัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
5) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม  
6) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 
7) แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 
8) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 
9) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต          
กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริง และทําใหทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ  

เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยูในชวงระยะดําเนินการ ซึ่งตามเง่ือนไขที่ระบุไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE) โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปา
อนุรักษเพ่ิมเติม) ไมมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
ในชวงระยะดําเนินการ ดังนั้นในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 กฟผ. จึงไมมีการนําเสนอผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา  
115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 


