
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี-่ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 3 (มกราคม-มิถุนายน 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ก) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้เพ่ือให้การส่งกระแสไฟฟ้า
ไปสู่ประชาชน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สร้าง
ความสุขให้แก่คนไทย เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา เป็นสายส่งที่เริ่มจ่ายไฟฟ้า
ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 50 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสายส่งซึ่ งมี 
การเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับ เพราะสายส่งเกิด
การช ารุดเสียหาย และเพ่ือเพ่ิมความสามารถของสายส่งให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับค่าความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย 
(กฟผ.) จึงมีแผนปรับปรุงสายส่งนี้  

โครงการได้ศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 
Examination : IEE) เฉพาะส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เ พ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน 1 ช่วง ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งที่ 
40/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  

โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา มีระยะทางประมาณ 84.7 
กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่ ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เชื่อมโยง
ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงล าภูรา ต าบลล าภูรา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของโครงการมีช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องศิลาและป่าช่อง
ขี้แรตระยะทาง 360 เมตร ซึ่งอยู่ในท้องที่ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เพ่ิมเติม) เป็นการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า โดยรื้อถอนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา 
วงจรเดี่ยว (สายส่งเดิม) ออก แล้วก่อสร้างใหม่ภายในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (เขตเดินสายไฟฟ้า) ที่มีอยู่เดิม 
โดยจะท าการก่อสร้างเสาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น (Tower No. 138) เริ่มด าเนินการ
ตามสัญญาจ้างด าเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่ -ล าภูรา)  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และมีก าหนดแล้วเสร็จ 11 ตุลาคม 2560  

การด าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมในขั้นตอนงานก่อสร้างฐานราก 
ซึ่ง กฟผ. ก าหนดแผนการด าเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่ -
ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ในช่วงฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างฐานรากด าเนินการเมื่อวันที่ 
1-12 มีนาคม 2560  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี-่ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 3 (มกราคม-มิถุนายน 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ข) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2560 สรุปดังนี้ 
1. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 
กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน โดยได้ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวม 9 แผน 
ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
3) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าผิวดิน  
4) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
5) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม ้ 
6) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
7) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
8) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
9) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

2. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน 

IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้านต่างๆ  

การด าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมในขั้นตอนงานก่อสร้างฐานราก 
ซึ่ง กฟผ. ก าหนดแผนการด าเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่ -
ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ในช่วงฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างฐานรากด าเนินการเมื่อวันที่ 
1-12 มีนาคม 2560 (รายละเอียดแสดงในบทที่ 1 ข้อ 5) สถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน) ซึ่งตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงาน IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่
พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ก าหนดให้ปฏิบัติตาม “แผนปฏิบัติการด้านเสียง” เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระดับเสียง อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งได้
ด าเนินการเมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นการเริ่มก่อสร้างฐานรากในขั้นตอนขุดหลุม ทั้งนี้ ได้รายงาน
ผลการด าเนินงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 
กระบี่-ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนทนี่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 




