
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีค้ิว2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) - ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2562) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา ก 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 เปนสวนหนึ่งของโครงการขยาย
ระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟาป พ.ศ.2553 มีระยะทางประมาณ 160.17 กิโลเมตร  มีจุดเริ่มตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา4  
ต้ังอยูในทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา และ
ผานทองท่ีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนเสา
โครงเหล็กรวม 399 ตน ขึงสาย 2 วงจร บนโครงเสาเหล็ก 2 วงจร เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
และมีกําหนดแลวเสร็จ (ตามสัญญาจางดําเนินงาน) วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ปจจุบันอยูในระยะ
ดําเนินการ โดยเริ่มทําการจายไฟฟาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา  C) จํานวน  
1 ชวง บริเวณกิโลเมตรที่ 111+498 ถึง กิโลเมตรท่ี 111+868 ระยะทางประมาณ 370 เมตร ในเขต  
ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น แปลงที่ 2 ในเขตทองท่ีตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา จึงเขาขายประเภทโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (Initial Environmental Examination: IEE) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
(คชก.) สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการขอใชประโยชน พ้ืนที่ตอกรมปาไม ทั้งนี้ เปนไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติใน 
การประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภทและขนาด
โครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในคราวประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ครั้งที่ 37/2557 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนโครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) ไมมีการวางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม จะมีเฉพาะกิจกรรมการขึงสายพาดผาน โดยมีแผน
กอสรางเสาโครงเหล็กจํานวน 2 ตน ดังน้ี 

1. เสาโครงเหล็กตนที่ 290 เปนการกอสรางฐานรากทางฝงตะวันตกของปา C ซึ่งเปนที่ราบ 
มีความสูงประมาณ 193 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันเปนพื้นที่เกษตรกรรม  

2. เสาโครงเหล็กตนที่ 291 เปนการกอสรางฐานรากทางฝงตะวันออกของปา C มีความสูง
ประมาณ 295 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันมีลักษณะเปนพ้ืนที่ปาไมที่มีไมขนาดเล็ก
และพืชคลุมดินขึ้นปกคลุม  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีค้ิว2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) - ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2562) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา ข 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

สถานภาพการดําเนินงานในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2560 ไดดําเนินกิจกรรมใน

ขั้นตอนงานการขึงสายไฟฟาระหวางเสาโครงเหล็กตนที่ 290 และ 291 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย ดังนั้นต้ังแต
เดือนมีนาคม 2560 เปนตนมาจึงไมไดมีการเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการกอสรางใดๆ ในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม 
และเริ่มทําการจายไฟฟาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) ในชวงเดือนกมกราคม-
มิถุนายน 2562 สรุปดังน้ี 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีค้ิว2 
(สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีไดระบุ
ไวใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 8 แผน ดังนี้ 

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

 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในรายงาน 

IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ  

ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีเพียงการเขาพ้ืนที่เพ่ือติดตามสภาพปจจุบันของโครงการ 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานคุณภาพน้ําผิวดินเทานั้น โดยทําการตรวจวัดจํานวน 2 
สถานี(เหนือน้ําและทายนํ้าคลองลําพญา) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 พบวาดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดของคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดีของสถานีคลองลําพญากลางเหนือน้ํา มีคา 4.2 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งนี้คาดวาเกิดจากอินทรียสารจาก
กิจกรรมปศุสัตวบริเวณใกลเคียง อีกทั้งการดําเนินงานของระบบโครงขายไฟฟาไมไดกอใหเกิดผลกระทบ
เกี่ยวกับอินทรียสาร อยางไรก็ตาม กฟผ. จะดําเนินการติดตามและเฝาระวังในครั้งถัดไป  


