
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีค้ิว2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 5 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ก) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยาย
ระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าปี พ.ศ.2553 มีระยะทางประมาณ 160.17 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 4  
ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา และ
ผ่านท้องที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนเสา
โครงเหล็กรวม 399 ต้น ขึงสาย 2 วงจร บนโครงเสาเหล็ก 2 วงจร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
และมีก าหนดแล้วเสร็จ (ตามสัญญาจ้างด าเนินงาน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการมีช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน  
1 ช่วง บริเวณกิโลเมตรที่ 111+498 ถึง กิโลเมตรที่ 111+868 ระยะทางประมาณ 370 เมตร ในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น แปลงที่ 2 ในเขตท้องที่ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา จึงเข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(คชก.) ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ต่อกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน 
การประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาด
โครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งที่ 37/2557 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม) ไม่มีการวางเสาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม จะมีเฉพาะกิจกรรมการขึงสายพาดผ่าน โดยมีแผน
ก่อสร้างเสาโครงเหล็กจ านวน 2 ต้น ดังนี้ 

1. เสาโครงเหล็กต้นที่ 290 เป็นการก่อสร้างฐานรากทางฝั่งตะวันตกของป่า C ซึ่งเป็นที่ราบ 
มีความสูงประมาณ 193 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

2. เสาโครงเหล็กต้นที่ 291 เป็นการก่อสร้างฐานรากทางฝั่งตะวันออกของป่า C มีความสูง
ประมาณ 295 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีไม้ขนาดเล็กขึ้น
ปกคลุม  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีค้ิว2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 5 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ข) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

สถานภาพการด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ได้ด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนงานการขึงสายไฟฟ้า

ระหว่างเสาโครงเหล็กต้นที่ 290 และ 291 ด าเนินการเมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อย ดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 จึงไมไ่ดม้ีการเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างใดๆใน
ช่วงเวลาดังกล่าว   

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  ในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 สรุปดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-
สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน โดยได้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่
ได้ระบุไว้ใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวม 8 แผน ดังนี้ 

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

 

2. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน 

IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างเพ่ิมเติมในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการเข้าพ้ืนที่เพ่ือติดตามสภาพปัจจุบันของโครงการ ซึ่งยังคงอยู่ในระยะก่อสร้าง 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ไม่มีการก าหนดแผนการด าเนินงานตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงกิจกรรมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น 
(รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 1) ดังนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ซึ่งยังคงอยู่ในระยะก่อสร้าง 
กฟผ. จึงไม่มีการน าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2 


