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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3
(สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต 
ระยะดําเนินการ
ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสา
ลิกไนต เปนโครงการระบบโครงขายไฟฟากอสรางในเขตประเทศไทย เพ่ือรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอน
หงสาลิกไนต ตั้งอยูที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) กําลังผลิต
ติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต ซ่ึงประกอบดวยโรงไฟฟา 3 หนวย มีกําลังผลิตติดตั้งหนวยละ 626 เมกะวัตต อยูหางจาก
ชายแดนไทย/ลาว บริเวณอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่บริเวณชายแดนประมาณ 1,473 เมกะวัตต เชื่อมโยงในฝงประเทศไทย จากชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) เขาสูสถานีไฟฟาแรงสูงนาน 2 อําเภอเมือง จังหวัดนาน ผานจังหวัดแพร และเขาสูสถานี
ไฟฟาแรงสูงแมเมาะ3 จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร  

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสา
ลิกไนต เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2555 กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และนําเขาใช
งานเพ่ือรองรับการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต เมื่อวันท่ี              
27 มกราคม 2558 โดยโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต หนวยท่ี 1 จายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบไฟฟา
ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หนวยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหนวยท่ี 3 ในวันท่ี            
2 มีนาคม 2559 โดยไดจายไฟฟาเขาระบบแลวเสร็จทั้งหมดในป 2559 

 
การดําเนินงานโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลัง

ความรอนหงสาลิกไนตในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 อยูในระยะดําเนินการ ซึ่ง กฟผ. ไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ไดระบุไวใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ( IEE) โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยางเครงครัด 

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต  เปนผลการดําเนินงานในชวงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2563 สรุปดังน้ี 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต 
ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซื้อ
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตามรายละเอียดท่ี
ไดระบุไวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม  (Action Plan) ออกเปน 3 สวน ไดแก 
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แผนปฏิบัติการท่ัวไป จํานวน 1 แผน แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง จํานวน 8 แผน 
และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมภายหลังการกอสราง อยางเครงครัด 

กฟผ. ไดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมระยะดําเนินการ โครงการระบบโครงขายไฟฟา 
500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยางเครงครัด ประกอบดวย 

1) แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน  
2) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 
3) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม  
4) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในรายงาน  
IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)  นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่
พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต  เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ  

ผลการดําเนินงานในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 เปนการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะดําเนินการของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

 
2.1 อุทุกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน  

ตรวจสอบและประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา    
ในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ปละ 
2 ครั้ง ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน เปนระยะเวลา 3 ป (ในปที่ 1-3 (พ.ศ. 2558-2560) ของระยะดําเนินการ) 
โดยในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดิน เปนครั้งสุดทายใน
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม-1สิงหาคม 2560 จํานวน 5 สถานี ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต  

โดยในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน เนื่องจากไดดําเนินการ
ตรวจวัดครบ 3 ป ในระยะดําเนินการตามท่ีกําหนดในมาตรการ ในป พ.ศ. 2560 ดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต ระยะดําเนินการ 
ฉบับท่ี 11 (มกราคม-มิถุนายน 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา ค 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

2.2 นิเวศวิทยาทางบก 
2.2.1 แผนการปลูกปาทดแทน 

ทําการปลูกปาทดแทนปละ 1,600 ไร เปนเวลา 3 ป รวมเปนจํานวน 4,800 ไร ในพ้ืนที่ 3 จังหวดั 
โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (กรมปาไม) และหนวยงานเจาของพ้ืนที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ปลูกปาเปนผูดําเนินการ ดังนี้ 

- จังหวัดนาน เนื้อท่ี 2,400 ไร  
- จังหวัดแพร เนื้อท่ี 1,500 ไร  
- จังหวัดลําปาง เนื้อท่ี 900 ไร 

การดําเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมดานนิเวศวิทยาทางบก 
“แผนการปลูกปาทดแทนและฟนฟูทรัพยากรปาไม” ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 กรมปาไมได
จัดสงแผนปฏิบัติงานการปลูกปาทดแทนและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมทองที่เพ่ือใหหนวยปฏิบัติงานดําเนินการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน การจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจางและ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยปฏิบัติงานในทองที่ และจะไดเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือให
การดําเนินการปลูกปาทดแทนในป 2563 ของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนตเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดตอไป 

 
2.2.2 แผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม 

ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน ปาไม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปลูกปา
ทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม บริเวณพ้ืนที่ 2 ขาง ในรัศมี 1 กิโลเมตร ตลอดแนวสายสงไฟฟา และใน
พ้ืนที่ปลูกปาทดแทนท้ัง 3 จังหวัด จํานวน 4,800 ไร 

เนื่องจาก ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 อยูในชวงเริ่มตนของการดําเนินการปลูก 
ปาทดแทนในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง จังหวัดแพรและจังหวัดนาน ซึ่งตาม
แผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไมกําหนดใหดําเนินการติดตามผลการปลูกปาและพ้ืนที่ปาโดยรอบ
ในปที่ 2 (พ.ศ. 2564) ภายหลังจากการปลูกปาทดแทนแลวเสร็จ ดังนั้นจะนําเสนอผลการดําเนินการในฉบับ
รอบปดังกลาวตอไป 
 
2.3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน กําหนดใหดําเนินการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางสัมภาษณ ผูนํา
ชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูที่อยูอาศัยในหมูบานดังกลาวทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สภาพความ
เปนอยู ความคิดเห็นที่มีตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ การประกอบอาชีพ รายได 
รายจาย สุขภาพอนามัย และสุขภาวะทางจิต (ระดับความเครียด ความซึมเศรา และความสุข) ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการมีระบบสายสงไฟฟา และการชวยเหลือของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ หากพบวา มีปญหาตองใหความ
ชวยเหลือ แกไขโดยทันที ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน แพร และลําปาง จํานวน 54 หมูบาน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต ระยะดําเนินการ 
ฉบับท่ี 11 (มกราคม-มิถุนายน 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา ง 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ใน 20 ตําบล 7 อําเภอ จํานวน 4 คร้ัง ในปที่1 (พ.ศ. 2558) ปที่5 (พ.ศ. 2562) ปที่10 (พ.ศ. 2567)  
และปที1่5 (พ.ศ. 2572) ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
 ในป พ.ศ. 2563 ไมมีการดําเนินงานสํารวจภาคสนามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)  
นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  เนื่องจากมาตรการฯกําหนดใหดําเนินการใน 
ปที่1 (พ.ศ. 2558) ปที่5 (พ.ศ. 2562) ปที่10 (พ.ศ. 2567) และปที่15 (พ.ศ. 2572) ภายหลังการกอสราง
แลวเสร็จ 


