
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4
(สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) - ระยะกอสราง
ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 มกราคม 2563



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) – ระยะกอสราง
ฉบับท่ี 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ก) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 
มีจุดเร่ิมตนจากสถานีไฟฟาแรงสูงทาล่ี จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงขอนแกน4 ในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ขอนแกน โดยแนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน 3 จังหวัด จํานวน 10 อําเภอ ประกอบดวย 1) พ้ืนที่จังหวัด
เลย จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอทาลี่ อําเภอเมืองเลย อําเภอเอราวัณ อําเภอวังสะพุง และอําเภอผาขาว   
2) พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 อําเภอ คือ อําเภอศรีบุญเรือง และ 3) พ้ืนที่จังหวัดขอนแกน     
จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองนาคํา อําเภอภูเวียง อําเภอหนองเรือ และอําเภอบานฝาง  

แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) จํานวน 3 
ชวง ไดแก ชวงที่ 1 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาดงขุนแคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม และปาลาดคาง 
ทองท่ีตําบลน้ําแคม อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย ชวงที่ 2 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาโคกภูเหล็ก ทองที่ตําบล
กกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชวงที่ 3 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก และปาภู
บอบิด ตําบลนาดินดํา และตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร  
จึงเขาขายประเภทโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  (Initial 
Environmental Examination: IEE) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (คชก.) สําหรับใชเปน
เอกสารประกอบการขอใชประโยชนพ้ืนที่ตอกรมปาไม ทั้งนี้เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่  6/2553 เมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติม (13 กันยายน 
2537) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน 
ในคราวประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ คร้ังที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 มีมติใหความ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 
(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 

โครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา  C) จํานวน 3 ชวง รวม
ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ชวงที่ 1 การกอสรางเสาโครงเหล็กตนที่ 17-22 ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ผานพ้ืนที่    
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาดงขุนแคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม และปาลาดคาง ทองที่ตําบลนํ้าแคม อําเภอทาลี่ 
จังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลูกฟูก (เนินเขาสลับกับที่ราบ) มีความสูงประมาณ 365 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติมบางสวน ถูกบุกรุกแผวถางและเปล่ียนแปลง
สภาพใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม 

ชวงที่ 2 การกอสรางเสาโครงเหล็กตนที่ 36-37 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผานพ้ืนที่      
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาโคกภูเหล็ก ทองที่ตําบลกกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศมีลักษณะ
เปนเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับที่ราบ มีความสูงประมาณ 401 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพปจจุบัน
พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) – ระยะกอสราง
ฉบับท่ี 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ข) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ชวงที่ 3 การกอสรางเสาโครงเหล็กตนที่ 86-88 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ผาน           
พ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก และปาภูบอบิด ตําบลนาดินดํา และตําบลนํ้าสวย อําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนแนวสันเขา มีความสูงประมาณ 400 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  

สถานภาพการดําเนินงานในชวงเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้  
เนื่องจากโครงการกอสรางแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พรอมที่จะจาย

ไฟฟาไปทดสอบกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนไซยะบุรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรอรับซื้อ
ไฟฟาตามกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญาซื้อขายไฟฟา เพ่ือเขาสูระยะดําเนินการตอไป 
ดังนั้นในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 จึงไมไดมีการดําเนินกิจกรรมการกอสรางเพ่ิมเติมในชวงเวลา
ดังกลาว จึงเปนเพียงการเขาพ้ืนที่เพ่ือติดตามสภาพปจจุบันของโครงการ ซึ่งยังคงอยูในระยะกอสราง 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา  500 กิโลโวลต  ทาลี ่-ขอนแกน4 (ส วนที ่พาดผ านพื ้นที ่ป าอน ุร ักษ เ พิ ่มเต ิม )   ในช วงเด ือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมดานตางๆ ตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต  
ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ไดระบุไวใน “แผนปฏิบัติการท่ัวไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 8 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
3) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ําผิวดิน  
4) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาบนบก 
5) แผนปฏิบัติการดานการคมนาคมขนสง 
6) แผนปฏิบัติการดานการใชประโยชนที่ดิน 
7) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ 

เนื่องจากโครงการกอสรางแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พรอมที่จะจาย
ไฟฟาไปทดสอบกับโรงไฟฟาไซยะบุรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรอรับซื้อไฟฟาตาม
กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญาซื้อขายไฟฟา เพ่ือเขาสูระยะดําเนิน การตอไป  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) – ระยะกอสราง
ฉบับท่ี 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ค) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ดังนั้นในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมการกอสรางเพ่ิมเติมในชวงเวลา
ดังกลาว จึงเปนเพียงการเขาพ้ืนที่เพ่ือติดตามสภาพปจจุบันของโครงการ  

ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 
(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) กฟผ. ไดปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะกอสรางแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย ทั้งนี้ไดรายงานผลการดําเนินงานไว
ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ 
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1-5 ดังนั้น ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 กฟผ. จึงไมมีการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการระบบโครงขายไฟฟา  
500 กิโลโวลต ทาล่ี-ขอนแกน4 

 




