


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4
(สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) - ระยะดําเนินการ
ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 มกราคม 2564





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาล่ี-ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) – ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ก) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 
มีจุดเริ่มตนจากสถานีไฟฟาแรงสูงทาลี่ จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงขอนแกน4 ในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ขอนแกน โดยแนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน 3 จังหวัด จํานวน 10 อําเภอ ประกอบดวย 1) พ้ืนที่จังหวัด
เลย จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอทาล่ี 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 
ทองที่ตําบลน้ําแคม อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ชวงที่ 2 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาโคกภูเหล็ก ทองที่ตําบล
กกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ชวงที่ 3 : ผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก  
และปาภูบอบิด ตําบลนาดินดํา และตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมระยะทางประมาณ  
5.3 กิโลเมตร  

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 เริ่มดําเนินการกอสราง 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และนําเขาใชงานเพ่ือรองรับการ
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

 
การดําเนินงานโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 ในชวงเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 อยูในระยะดําเนินการ ซึ่งจะมีเฉพาะการเขาปฏิบัติงานของหนวยบํารุงรักษา 
แนวระบบโครงขายไฟฟา โดยจะทําการริดกิ่ง/ยอดไม เพ่ือใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับสายไฟท่ีระดับ
ต่ําสุดไมนอยกวา 4 เมตร โดยเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีดังกลาวเปนประจําทุกเดือนและ 
ใชเสนทางลําลองเดิม โดยไมมีการตัดฟนตนไมหรือสรางทางลําลองใหม 

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 2563 สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมดานตางๆ ตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต  
ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ไดระบุไวใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 3 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการท่ัวไป 
2) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาบนบก 
3) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาล่ี-ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม) – ระยะดําเนินการ
ฉบับท่ี 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ หนา (ข) 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน  IEE 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ 
 ผลการดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เปนการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ในระยะดําเนินการของโครงการฯ มีดังนี้ 
 
 2.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณหวยน้ําแคม หวยดาย หวยเหล็ก และหวยบอน  
รวม 4 สถานีในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนของฤดูฝน พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน  
ในทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดของคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) 
 
 2.2 ดานนิเวศวิทยาบนบก 
  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน  
การจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจางและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยปฏิบัติงานในทองที่ของกรมปาไม และ
จะไดเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือใหการปลูกปาทดแทนจํานวน 600 ไร ของโครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาล่ี-ขอนแกน4 เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอไป ดังนั้น จะรายงานผล
การดําเนินการติดตามการเจรญิเติบโต การรอดตายของไมที่ปลูกและพ้ืนที่ปาท่ีปลูกของภายในป 2564 ตอไป  
 
 2.3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ไดทําการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการมีสวนรวมของประชาชนโดยใชแบบสอบถามและการสุมตัวอยางสัมภาษณ ผูนําชุมชน หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และผูที่อยูอาศัยในหมูบานดังกลาวท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป เพ่ือเปนผูแทนใหขอมูลและแสดง 
ความคิดเห็น จํานวน 100 ครัวเรือนตัวอยาง พบวา สวนใหญของผูใหสัมภาษณ มีความพึงพอใจตอ 
การดําเนินงานของโครงการฯ ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81 และเห็นวา โครงการฯ มีประโยชนตอชุมชน 
เนื่องจากสามารถเสริมสรางความมั่นคงของระบบไฟฟา พัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น และทําใหเกิดการจางงาน
ในทองถิ่นเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3)                        
   

 


