
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ก) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 
มีจุดเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น4 ในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ขอนแก่น โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 3 จังหวัด จ านวน 10 อ าเภอ ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่จังหวัด
เลยจ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอเมืองเลย อ าเภอเอราวัณ อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอผาขาว   
2) พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 อ าเภอ คือ อ าเภอศรีบุญเรือง และ 3) พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น     
จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองนาค า อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองเรือ และอ าเภอบ้านฝาง เริ่มก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และมีก าหนดแล้วเสร็จ (ตามสัญญาจ้างด าเนินงาน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการมีช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน 3 
ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง 
ท้องที่ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ช่วงที่ 2 : ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่ต าบล
กกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ช่วงที่ 3 : ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภู
บ่อบิด ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร  
จึงเข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  (Initial 
Environmental Examination: IEE) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (คชก.)  ส าหรับใช้เป็น
เอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่อกรมป่าไม้ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่  6/2553 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (13 กันยายน 
2537) และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการมีช่วงที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า  C) จ านวน 3 ช่วง รวม
ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงที่ 1 การก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 17-22 ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนที่    
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง ท้องที่ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกฟูก (เนินเขาสลับกับที่ราบ) มีความสูงประมาณ 365 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพปัจจุบันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมบางส่วน ถูกบุกรุกแผ้วถางและเปลี่ยนแปลง
สภาพใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

ช่วงที่ 2 การก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 36-37 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนที่      
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศมีลักษณะ
เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับที่ราบ มีความสูงประมาณ 401 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพปัจจุบัน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ข) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ช่วงที่ 3 การก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 86-88 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนที่      ป่า
อนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแนวสันเขา มีความสูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง  

สถานภาพการด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 
(1) ช่วงที่ 1: บริเวณต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  

แผนงาน ด าเนินการก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 17-22 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาด
ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง ระยะทางประมาณ 3.3 
กิโลเมตร  

สถานภาพปัจจุบัน  
 - เสาโครงเหล็กต้นที่ 17 มีกิจกรรมก่อสร้างฐานรากเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 

2560 และด าเนินการติดตั้งเสาโครงเหล็กเมื่อวันที่ 5-17 กันยายน 2560  
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 18  มีกิจกรรมก่อสร้างฐานรากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 

2560 และด าเนินการติดต้ังเสาโครงเหล็กเมื่อวันที่ 17-26 สิงหาคม 2560 
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 19 มีกิจกรรมติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 24-30 

กันยายน 2560  
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 20 มีกิจกรรมติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 24-29 

สิงหาคม 2560 
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 22 มีกิจกรรมก่อสร้างฐานรากเมื่อวันที่ 12-20 มิถุนายน 2560 และ

ติดต้ังเสาโครงเหล็กเม่ือวันที่ 25 กันยายน-2 ตุลาคม 2560 
     (2) ช่วงที่ 2 : บริเวณต าบลกกดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

แผนงาน ด าเนินการก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 36-37 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าโคกภูเหล็กเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 

สถานภาพปัจจุบัน  
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 36 ด าเนินงานติดตั้งเสาโครงเหล็กเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 

2560 
- เสาโครงเหล็กต้นที่ 37 ด าเนินงานติดตั้งเสาโครงเหล็ก 17 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2560  
โดยการด าเนินงานก่อสร้างฐานราก ประกอบด้วย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสา

โครงเหล็ก และงานกลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหน้าดินให้ทั่วบริเวณหลุมที่ขุดกลับสภาพเดิม และการติดตั้ง
เสาโครงเหล็กจะเริ่มจากประกอบเหล็กตามแบบเป็นแผงย่อย เมื่อติดตั้งขาเสาแล้ว จะประกอบแผงเหล็กจาก
ด้านล่างและติดตั้งขาเสายอดเสา โดยทุกชิ้นส่วนจะยึดด้วย Bolt และ Nuts โดยมีแผ่นเหล็ก (Plates) เป็น
แผ่นยึดในจุดที่มีชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นมายึดด้วยกัน การติดตั้งเสาโครงเหล็กใช้เสาพ่ีเลี้ยง (Jin Pole) 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนงานการขึงสายไฟฟ้า
ระหว่างเสาโครงเหล็กต้นที่ 17-22 และ 36-37  ด าเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน-22 ตุลาคม  2560 ซึ่งเป็น
การขึงสายพาดผ่านพ้ืนที่ป่า C การเตรียมงานจะใช้ก าลังคน พาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณ์เพ่ือเตรียมงานที่
ต าแหน่งเสาโครงเหล็กและดึงเชือกน าในช่วงขึงสายผ่านพ้ืนที่ป่า ต าแหน่งจุดปล่อยสายไฟและจุดดึงสายไฟอยู่
นอกพ้ืนที่ป่า  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ค) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

(1) ลิดรอนกิ่งไม้ (ต้นไม้ใหญ่) หรือตัดฟัน (พืชล้มลุก) ที่กีดขวางเชือกน า ความกว้า งท ามุม
ประมาณ 45 องศา ในแนวดิ่ง (กว้าง 2 เมตร ที่ระดับความสูง 2 เมตร) ตามแนวขึงสายด้านเดียว 

(2) ลากเชือกน าขนาด 16 มิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น ผ่านแนวลิดรอนกิ่งไม้ตามข้อ (1) จาก
จุดเริ่มต้นของเครื่องปล่อยสาย (Tensioner) จนถึงจุดสุดท้ายที่ท าการขึงสายของเครื่องดึงสาย (Puller) ซึ่งทั้ง 
2 จุด อยู่นอกเขตป่า C ดึงจนสายลอยขึ้นเหนือระดับยอดไม้ 

(3) ส่วนสายที่เหลืออีก 7 เส้น จะใช้วิธีลากสายทีละ 1 เส้น จุดเริ่มต้นของเครื่องปล่อยสาย
มาจนถึงต้นที่ 291 แล้วท าวิธี Chain Guide ข้ามพ้ืนที่ป่า C มาจนถึงเสาต้นที่ 290 แล้วจึงลากสายต่อไป
จนถึงจุดสุดท้ายที่ท าการขึงสายของเครื่องดึงสาย 

(4) เมื่อเชือกน า 16 มิลลิเมตร ลอยข้ามพ้ืนที่ป่า C เชื่อมต่อระหว่างจุดเริ่มต้นของเครื่อง
ปล่อยสายจนถึงจุดสุดท้ายที่ท าการขึงสายของเครื่องดึงสายแล้ว จึงท าการขึงสายโดยใช้เชือกน าดึงสาย 
Conductor จากจุดเริ่มต้นของเครื่องปล่อยสายและจุดสุดท้ายที่ท าการขึงสายของเครื่องดึงสาย 

(3) ช่วงที่ 3 : บริเวณต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
แผนงาน ด าเนินการก่อสร้างเสาโครงเหล็กต้นที่ 86-88 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
สถานภาพปัจจุบัน  

- เสาโครงเหล็กต้นที่ 86-88 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 500 ก ิโลโวลต ์ ท ่าลี ่-ขอนแก่น4 (ส ่วนที ่พาดผ ่านพื ้นที ่ป ่าอน ุร ักษ ์เ พิ ่มเต ิม)   ในช ่วงเด ือน         
กรกฎาคม -ธันวาคม 2560 สรุปดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -
ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน โดยได้ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวม 8 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ าผิวดิน  
4) แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาบนบก 
5) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 
6) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
7) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า (ง) 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

2. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน  IEE 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การด าเนินงานในระยะก่อสร้างของโครงการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) อยู่ในช่วงระยะก่อสร้างฐาน
ราก ติดตั้งเสาโครงเหล็ก และขึงสายไฟฟ้า (ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้างแสดงไว้ในบทที่ 1 ข้ อ 5) 
สถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน)) ซึ่งตามรายละเอียดเงื่อนไขแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้างที่ระบุไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาด
ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ก าหนดให้ปฏิบัติมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ จ านวน 
3 แผน (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3) ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
2) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ าผิวดิน 
3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 




