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โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 เปนสวนหนึ่งของโครงการขยาย
ระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟาป พ.ศ.2553 มีระยะทางประมาณ 160.17 กิโลเมตร  มีจุดเริ่มตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา4  
ต้ังอยูในทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา และ
ผานทองท่ีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนเสา
โครงเหล็กรวม 399 ตน ขึงสาย 2 วงจร บนโครงเสาเหล็ก 2 วงจร เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
และมีกําหนดแลวเสร็จ (ตามสัญญาจางดําเนินงาน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ปจจุบันอยูในระยะกอสราง
บริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม และเตรียมการจายไฟฟาในลําดับตอไป 

แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา  C) จํานวน  
1 ชวง บริเวณกิโลเมตรที่ 111+498 ถึง กิโลเมตรท่ี 111+868 ระยะทางประมาณ 370 เมตร ในเขต  
ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น แปลงที่ 2 ในเขตทองท่ีตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา จึงเขาขายประเภทโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (Initial Environmental Examination: IEE) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
(คชก.) สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการขอใชประโยชน พ้ืนท่ีตอกรมปาไม ทั้งนี้ เปนไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติใน 
การประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภทและขนาด
โครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในคราวประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ครั้งที่ 37/2557 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนโครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) ไมมีการวางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม จะมีเฉพาะกิจกรรมการขึงสายพาดผาน โดยมีแผน
กอสรางเสาโครงเหล็กจํานวน 2 ตน ดังน้ี 

1. เสาโครงเหล็กตนที่ 290 เปนการกอสรางฐานรากทางฝงตะวันตกของปา C ซึ่งเปนท่ีราบ 
มีความสูงประมาณ 193 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันเปนพื้นที่เกษตรกรรม  

2. เสาโครงเหล็กตนที่ 291 เปนการกอสรางฐานรากทางฝงตะวันออกของปา C มีความสูง
ประมาณ 295 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันมีลักษณะเปนพ้ืนที่ปาไมที่มีไมขนาดเล็ก
และพืชคลุมดินขึ้นปกคลุม  
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สถานภาพการดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 
ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2560 ไดดําเนินกิจกรรมใน

ขั้นตอนงานการขึงสายไฟฟาระหวางเสาโครงเหล็กตนที่ 290 และ 291 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย ดังนั้นตั้งแต
เดือนมีนาคม 2560 รวมถึงในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 จึงไมไดมีการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ
กอสรางใดๆ ในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) ในชวงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 สรุปดังน้ี 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 
(สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดระบุ
ไวใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 8 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน  
3) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
4) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม 
5) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 
6) แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 
7) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกจิและสังคม 
8) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน 

IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ  

ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมการกอสรางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษเพ่ิมเติม ในชวงเวลาดังกลาวจึงมีเพียงการเขาพ้ืนที่เพ่ือติดตามสภาพปจจุบันของโครงการ เนื่องจาก
ในสวนของโครงการยังอยูในระยะกอสรางบริเวณพ้ืนที่อ่ืนนอกพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม  

ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 
(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  ไมมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมในชวงกิจกรรมการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาในข้ันตอนดังกลาวขางตน 
(รายละเอียดแสดงไวในบทท่ี 1) ดังนั้น ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ซึ่งยังคงอยูในระยะกอสราง 
กฟผ. จึงไมมีการนําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา4-สีคิ้ว2 ในระยะกอสราง 


