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1.1 บทน้า 
   โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 - ภูเก็ต3 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ 
เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน 
ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาบริเวณที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับ    
โดยการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลางและภาคใต้เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าจาก
ภาคกลางไปเสริมก าลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต และช่วยลดการสูญเสียในระบบไฟฟ้า  
 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 - ภูเก็ต3 
เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 193.63 กิโลเมตร โดยแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯบางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) 
พ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่  1บี ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Examination : IEE) 
และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ตามกฎหมายหรือข้อก าหนดในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 
 -  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26  เมษายน 2554 
เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.)  

 -  พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) ตามผลการประชุมของคณะรักษา         
ความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก คชก. 
และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการใช้พื้นท่ีป่าชายเลน 
 -  พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1บี จะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก คชก. และน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 
 

1.2.1 เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
   ส าหรับการก าหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Right of way; 
R.O.W.) ของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
ได้ก าหนดเป็น 2 ช่วงหลักคือ ช่วงที่ใช้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ ความกว้าง
ด้านละ 30 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า และช่วงที่ใช้เขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเดิม ความกว้างด้านละ 25 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ 

  -  เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ เริ่มตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูง   
สุราษฎร์ธานี 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
115 กิโลโวลต์ พังงา2 – ภูเก็ต3 (เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม) อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา ความกว้างจากแนวศูนย์กลางเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ 30 เมตร 
(รวมทั้งสองด้านกว้าง 60 เมตร) ระยะทาง 116.63 กิโลเมตร  

  -  เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม เริ่มตั้งแต่จุดเชื่อมระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พังงา2 – ภูเก็ต3 (เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม) 
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ก าหนดความกว้างจากแนวศูนย์กลางเสาสายส่งไฟฟ้า ดังนี้ 
    1) ความกว้างจากแนวศูนย์กลางเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ 
25 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 50 เมตร) เป็นความกว้างของเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม) 115 กิโลโวลต์ พังงา2 – ภูเก็ต3 ระยะทาง 
75.64 กิโลเมตร  
    

  2) ความกว้างจากแนวศูนย์กลางเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ 40 เมตร 
(รวมทั้งสองด้านกว้าง 80 เมตร) เพ่ือใช้พ้ืนที่ส าหรับการลดระดับความสูงเสาส่ง
ไฟฟ้าให้อยู่ในความสูงที่ปลอดภัยในการเดินอากาศยานบริเวณใกล้เคียงสนามบิน
ภูเก็ต ระยะทาง 1.36 กิโลเมตร  
 

  รายละเ อียดความกว้ างของ เขตระบบโครงข่ ายไฟฟ้า            
500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 แสดงดังรูปที่ 1.2-1 
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รูปที่ 1.2-1 แสดงความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                             บทน้าและรายละเอียดโครงการ                        
 

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                                                                                            1-5 

                                                    ตารางที่ 1.2-1 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              หมายเหต:ุ  1 คือ แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้าความกว้างด้านละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
                     2 คือ แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้าความกว้างด้านละ 25 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
                     3 คือ แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้าความกว้างด้านละ 40 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

โครงข่ายไฟฟา้ 

ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ 

ป่า C 
 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) ป่าชายเลน 

 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

แนวใหม่1 ป่าเขาต่อ 1.50 

- - - - 

ป่าควนมะรุ่ย 0.59 

ป่าเทือกเขาสูง 3.10 

ป่าเทือกเขาหราสูง 8.80 

รวม 13.99 

แนวเดิม2 ป่าควนเขาเปาะ 1.90 ป่าคลองหยง 0.908 1บี 0.401 

ป่าเขาไม้พอกและป่าเขาไมแ้ก้ว 2.20 
ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 

1.142   

ป่าเขาพระแทว 0.64 1.3583   

รวม 4.74 ป่าเลนคลองท่าเรือ 0.313   

 รวมทั้งสิ้น 18.73 รวมทั้งสิ้น 3.721 รวมทั้งสิ้น 0.401 

พื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ที่แนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าพาดผ่าน   

 แนวระบบโครงข่ าย ไฟ ฟ้ า    
500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม พ้ืนที่
ป่าชายเลน และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1บี รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-1 
และรูปที่ 1.2-2 ถึง 1.2-4 
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รูปที่ 1.2-2 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
พ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนทีช่ั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1บี) 
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รูปที่ 1.2-3 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม จ านวน 7 ป่า ระยะทางรวม 18.73 กิโลเมตร  
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 รูปที่ 1.2-4 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน จ านวน 3 ป่า ระยะทางรวม 3.721 กิโลเมตร 
 และส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่1 บี ระยะทาง 0.401 กิโลเมตร 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) 
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2.1 แผนปฏิบัติการดา้นสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3  

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ประกอบด้วย 
 1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 2)   แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง   
        (1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน ้าผิวดิน 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
         (3) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (4) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
 (5) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 (6)  แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (7) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3) แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะด้าเนินการ 

 (1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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ตารางท่ี 2.1-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
แผนปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้อมของรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื องต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

 2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนในพื นที่โครงการหรือใกล้เคียง
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีความเหมาะสมของ
ชนิดพันธุ์พืชตามสภาพพื นที่เดิม 

กปส-พ. 
ประสานงาน
กรมป่าไม ้

 3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในพื นที่ได้ 

อวส. 
อค-สช. 

 4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู ้ร ับจ้างในการออกแบบ/
ก่อสร้าง/ด้าเนินการ กฟผ.ต้องน้ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อมไปควบคุมการท้างานของ
บริษัทผู ้ร ับจ้างและให้ถือปฏิบัต ิโดยเคร่งครัด เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

อค-สช. 
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ตารางท่ี 2.1-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณใ์ดๆ ที่ก่อให้  
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื นที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ้านาจ
อนุญาตตามกฏหมายทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ
ด้าเนินโครงการ กฟผ. ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
จะต้องไม่ยินยอมให้ราษฎรในพื นที่หรือบริเวณใกล้พื นที่เข้า
ครอบครองท้ากินในพื นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

อปต. 
อค-สช. 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพน้้าผิวดิน 1) ห้ามคนงานก่อสร้างล้างท้าความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักร  
ในล้าน ้าใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
 อุณหภูมิ  
 ความเป็นกรดเป็นด่าง  
 ออกซิเจนละลายน ้า  
 ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
 ปริมาณออกซิเจนที่จลุินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย ์
2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2.1-1) 

 อ่างเก็บน ้าห้วยปลายบาง  
(0467156E, 0946463N)  

 คลองบางปริก  
     (0468380E, 0943882N)  
 ล้าน ้าสาขาคลองมะรุ่ย  
     (0463908E, 0945105N)  
 คลองไทรมาศ  
     (0460530E, 0946831N)  
 ล้าน ้าสาขาคลองไทรมาศ 
     (0456895E, 0947717N)  
 ล้าน ้าสาขาคลองหรา  
     (0449739E, 0944254N)  
 ล้าน ้าสาขาคลองเลน  
     (0427469E, 0899927N) 

กตส-พ. 

 2) การก่อสร้างฐานรากเสาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จทีละต้น 

3) ก้าชับคนงานก่อสร้างให้ดูแลรักษาความสะอาดพื นที่ก่อสร้าง 
ไม่ให้มีการทิ งขยะมูลฝอยในพื นที่ โดยผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวม และน้าออกมาทิ งยังบริเวณพื นที่รองรบั
ขยะของชุมชน 

4) เมื่อท้าการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ให้รีบท้าการกลบบดอดั
ดินทันที เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินเพิ่มเติม 

5) ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก หากเกิดฝนตกหนักจนมีน ้า
สะสมในหลุมฐานรากจะท้าการขุดหลุมของเสาต้นถัดไปและ
สูบน ้าไปใส่ในหลุมดังกล่าวเพื่อให้ซึมลงดิน 

6) พิจารณาหลีกเลี ่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน หรือวางแผน
ก่อสร้างในระหว่างฝนทิ งช่วงให้ได้มากที่สุด 

7) ท้าการเปิดหน้าดินเฉพาะเท่าที่จ้าเป็น และห้ามผู้รับเหมาถาง
พืชคลุมดินในพื นที่ที่ไม่ใช่การก่อสร้างฐานราก เพื่อให้พืชคลุม
ดินช่วยในการกรองตะกอนและลดความแรงของน ้าหลาก 

8) ท้าการปลูกพืชคลุมดินรอบฐานเสา เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพน้้าผิวดิน (ต่อ) 9) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั  งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่
ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และ
ห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

 3. วิธีตรวจวัด 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537) หรือเป็นไปตามวิธีการ
มาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย 
4. ความถี่ 

จ้านวน 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝนภายหลังกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานรากในพื นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ 

 
 

2 .  ท รัพยากร ดินและการ       
ชะล้างพังทลายของดิน 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยท้าการก่อสร้างในช่วง     
ฤดูแล้ง หรือฝนทิ งช่วง 

อค-สช.   

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลอง (Access road) ส้าหรับเข้าไปใน
พื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิม หรือปรับปรุงทางเดิน
เท้าที่มีอยู่ให้สามารถขนส่งอุปกรณ์ได้สะดวก 

3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในบริเวณพื นที่ลาดชันให้ใช้แรง
คนหรือระบบรอกข้ามเข้าช่วยในบริเวณพื นท่ีลาดชัน 

4) ท้าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเดมิ
ทันทีท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

5) ต้องก้าหนดแนวเขตของพื นที่ที่มีการตัดต้นไม้ให้ชัดเจน พร้อม
ทั งวางแผนการตัดต้นไม้ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในพื นที่ 
โดยท้าการตัดต้นไม้จากบริเวณที่ต่้าสุดก่อน 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2 .  ท รัพยากร ดินและการ      
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

6) ปลูกพืชคลุมดินหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้พืชตระกูลถั่ว
ประเภทเถาเลื อยเพื่อคลุมดินบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน 
โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้า จะช่วยให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดินน้อยลง และช่วยให้น ้าซึมลงดินได้ดีขึ น 
โดยลดการเกิดน ้าไหลบ่าหน้าดิน โดยใช้พืชตระกูลถั่วประเภท
เลื อย ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนีย (Calopogonium mucunoides) 
ถั่วเพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) และถั่วเซนโตรซีมา 
(Centrosema pubescens) เนื่องจากเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถ
คลุมพื นที่ทั งหมดภายหลังการปลูกภายใน 2-3 เดือน 

   

3. ทรัพยากรป่าไม้ 1) ในการเข้าใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างและ
ด้าเนินงานโครงการ  กฟผ. จะด้าเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ 
เพือ่เข้าใช้ประโยชน์พื นท่ี ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญตัิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดย
เคร่งครัด 

อทด.   

2) ในการเข้าใช้พื นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว เพื่อการ
ก่อสร้างและด้าเนินงานโครงการ  กฟผ. จะด้าเนินการขอ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

3) การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ 
(Access road) ส้าหรับเข้าไปในพื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทาง
ที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 

อค-สช. 

 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 4) กรณีต้องตัดต้นไม้ ต้องด้าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
กรมป่าไม้ก้าหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยให้ตัดเฉพาะที่จ้าเป็นและอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เท่านั น โดยควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทางเดียวกันกับแนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท้าความเสียหายกับต้นไม้
นอกเขต 

   

5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อท้าการตรวจสอบแนวเขต
ป่าไม้ที่จะด้าเนินการตัดฟันให้ชัดเจน รวมทั งการท้าเครื่องหมาย
บนต้นไม้ที่จ้าเป็นต้องจะตัดฟันตลอดแนวโครงข่ายไฟฟ้าช่วงที่
พาดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 

6) กฟผ. ต้องแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เข้าด้าเนินการ
ตัดฟันชักลากไม้ในพื นท่ีด้าเนินการ ทั งนี ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

7) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื นที่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อด้าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. ทรัพยากรสัตว์ป่า 1) ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช หากพบเห็นสัตว์ป่า
ต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้หลบเลี่ยงออกไปจากพื นที่ได้อย่าง
ปลอดภัย หรือประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบพื นท่ีเพื่อจัดการ
กับสัตว์ป่าอย่างถูกวิธีต่อไป 

อค-สช.   

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ (Access road) ส้าหรับเข้าไปใน
พื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 

3) ในการด้าเนินการก่อสร้างต้องเริ่มจากด้านที่เปิดโล่ง อาทิ พื นที่ตาม
แนวถนน/ แนวสายส่งเดิมเข้าไปยังพื นที่มีพันธุ์พืชปกคลุมดิน/พื นที่ป่า 
ทั งนี  เพื่อให้สัตว์ป่ามีโอกาสหลบ/หนีเข้าป่า/อพยพไปยังพื นที่
ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง/หรือติดกันได้ 

4) การพักขณะก่อสร้างของคนงาน ต้องหลีกเลี่ยงพื นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู/่
อาศัยของสัตว์ป่า เช่น พื นที่แหล่งน ้ารวมถึงพื นที่ซึ่งมีพืชปกคลุมดิน
อยู่มาก เป็นต้น 

5) ด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน โดยเริ่มหลัง 08.00 น. 
และหยุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่า 

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุกชิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/ภาชนะ
ที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นกับสัตว์ป่า 

5. คมนาคมขนส่ง 1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ
ล่วงหน้า ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื นท่ีอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการ

ขนส่งล้าเลียงของโครงการ (ถ้ามี) 
 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-สช. 2) ใช้ทางล้าลองช่ัวคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่
เดิมให้มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5. คมนาคมขนส่ง (ต่อ) 3) ก้าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั งนี เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง 

 2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งล้าเลียงวัสดุก่อสร้าง 

3. วิธตีรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการ

เกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของ
โครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ในพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

 

4) ควบคุมน ้าหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของพื นผิวจราจร 
5) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถให้มีสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีก่อนใช้งาน 
6) ระมัดระวังการขนส่งล้าเลียงอุปกรณ์  โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื นที่ชุมชนให้

จ้ากัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กม./ชม. ส่วนบริเวณอื่น
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 

7) ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 

6. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้น้าท้องถิ่นและประชาชนรับทราบ
ล่วงหน้าอย่างทั่วถึง โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย เอกสาร
ติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
1) พ้ืนที่ด้าเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ใหม่    

- ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้แก ่บ้านบางโทง 
และบ้านควนสบาย 

- ต. บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก่ บ้านบาง
เหรียงใต้  และบ้านคอกช้าง  

- ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก่ บ้านตีนวัด 
และบ้านสวนพลู 

- ต.ถ ้าทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก่ บ้านเขา
ต้าหนอน บ้านถ ้าทองหลาง บ้านไม้งาม และบ้านในวัง 

- ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา  ได้แก่ บ้าน
ทับเหวน 

- ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ได้แก่ บ้านโรงกลวง 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-สช. 
2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื นท่ี 
3) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านผู้น้าชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง 

ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ EGATCALLCENTER@egat.co.th)  โดยมี
เจ้าหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องเรียน ในการด้าเนินการจะท้าการแจ้ง
ขั นตอนการด้าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับ
ส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื นที่/ฝ่ายปฏิบัติการใน
พื นที่ เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ น และรายงานผลการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น้าชุมชนในพื นที่ (อาทิ ก้านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน) ส้าหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ทันที โดยมีความ 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
6. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) จ้าเป็นต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ต้องแจ้งเหตุขัดข้องแก่ผู้ร้องเรียน

และผู้น้าชุมชนรวมทั งระบุให้ทราบถึงแผนการแก้ไขและก้าหนดการ
แล้วเสร็จให้ชัดเจน 

 2) พ้ืนที่ด้าเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม 
- ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้แก่ บ้านพระแรด 

และบ้านเขาเปาะ   
- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านหมากปรก 

บ้านคอเอน   
-  ต . เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภู เก็ ต ได้แก่             

บ้านแขนน บ้านป่าครองชีพ บ้านควน  
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ
รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ในพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

 

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
 สถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน 
 สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการก่อสร้าง 
 การเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการ

ก่อสร้างของโครงการ 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ส้านักงานสนามและพื นทีก่่อสร้างส่วนที่พาด
ผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3. วิธตีรวจวัด 

พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
 บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของ

คนงาน 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-สช. 2) จ้ากัดระบบเวลาในการท้างานที่ท้าให้เกิดเสียงดังโดยให้ท้าการก่อสร้างใน
ช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 

3) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพ เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดัง 

4) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื นที่ส้านักงานภาคสนาม
ของโครงการอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

5) ที่พักอาศัยของพนักงานและคนงานของผู้รับเหมา ใช้วิธีการเช่าส้านักงาน
หรือบ้านพักอยู่ในย่านชุมชนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคพื นฐานไว้
รองรับอย่างเพียงพอแล้ว 
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ตารางท่ี 2.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

6) ให้เข้มงวดด้านสุขาภิบาลต่อคนงานเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจาย
ของเชื อโรค หรือโรคติดต่อ 

  บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจาก
การก่อสร้างของโครงการ 

4. ความถี่ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง

ในพื นที่ป่าอนรุักษ์เพิ่มเติม) 

 

7) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์
ช่วยเหลือที่จ้าเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถปฐมพยาบาลในเบื องต้นได้
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีพาหนะน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

8) ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่เพื่อให้การ
ปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการเจ็บป่วย 

9) ก้าหนดให้มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ 
และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมดูแลให้คนงาน
สวมใส่ตลอดเวลาท้างาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หมวก
นิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
พร้อมทั งต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ในพื นที่ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุกชิ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/
ถุงพลาสติก/ภาชนะท่ีใส่อาหารออกจากพื นที่ หรือจัดเก็บให้เป็นท่ีและ
ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะน้าโรค เช่น หนู ฯลฯ 

11) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก้าจัดขยะของเสียที่เกิดจากส้านักงานสนาม โดย
น้าไปทิ งบริเวณพื นท่ีรองรับขยะของชุมชนภายนอกส้านักงานสนาม 

12) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่ภายนอกพื นที่
โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และห่างจากแหล่งน ้าไม่
น้อยกว่า 50 เมตร 
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ตารางท่ี 2.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ พ.ศ. 2563 - 2568 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ 
 

1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และส้านักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนดพื นที่ปลูกป่า
และด้าเนินการปลูกป่าชดเชย โดยพิจารณาพื นที่ชุมชนหรือพื นที่
ใกล้เคียงโครงการ จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติมที่ขอใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า
และบริเวณพื นที่ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าแรงสูง (672.76 ไร่)  
โดยคิดเป็นพื นที่ปลูกป่าชดเชย 2,019 ไร่ โดยใช้ชนิดไม้ป่าที่มี
ความเหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม รวมถึงการปลูกพืชที่เป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ เช่น ลูกหว้า มะขามป้อม เป็นต้น ทั งนี 
จะต้องด้าเนินการปลูกป่าในปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และดูแลรักษาเป็นเวลาอีกไม่น้อยกว่า 9 ปี 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อทด. และ
กรมป่าไม ้

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจรญิเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื นที่ปลูก

ป่าชดเชย 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นทีป่ลูกป่าชดเชยของโครงการ 
3. วิธีตรวจวัด 

ส้ารวจการเจริญเตบิโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื นที่
ปลูกป่าชดเชย 
4. ความถี่ 

ปีละ 1 ครั ง  โดยด้าเนินการติดตามตรวจสอบในปีท่ี  2  4  
และ 6   

กปส-พ. 
ประสานงาน 
กรมป่าไม ้

2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจ้าทุกเดือนโดย โดยให้มี
ระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องไม่
ตัดฟันเผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

อปต. 
 

3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื นที่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
พระแทว   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อ
ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3                                                                                                                                          แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                      ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ระยะดา้เนินการ) 
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ตารางท่ี 2.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ พ.ศ. 2563 – 2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
มั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
สื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หอกระจายข่าว 
โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความคิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น 

อปต. 
 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
1) พ้ืนที่ด้าเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่    

- ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้แก่ บ้านบางโทง และ
บ้านควนสบาย 

- ต. บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก่ บ้านบางเหรียงใต้  
และบ้านคอกช้าง  

- ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก ่บ้านตีนวัด และบ้าน
สวนพลู 

- ต.ถ ้าทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ได้แก ่บ้านเขาต้าหนอน 
บ้านถ ้าทองหลาง บ้านไม้งาม และบ้านในวัง 

- ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา  ได้แก่ บ้านทับเหวน 
- ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ได้แก่ บ้านโรงกลวง 

2) พ้ืนที่ด้าเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม 
- ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้แก่ บ้านพระแรด และ

บ้านเขาเปาะ   
- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภู เก็ต ได้แก่  บ้านหมากปรก            

และบ้านคอเอน   
- ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านแขนน           

บ้านป่าครองชีพ และบ้านควน  
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและรายงานข้อ
ร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อปต. 

2) จัดให้มีช่องทาง/กลไกในการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา 
กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ โดย
ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเหตุโดยทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสาร
ต่างๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ โดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูล 
กฟผ. 1416 หรือแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่  
EGATCALLCENTER@egat.co.th จากนั น ท้ าการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเหต ุ     
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามผู้ร้องเรียน ท้าการแจ้งผล
การตรวจสอบแก่ผู้ร้องเรียน พร้อมทั งสร้างความเข้าใจถึงผลการ
ตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในค้าชี แจง และหากเหตุเป็นจริง 
รีบท้าการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องเรียนและท้า
การตรวจสอบผลการด้าเนินการทุกสัปดาห์ พร้อมให้ผู้ร้องเรียน   
ลงนามยอมรับผลการแก้ไขและรับส้าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
และส่งต้นฉบับไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th


แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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2.2  แผนปฏิบัติการดา้นสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3  

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) ประกอบด้วย 
1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง   

 (1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน ้าผิวดิน 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้  

(3) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
(4) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
(5) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(6) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

3) แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะด้าเนินการ  
 (1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (2) แผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (สว่นที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3                                                                                                                                          แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                                     ปา่ชายเลน 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
แผนปฏิบัติการด้ านสิ่ งแวดล้อมของรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื องต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

 2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนในพื นที่โครงการหรือใกล้เคียง
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีความเหมาะสมตาม
สภาพพื นที่เดิม 

กปส-พ. 
ประสานงาน

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล

และชายฝั่ง 
 3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ

ปลอดภัยและสามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในพื นที่ได้ 

อวส. 
อค-สช. 

 4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบ/
ก่อสร้าง/ด้าเนินการ กฟผ. ต้องน้ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปควบคุมการท้างานของบริษัท
ผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ 

อค-สช. 

 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3                                                                                                                                          แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                                     ปา่ชายเลน 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ   
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื นที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ้านาจ
อนุญาตตามกฏหมายทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อ
การด้าเนินโครงการ กฟผ. ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และต้องไม่ยินยอมให้ราษฎรในพื นที่หรือบริเวณใกล้พื นที่เข้า
ครอบครองท้ากินในพื นที่แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ในเขต
ป่าชายเลน 

อปต. 
อค-สช. 

 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3                                                                                                                                          แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                  ป่าชายเลน (ระยะก่อสร้าง) 
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ตารางท่ี 2.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 - 2562 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
1. ด้านคุณภาพน้้าผิวดิน 1) พิจารณาหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน หรือวางแผน

ก่อสร้างในระหว่างฝนทิ งช่วงให้ได้มากที่สุด 
อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 

 อุณหภูมิ  
 ความเป็นกรดเป็นด่าง  
 ออกซิเจนละลายน ้า  
 ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
 ปริมาณออกซิเจนที่จลุินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย ์
2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2.2-1) 

คลองท่ามะพร้าว (พิกัด0428822E, 0895093N) 
3. วิธตีรวจวัด 

วิธีวิเคราะห์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537) หรือเป็นไปตาม
วิธีการมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย 
4. ความถี่ 

จ้านวน 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝนภายหลังกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานรากในพื นที่ป่าชายเลนคลองท่ามะพร้าว 

กตส-พ. 

2) การก่อสร้างฐานรากเสาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จทีละต้น 

3) ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก หากเกิดฝนตกหนักจนมีน ้า
สะสมในหลุมฐานรากจะขุดหลุมของเสาต้นถัดไปและสูบน ้าไป
ใส่ในหลุมดังกล่าวเพื่อให้ซึมลงดิน 

4) เมื่อก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จให้ท้าการกลบหลุมและบดอัดดิน
ทันท ี

5) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการช่ัวคราวให้
อยู่ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน 
และห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

2. ทรัพยากรป่าไม้ 1) ในการเข้าใช้พื นที่ในเขตป่าชายเลนเพื่อการก่อสร้างและ
ด้าเนินงานโครงการ กฟผ.  ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ         
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด 

อค-สช.   

2) การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้เส้นทางล้าลองที่มีอยู่เดิม  
โดยหลีกเลี่ยงการก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่ 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 3) กรณีต้องตัดต้นไม้ ต้องด้าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก้าหนด และให้ตัดเฉพาะที่
จ้าเป็นและอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั น โดย
ควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทางเดียวกันกับแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท้าความเสียหายกับต้นไม้นอกเขต 

 

  

4) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครดั 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื นที่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นท่ีป่าชายเลนทั งใน
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพื นที่ข้างเคียง กฟผ. ต้องแจ้ง         
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อด้าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

3. ทรัพยากรสัตว์ป่า 1) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ (Access road) ส้าหรับเข้าไป
ในพื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 

อค-สช.   

2) ห้ามคนงาน/พนักงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างล่าหรือจับสัตว์ป่า
ทุกชนิด 

3) ห้ามท้าลายแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากินของสัตว์ป่า 
4) ในการด้าเนินการก่อสร้างต้องเริ่มจากด้านที่เปิดโล่ง อาทิ พื นที่

ตามแนวถนน / แนวสายส่งเดิมเข้าไปยังพื นที่มีพันธุ์พืชปกคลุมดิน/
พื นที่ป่า ทั งนี  เพื่อให้สัตว์ป่ามีโอกาสหลบ/หนีเข้าป่า/อพยพไป
ยังพื นท่ีธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง/หรือติดกันได้ 
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องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. ทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ) 5) ด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน โดยเริ่มหลัง 08.00 น. 
และหยุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่า 

 

  
6) ผู้รับเหมาก่อสร้างตอ้งน้าวัสดุแปลกปลอมทุกชิ น โดยเฉพาะอย่างยิง่

วัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/
ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ นกับสัตวป่์า 

4. คมนาคมขนส่ง 1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง      
ได้ทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื นที่ อย่างน้อย           
1 สัปดาห์ 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกจิกรรมการขนส่ง

ล้าเลียงของโครงการ (ถ้ามี) 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งล้าเลียงวัสดุก่อสร้าง 
3. วิธตีรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างใน
พื นที่ป่าชายเลน) 

 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อค-สช. 
2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ (Access road) ส้าหรับเข้าไป

ในพื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 
3) ก้าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั งนี 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง 
4) ควบคุมน ้าหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของ

พื นผิวจราจร 
5) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถให้มีสภาพการใช้งานไดเ้ป็นอย่างดีก่อนใช้งาน 
6) ระมัดระวังการขนส่งล้าเลียงอุปกรณ์  โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื นท่ี

ชุมชนให้จ้ากัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กม./ชม. 
ส่วนบริเวณอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 

7) ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 

5. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้น้าท้องถิ่นและประชาชน
รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จดหมาย เอกสารติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อค-สช. 
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องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื นท่ี 

 2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้แก ่บ้านนา  
  บ้านแหลมหิน และบ้านในหยง 
- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านหมากปรก  
- ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก ่บ้านเมืองใหม่ 

และบ้านท่ามะพร้าว 
- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านบางลา  
- ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านท่าเรือ 
- ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านบางคู

และบ้านหัวควน 
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ
รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ในพื นที่ป่าชายเลน) 

 

3) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านผู้น้าชุมชน ระบบ
โทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสาร
ต่ างๆ (จดหมาย แฟกซ์  จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไปที่
EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับ
เรื่องร้องเรียน ในการด้าเนินการจะท้าการแจ้งขั นตอนการ
ด้าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื นที่/ฝ่ายปฏิบัติการ
ในพื นที่เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น และรายงานผล
การด้าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น้าชุมชนในพื นที่ 
(อาทิ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ส้าหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดการแก้ไข
ได้ทันที โดยมีความจ้าเป็นต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น้าชุมชนรวมทั งระบุให้ทราบถึง
แผนการแก้ไขและก้าหนดการแล้วเสร็จให้ชัดเจน 

6.สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
 

1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
1) สถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน 
2) สถิติอุบัติเหตแุละการบาดเจบ็ในระหว่างการก่อสรา้ง 
3) การเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการ

ก่อสร้าง 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ส้านักงานสนามและพื นที่ก่อสร้างสว่นทีพ่าดผ่าน
พื นที่ป่าชายเลน 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อค-สช. 
2) จ้ากัดเวลาในการท้างานที่ท้าให้เกิดเสียงดังโดยให้ท้าการ

ก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ให้

มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดัง 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 - 2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6.สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 
 

4) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื นที่ส้านักงาน
ภาคสนามของโครงการอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

 3. วิธีตรวจวัด 
พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
1) บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงาน

ของคนงาน 
2) บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจาก

การก่อสร้างของโครงการ 
3) บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจาก

การก่อสร้างของโครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างใน
พื นที่ป่าชายเลน) 

 

5) ที่พักอาศัยของพนักงานและคนงานของผู้รับเหมา ใช้วิธีการ
เช่าส้านักงานหรือบ้านพักอยู่ในย่านชุมชนเมืองที่มีระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐานไว้รองรับอย่างเพียงพอแล้ว 

6) ให้เข้มงวดด้านสุขาภิบาลต่อคนงานเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/
แพร่กระจายของเชื อโรค หรือโรคติดต่อ 

7) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จ้าเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถ     
ปฐมพยาบาลในเบื องต้นได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มี
พาหนะน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

8) ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่
เพื่อให้การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการเจ็บป่วย 

9) ก้าหนดให้มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความ
ปลอดภัยเป็นระยะๆ และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลและควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาท้างาน 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หมวกนิรภัย ถุงมือ
นิรภัย รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
พร้อมทั งต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ให้อยู่ ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 - 2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6.สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 
 

10) ในพื นที่ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุก
ชิ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/        
เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ หรือ
จัดเก็บให้เป็นที่และปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะน้าโรค 
เชน่ หน ู

   

11) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก้าจัดขยะของเสียที่เกิดจากส้านักงานสนาม 
โดยน้าไปทิ งบริเวณพื นที่รองรับขยะของชุมชนภายนอก
ส้านักงานสนาม 

12) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่
ภายนอกพื นท่ีโครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และ
ห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
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ตารางท่ี 2.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ พ.ศ. 2563 -2568 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ 
 

1) กฟผ. ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อก้าหนด
พื นที่ปลูกป่าชายเลนและด้าเนินการปลูกป่าชายเลนชดเชย จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื นที่ป่าชายเลนที่ขอใช้ประโยชน์เพื่อ
ก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณพื นที่ก่อสร้างฐานราก
เสาไฟฟ้าแรงสูง โดยคิดเป็นพื นที่ปลูกป่าชดเชย 2,836 ไร่  โดยใช้
ชนิดไม้ที่มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม ทั งนี จะต้อง
ด้าเนินการปลูกป่าในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ดูแลรักษาเป็นเวลาต่อเนื่องอีก 5 ปี 

กปส-พ.
ประสานงาน 
อทด. และ

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล

และชายฝั่ง 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื นที่

ปลูกป่าชายเลนชดเชย 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ปลูกป่าชายเลนชดเชยของโครงการ 
3. วิธีตรวจวัด 

ส้ารวจการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกใน
พื นที่ปลูกป่าชายเลนชดเชย 
4. ความถี่ 

ปีละ 1 ครั ง  โดยด้าเนินการติดตามตรวจสอบในปีท่ี  
2  4  และ 6   

กปส-พ. 
ประสานงาน 

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล

และชายฝั่ง 

2) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื นที่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นที่ป่าชายเลนทั งใน
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพื นที่ข้างเคียง กฟผ.  ต้องแจ้ง     
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อปต. 

2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน บริเวณพื นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา 
และบริเวณอ่าวพารา จังหวัดภูเก็ต กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต  
 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อทด. และ 
ม.อ. วิทยา
เขตภูเกต็ 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
ติดตามโครงการฟื้นฟูและจัดกาดทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

อ่าวพังงา จังหวัดพังงา และอ่าวพารา จังหวัดภูเก็ต 
 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
ม.อ. วิทยา
เขตภูเกต็ 
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องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

  3. วิธีตรวจวัด 
เล่มรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินกิจกรรมตามแผน 

4. ความถี่ 
ปีละ 1 ครั ง เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามแผนด้าเนินกจิกรรม 

 

3. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและคลายความกังวล
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารที่ เหมาะสม เช่น 
จดหมายข่าว แผ่นพับ หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความ
คิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น 

อปต. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้แก่ บ้านนา      

บ้านแหลมหิน และบ้านในหยง  
- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านหมากปรก  
- ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านเมืองใหม่ 

และบ้านท่ามะพร้าว 
- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านบางลา  
- ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านท่าเรือ 
- ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านบางคู

และบ้านหัวควน 
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ
รายงานข้อร้องเรียน  (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อปต. 

2) จัดให้มีช่องทาง/กลไกในการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา กรณี
มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ โดยผู้
ร้องเรียนสามารถแจ้งเหตุโดยทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสารต่างๆ 
มายังฝ่ายปฏิบัติการ โดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 
1 4 1 6  ห รื อ แ จ้ ง ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ไ ป ที่  
EGATCALLCENTER@ egat.co.th จากนั น ท้าการรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเหตุ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามผู้ร้องเรียน ท้าการแจ้งผลการ
ตรวจสอบแก่ผู้ร้องเรียน พร้อมทั งสร้างความเข้าใจถึงผลการ
ตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในค้าชี แจง และหากเหตุเป็นจริง 
รีบท้าการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องเรียนและท้าการ
ตรวจสอบผลการด้าเนินการทุกสัปดาห์ พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนาม
ยอมรับผลการแก้ไขและรับส้าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานและ        
ส่งต้นฉบับไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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2.3 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3  

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) ประกอบด้วย 
1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง   

 (1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน ้าผิวดิน 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน  
 (3) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ และพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า  
 (4) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
 (5) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 (6) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (7) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

3) แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการ  
 (1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ และพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 

                (2) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (สว่นที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าช้ันที่ 1บี) 
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ตารางท่ี 2.3-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนในพื นที่โครงการหรือใกล้เคียง
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีความเหมาะสมของ
ชนิดพันธุ์พืชตามสภาพพื นที่เดิม 

กปส-พ.  
ประสานงาน
กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 

3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในพื นที่ได้ 

อวส. 
อค-สช. 

4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษ ัทผู ้ร ับจ้างในการออกแบบ/
ก่อสร้าง/ด้าเนินการ กฟผ. ต้องน้ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อมไปควบคุมการท้างานของ
บริษัทผู ้ร ับจ้างและให้ถือปฏิบัต ิโดยเคร่งครัด เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

อค-สช. 
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ตารางท่ี 2.3-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ         
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื นที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ้านาจ
อนุญาตตามกฏหมายทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อค-สช. 
กตส-พ. 

  

6) หาก กฟผ. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด้าเนินการ ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้
ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ กฟผ. แจ้ งให้
หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต 
ด้าเนินการดังนี  
6.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า
มาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุ งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท้า
ส้าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ให้
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

อค-สช. 
กตส-พ. 
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องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 6.2)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส้าคัญในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงาน
เปลี ่ยนแปลงดังกล่าวให้ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ ช้ านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่ เกี่ยวข้อง 
ด้าเนินการดังนี  
- หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั น ต้อง

เสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ ให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ พิจารณาให้
ความเห็นและเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ พิ จ า รณา ทั งนี  ให้ น้ า ความ เห็ นของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณา 

- หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั น ไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ ให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพื่อทราบ 
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ตารางท่ี 2.3-1 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 7) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อ
การด้าเนินโครงการ กฟผ. ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และจะต้องไม่ยินยอมให้ราษฎรในพื นที่หรือบริเวณใกล้พื นที่เข้า
ครอบครองท้ากินในพื นที่ตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วน
ที่พาดผ่านพื นท่ีชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นท่ี 1 บี 

อปต. 
อค-สช. 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. คุณภาพน้้าผิวดิน 1) พิจารณาหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน หรือวางแผน
ก่อสร้างในระหว่างฝนทิ งช่วงให้ได้มากที่สุด 

อค-สช. 
 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
 อุณหภูมิ  
 ความเป็นกรดเป็นด่าง  
 ออกซิเจนละลายน ้า  
 ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
 ปริมาณออกซิเจนที่จลุินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย ์
2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2.3-1) 
 จุดต้นน ้าของล้าน ้าสาขาคลองต้นไทร  

(0429118E, 0887636N) 
 จุดท้ายน ้าของล้าน ้าคลองต้นไทร 

(00428500E, 0887554N) 
3. วิธีตรวจวัด 

วิธีวิเคราะห์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537) หรือเป็นไปตาม
วิธีการมารตฐานส้าหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย 
4. ความถี่ 

จ้านวน 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝนหลังก่อสร้างฐานรากใน
พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มชั นท่ี 1 บี แล้วเสร็จ 

 

กตส-พ. 

2) การก่อสร้างฐานรากเสาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จทีละต้น 

3) ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก หากเกิดฝนตกหนักจนมี          
น ้าสะสมในหลุมฐานราก  จะขุดหลุมของเสาต้นถัดไปและสูบน ้า
ไปใส่ในหลุมดังกล่าวเพื่อให้ซึมลงดิน 

4) เมื่อก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จให้ท้าการกลบหลุมและบดอัดดิน
ทันท ี

5) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการช่ัวคราวให้
อยู่ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน 
และห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2 .  ท รัพยากร ดินและการ      
ชะล้างพังทลายของดิน 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยท้าการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง
หรือฝนทิ งช่วง 

อค-สช. 
 

  

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลอง (Access road) ส้าหรับเข้าไปใน
พื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิม หรือปรับปรุงทางเดิน
เท้าที่มีอยู่ให้สามารถขนส่งอุปกรณ์ได้สะดวก 

3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในบริเวณพื นท่ีลาดชันให้ใช้แรงคน
หรือระบบรอกข้ามเข้าช่วยในบริเวณพื นท่ีลาดชัน 

4) ท้าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเดิม
ทันทีท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

5) ต้องก้าหนดแนวเขตของพื นที่ที่มีการตัดต้นไม้ให้ชัดเจน พร้อมทั ง
วางแผนการตัดต้นไม้ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในพื นท่ี โดยท้า
การตัดต้นไม้จากบริเวณที่ต่้าสุดก่อน 

6) ปลูกพืชคลุมดินหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้พืชตระกูลถั่ว
ประเภทเถาเลื อยเพื่อคลุมดินบริ เวณที่มีการเปิดหน้าดิน 
โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้า จะช่วยให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดินน้อยลง และช่วยให้น ้าซึมลงดินได้ดีขึ น 
โดยลดการเกิดน ้าไหลบ่าหน้าดิน โดยใช้พืชตระกูลถั่วประเภท
เลื อย ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนีย (Calopogonium mucunoides) 
ถั่วเพอราเรีย (Pueraria phaseoloides)  และถั่วเซนโตรซีมา 
(Centrosema pubescens) เนื่องจากเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถ
คลุมพื นท่ีทั งหมดภายหลังการปลูกภายใน 2-3 เดือน 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
3. ทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

1) ในการเข้าใช้พื นที่ในเขตพื นท่ีชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นท่ี 1 บี เพื่อการ
ก่อสร้างและด้าเนินงานโครงการ กฟผ. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

อค-สช.   

2) ในการเข้าใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างและ
ด้าเนินงานโครงการ กฟผ. จะด้าเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้
เพื่อเข้าใช้ประโยชน์พื นที่ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด 

อทด. 

3) ในการเข้าใช้พื นทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว เพื่อการก่อสร้าง
และด้าเนินงานโครงการ  กฟผ. จะด้าเนินการขออนุญาตจาก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

4) การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ 
(Access road) ส้าหรับเข้าไปในพื นท่ีก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มี
อยู่เดิมให้มากที่สุด 

อค-สช. 

5) กรณีต้องตัดต้นไม้ ต้องด้าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้ตัดต้นไม้ได้
เฉพาะที่จ้าเป็นและอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั น โดย
ควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทางเดียวกันกับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท้าความเสียหายกับต้นไม้นอกเขต 

6) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุก
พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1บี และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว 
กฟผ. ต้องแจ้ งเจ้ าหน้าที่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่ า เขาพระแทว             
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อด้าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. ทรัพยากรสัตว์ป่า 1) ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช หากพบเห็น
สัตว์ป่าต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้หลบเลี่ยงออกไปจากพื นที่ได้
อย่างปลอดภัย หรือประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบพื นที่
เพื่อจัดการกับสัตว์ป่าอย่างถูกวิธีต่อไป 

อค-สช.   

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ (Access road) ส้าหรับเข้าไป
ในพื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 

3) ในการด้าเนินการก่อสร้างต้องเริ่มจากด้านท่ีเปิดโล่ง อาทิ พื นที่
ตามแนวถนน/ แนวสายส่งเดิมเข้าไปยังพื นที่มีพันธุ์พืชปกคลุมดิน/
พื นที่ป่า ทั งนี  เพื่อให้สัตว์ป่ามีโอกาสหลบ/หนีเข้าป่า/อพยพไป
ยังพื นท่ีธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง/หรือติดกันได้ 

4) การพักขณะก่อสร้างของคนงาน ต้องหลีกเลี่ยงพื นที่ ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่/อาศัยของสัตว์ป่า เช่น พื นที่แหล่งน ้ารวมถึงพื นที่ซึ่ง
มีพืชปกคลุมดินอยู่มาก เป็นต้น 

5) ด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน โดยเริ่มหลัง 08.00 น. 
และหยุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่า 

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุกชิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/
ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ นกับสัตว์ป่า 

5. คมนาคมขนส่ง 1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องได้
ทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื นทีอ่ย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกจิกรรมการขนส่ง

ล้าเลียงของโครงการ (ถ้ามี) 
 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อค-สช. 2) ใช้ทางล้าลองช่ัวคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิม
ที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5. คมนาคมขนส่ง (ต่อ) 3) ก้าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง 

 2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งล้าเลียงวัสดุก่อสร้าง 

3. วิธตีรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการเกิด

อุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ผ่านพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1 บี) 

 

4) ควบคุมน ้าหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของ
พื นผิวจราจร 

5) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถให้มีสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี
ก่อนใช้งาน 

6) ระมัดระวังการขนส่งล้าเลียงอุปกรณ์  โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื นท่ี
ชุมชนให้จ้ากัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กม./ชม. 
ส่วนบริเวณอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 

7) ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 

6. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้น้าท้องถิ่นและประชาชน
รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จดหมาย เอกสารติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
- ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านแขนน 

และบ้านควน 
- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านลิพอน

บางกอก            
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ
รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ผ่านพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1 บี) 

กตส-พ.
ประสานงาน 

อค-สช. 
2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื นที่ 
3) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านผู้น้าชุมชน ระบบ

โทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสาร
ต่ างๆ (จดหมาย แฟกซ์  จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ ไปที่  
EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและ
รับเรื่องร้องเรียน ในการด้าเนินการจะท้าการแจ้งขั นตอนการ
ด้าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเรือ่งร้องเรียน พร้อมกับส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื นที่/ฝ่ายปฏิบัติการ 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) ในพื นที่เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น และรายงานผล
การด้าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น้าชุมชนในพื นที่ 
(อาทิ ก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน) ส้าหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดการแกไ้ข     
ได้ทันที โดยมีความจ้าเป็นต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น้าชุมชนรวมทั งระบุให้ทราบถึง
แผนการแก้ไขและก้าหนดการแล้วเสร็จให้ชัดเจน  

   

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
 

1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

อค-สช. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
1) สถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของ

คนงาน 
2) สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการ

ก่อสร้าง 
 3) การเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการ

ก่อสร้างของโครงการ 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ส้านักงานสนาม และพื นก่อสร้างส่วนที่พาด
ผ่านพื นท่ีชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นท่ี 1บี 
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
1) บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงาน

ของคนงาน 
2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่าง

การก่อสร้าง 
3) บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจาก

การก่อสร้างของโครงการ 

กตส-พ.
ประสานงาน

อค-สช. 
2) จ้ากัดเวลาในการท้างานที่ท้าให้เกิดเสียงดังโดยให้ท้าการ

ก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดัง 
4) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื นที่

ส้านักงานภาคสนามของโครงการอย่างเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

5) ที่พักอาศัยของพนักงานและคนงานของผู้รับเหมา ใช้วิธีการเช่า
ส้ านักงานหรือบ้ านพักอยู่ ในย่ านชุมชนเมืองที่มี ระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐานไว้รองรับอย่างเพียงพอแล้ว 

6) ให้เข้มงวดด้านสุขาภิบาลต่อคนงานเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/
แพร่กระจายของเชื อโรค หรือโรคติดต่อ 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7.สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

7) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จ้าเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถ   
ปฐมพยาบาลในเบื องต้นได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มี
พาหนะน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด
อุบัติเหตุ 

 4. ความถี่ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง

ผ่านพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1 บี) 

 

8) ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื นที่เพื่อให้การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการ
เจ็บป่วย 

9) ก้าหนดให้มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภยั
เป็นระยะๆ และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาท้างาน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย 
รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน พร้อมทั ง
ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ในพื นที่ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุก
ชิ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร /     
เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นท่ี หรือ
จัดเก็บให้เป็นที่และปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค 
เช่น หนู ฯลฯ 
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ตารางท่ี 2.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง พ.ศ. 2561 -2562 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7.สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

11) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก้าจัดขยะของเสียที่เกิดจากส้านักงานสนาม 
โดยน้าไปทิ งบริ เวณพื นที่รองรับขยะของชุมชนภายนอก
ส้านักงานสนาม 

 

  
12) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่

ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และ
ห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.3-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ พ.ศ. 2563 -2568 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

1) กฟผ. ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เพื่อก้าหนดพื นที่ปลูกป่าและด้าเนินการปลูกป่าชดเชยจ้านวน      
ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื นทีป่่าอนุรักษท์ี่ขอใช้ประโยชน ์(12.53 ไร่) 
เพื่อก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า คิดเป็นพื นที่ปลูกป่า
ชดเชย 38 ไร่ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้
เดิมและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในพื นที่โดยรอบได้ 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อทด. และ
กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื นที่

ปลูกป่าชดเชย 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ 
3. วิธีตรวจวัด 

ส้ารวจการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกใน
พื นที่ปลูกป่าชดเชย 
4. ความถี่ 

ปีละ 1 ครั ง โดยด้าเนินการติดตามตรวจสอบ ในปีที่  2  
4  และ 6  

กปส-พ. 
ประสานงาน
กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ  

2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจ้าทุกเดือนโดย โดยให้มี
ระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องไม่
ตัดฟันเผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

อปต. 
 

3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้
มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนว
ทางเข้าออกพื นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นที่ข้างเคียง
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

2. เศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
มั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
สื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หอกระจายข่าว 
โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความคิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง 
เป็นต้น 

อปต. 
 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
- ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านแขนน 

และบ้านควน 
- ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แก่ บ้านลิพอน

บางกอก            

กตส-พ.
ประสานงาน

อปต. 
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ตารางท่ี 2.3-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ พ.ศ. 2563 -2568 (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2.เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 2) จัดให้มีช่องทาง/กลไกในการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา 
กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ โดย
ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเหตุโดยทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสาร
ต่างๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ โดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูล 
กฟผ. 1416 หรือแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่  
EGATCALLCENTER@egat.co.th จากนั น ท้ าการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจง้เหตุ 
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามผู้ร้องเรียน ท้าการแจ้ง
ผลการตรวจสอบแก่ผู้ร้องเรียน พร้อมทั งสร้างความเข้าใจถึงผล
การตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในค้าชี แจง และหากเหตุ
เป็นจริ ง รีบท้าการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าให้              
ผู้ร้องเรียนและท้าการตรวจสอบผลการด้าเนินการทุกสัปดาห์ 
พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับผลการแก้ไขและรับส้าเนา
เอกสารไว้เป็นหลักฐานและส่งต้นฉบับไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 3. วิธีตรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ

รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

 

 
 
 
 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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รูปที่ 2.1-1 ต้าแหน่งสถานีเก็บคุณภาพน ้าผิวดิน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
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รูปที่ 2.2-1 ต้าแหน่งสถานีเก็บคุณภาพน ้าผิวดิน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื นที่ป่าชายเลน 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3                                                                                                                       
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                   
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รูปที่ 2.3-1 ต้าแหน่งสถานีเก็บคุณภาพน ้าผิวดิน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1บี 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎรธ์านี2 – ภูเกต็3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                             บทน้าและรายละเอียดโครงการ                        
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บทที่ 3 
งบประมาณการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี) 

 
 



แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                                                                                    งบประมาณการด้าเนินงาน                        
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ตารางท่ี 3-1 ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฏร์ธานี2 – ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม พื้นท่ีป่าชายเลนและพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1บี)  
 

 

หมายเหตุ:     งบท าการ* : งบท าการของหน่วยงานรับผดิชอบ 

 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

งบประมาณรวม หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะก่อสร้าง ระยะด้าเนินการ 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 

- - - - - - - - - - - - อค-สช., อวส.,  
อสค., อปต. 

2. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 แผนปฏิบัติการด้านคณุภาพน้ าผิวดิน - - - - - - - - - - - - อค-สช. 

2.1.2 แผนปฏิบัติการด้านดินและการชะล้างพังทลายของดิน - - - - - - - - - - - - อค-สช. 

2.1.3 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้
 

- 57,115,560 - - - - - - - - - 57,115,560 อค-สช., อสค.,  
อทด., อปต. 

2.1.4 แผนปฏิบัติการด้านสตัว์ป่า - - - - - - - - - - - - อค-สช. 

2.1.5 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม - - - - - - - - - - - - อค-สช. 

2.1.6 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม - - - - - - - - - - - - อค-สช., อปต. 

2.1.7 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - - - - - - - - - อค-สช. 

2.1.8 แผนฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 4,940,000 2,790,000 2,190,000 2,040,000 2,040,000 - - - - - 14,000,000 อสค. 

2.2 แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.2.1 แผนปฏิบัติการด้านคณุภาพน้ าผิวดิน งบท าการ* - - - - - - - - - - - อสค. 

2.2.2 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้ - - - - - - - - - - - - อสค. 

2.2.3 แผนปฏิบตัิการด้านคมนาคม งบท าการ* - - - - - - - - - - - อค-สช., อสค. 

2.2.4 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม งบท าการ* - - - - - - - - - - - อค-สช., อปต., อสค. 

2.2.5 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย งบท าการ* - - - - - - - - - - - อค-สช., อสค. 

2.2.6 แผนฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - - - - - - - อสค. 

รวม - 62,055,560 2,790,000 2,190,000 2,040,000 2,040,000 - - - - - 71,115,560  

: ระยะเวลาในการด าเนินงาน (เฉพาะพื้นที่ช่วงที่พาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ พ้ืนท่ีป่าชายเลน และพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ันท่ี 1บ ีเท่านั้น) 

หน่วย:บาท 



แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                                                                                    งบประมาณการด้าเนินงาน                        
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ตารางที่ 3-2 รายละเอียดงบประมาณในการปลูกป่าทดแทน (แยกรายพ้ืนที่) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อัตราค่าปลูกและบ้ารุงรักษา (บาท/ไร่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

 
ค่าปลูกป่าทดแทน 
3,900 บาท/ไร ่

ค่าบ้ารุงรักษา (ปีที่ 2-6)  
ปีละ 1,020 บาท/ไร่ 

ค่าบ้ารุงรักษา (ปีที่ 7-10)  
ปีละ 490 บาท/ไร่ 

 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 

พื้นที่อนุรักษ์ 
จ้านวนพื้นที่ 

ปลูกป่าทดแทน (ไร่) 
          

  

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม  
(ป่า C)  

2,019 7,874,100 2,059,380 2,059,380 2,059,380 2,059,380 2,059,380 989,310 989,310 989,310 989,310 22,128,240 กรมป่าไม้ 

พ้ืนที่ป่าชายเลน  2,836 18,122,040 3,289,760 3,289,760 3,289,760 3,289,760 3,289,760 - - - - 34,570,840 
กรมทรัพยากร    

ทางทะเลและชายฝั่ง 
พ้ืนทีช่ั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1บี   

38 148,200 38,760 38,760 38,760 38,760 38,760 18,620 18,620 18,620 18,620 416,480 
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

รวม 26,144,340 5,387,900 5,387,900 5,387,900 5,387,900 5,387,900 1,007,930 1,007,930 1,007,930 1,007,930 57,115,560  



แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2 – ภูเก็ต3 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี)                                                                                                                                                                                    งบประมาณการด้าเนินงาน                        
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ตารางท่ี 3-3 รายละเอียดงบประมาณแผนฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ค่าตอบแทนนักวิจัย 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1,950,000 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

2. ค่าบ ารุงสถาบัน 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1,950,000 

3. ค่าจัดท ารายงานและจัดท าวีดีทัศน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

4. ค่าวัตถุดิบในการวิจัย  

1) การพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  800,000 200,000 100,000 100,000 100,000 1,300,000 

2) การฟ้ืนฟูป่าชายเลน  200,000 150,000 100,000 100,000 100,000 650,000 

3) การฟ้ืนฟูหญ้าทะเล  200,000 350,000 300,000 250,000 100,000 1,200,000 

4) การอนุรักษ์และปกป้องปะการัง  300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000 

5) การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก  200,000 150,000 100,000 100,000 100,000 650,000 

6) บ้านปลาและซั้งเชือก  300,000 150,000 150,000 150,000 100,000 850,000 

7) ธนาคารปูม้า  300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000 

8) การปล่อยสัตว์น้ าวัยอ่อน  300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000 

9) การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  800,000 400,000 200,000 150,000 150,000 1,700,000 

10) พัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ 300,000 200,000 150,000 100,000 100,000 850,000 

11) งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ า 300,000 - - - 200,000 500,000 

12) งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 150,000 100,000 - - - 250,000 

รวมทั้งสิ้น 4,940,000 2,790,000 2,190,000 2,040,000 2,040,000 14,000,000  

 
 
 

หน่วย:บำท 


