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1.1 บทน า 
    

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2  
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ 
เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน 
และเพ่ือแก้ไขปัญหาบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับและยังเป็นการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ เพ่ือส่ง
กระแสไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก าลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นชอบ
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 
 

เนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (ป่า C) กฟผ. จึงต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 –      
สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมต่อกรมป่าไม้  ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่องการทบทวนการ
ก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
(13 กันยายน 2537) โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการ

ประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่       
4 กรกฎาคม 2562  
 
1.2 รายละเอียดโครงการ 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) มีระยะทาง 318.75 กิโลเมตร เชื่อมโยง
จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน2 อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี         
มีความกว้างจากศูนย์กลางของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Right of Way, R.O.W.) 
ด้านละ 30 เมตร แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ โครงการ บางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง ประกอบด้วย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวนและ     
ป่าท่าสาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ         
ป่าปังหวานและป่าปากทรง ระยะทางรวมประมาณ 6.6 กิโลเมตร รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1-1 และรูปที่ 1-1 ถึงรูปที่ 1-5 
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ตารางท่ี 1-1 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
 

ป่าสงวนแห่งชาติ ช่วงที่ ระยะทาง  (เมตร) ท้องที่ 

ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าเขาไชยราชและปา่คลองกรูด 
ช่วงที่ 1 560 ต าบลร่อนทอง และต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ช่วงที่ 2 3,140 

ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าเสียบญวนและปา่ท่าสาร 
ช่วงที่ 1 1,100 

ต าบลบ้านนา และต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ช่วงที่ 2 200 

ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าทุง่ระยะและป่านาสัก 
ช่วงที่ 1 300 ต าบลนาสัก อ าเภอสวี และต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร ช่วงที่ 2 500 

ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 
ช่วงที่ 1 360 ต าบลนาขา ต าบลวงัตะกอ และต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร ช่วงที่ 2 440 

ระยะทางรวม 6,600  
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รูปที่ 1-4 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 
 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ)                                                                                                                                                                            บทน าและรายละเอียดโครงการ                        
 

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                                                                                            1-8 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สรุาษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
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แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 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  มาตรการทั่วไป  

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-นร. 
กตส-พ. 

  

 2) กฟผ . จะต้องปลูกป่าชดเชยในพื นที ่โครงการหรือใกล้เคียง
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีความเหมาะสมของ
ชนิดพันธุ์พืชตามสภาพพื นที่เดิม 

กปส-พ. 
ประสาน
กรมป่าไม ้

 3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในพื นที่ได้ 

อวส. 
อค-นร. 

 
 4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู ้ร ับจ้างในการออกแบบ/

ก่อสร้าง/ด้าเนินการ กฟผ.ต้องน้ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อมไปควบคุมการท้างานของ
บริษัทผู ้ร ับจ้างและให้ถือปฏิบัต ิโดยเคร่งครัด เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

อค-นร. 
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ตารางท่ี 2-1  มาตรการทั่วไป (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-นร. 
กตส-พ. 

  

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

อค-นร. 
อปต. 
อปล. 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
1. ด้านคุณภาพน้้าผิวดิน 1) ห้ามคนงานก่อสร้างล้างท้าความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักร    

ในล้าน ้าใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 
อค-นร. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 

อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 
และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ (BOD) 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2-1) 

- สถานีที่ 1 อ่างเก็บน ้าหุบเขาวง  
(พิกัด 0549391 E, 1255085 N)  

- สถานีที่ 2 ห้วยไผ่ 
  (พิกัด (0548007 E, 1252520 N)  
- สถานีที่ 3 ล้าน ้าสาขาห้วยไผ่  
  (พิกัด 0545957 E, 1251714 N)  
- สถานีที่ 4 ล้าน ้าสาขาอา่งเก็บน ้าห้วยพลู 

(พิกัด 0545659 E, 1250470 N) 
- สถานีที่ 5 ฝายตะโก  
  (พิกัด0502850 E, 1117519 N) 
- สถานีที่ 6 ห้วยค้อ  
  (พิกัด 0502123 E, 1109370 N) 

3. วิธีตรวจวัด 
ให้ด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
4. ความถี่ 

จ้านวน 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝนภายหลังกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานรากในพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ 

กตส-พ. 

2) การก่อสร้างฐานรากเสาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จทีละต้น 

3) เมื่อท้าการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ให้รีบท้าการกลบบดอัด
ดินทันที เพื่อปอ้งกันการชะล้างหน้าดินเพิ่มเติม 

4) ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก หากเกิดฝนตกหนักจนมีน ้า
สะสมในหลุมฐานรากจะท้าการขุดหลุมของเสาต้นถัดไปและสูบ
น ้าไปใส่ในหลุมดังกล่าวเพื่อให้ซึมลงดิน 

5) พิจารณาหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน หรือวางแผน
ก่อสร้างในระหว่างฝนทิ งช่วงให้ได้มากที่สุด 

6) ท้าการเปิดหน้าดินเฉพาะเท่าที่จ้าเป็น และห้ามผู้รับเหมาถาง
พืชคลุมดินในพื นที่ที่ไม่ใช่การก่อสร้างฐานราก เพื่อให้พืชคลุม
ดินช่วยในการกรองตะกอนและลดความแรงของน ้าหลาก 

7) ท้าการปลูกพืชคลุมดินรอบฐานเสาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อ
ป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

8) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่
ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และ
ห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. ด้านทรัพยากรดินและการ            
   ชะล้างพังทลายของดิน 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยท้าการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง
หรือฝนทิ งช่วง 

อค-นร.   

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลอง (Access road) ส้าหรับเข้าไปในพื นที่
ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิม หรือปรับปรุงทางเดินเท้าที่มี
อยู่ให้สามารถขนส่งอุปกรณ์ได้สะดวก 

3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในบริเวณพื นที่ลาดชันให้ใช้แรงคน 
4) ท้าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเดิม

ทันทีท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 5) ต้องก้าหนดแนวเขตของพื นที่ที่มีการตัดต้นไม้ให้ชัดเจน พร้อมทั ง

ตัดต้นไม้ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างในพื นที่ โดยท้าการตัดต้นไม้
จากบริเวณที่ต่้าสุดก่อน 

 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)  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. ด้านทรัพยากรป่าไม้ 1) ในการเข้าใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างและ
ด้าเนินงานโครงการ  กฟผ. จะด้าเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้
เพื่อเข้าใช้ประโยชน์พื นท่ี ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญตัิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7     
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
โดยเคร่งครัด 

อทด. 

  

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

อค-นร. 

3) กรณีต้องตัดต้นไม้ ต้องด้าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
กรมป่าไม้ก้าหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยให้ตัดเฉพาะที่จ้าเป็นและอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เท่านั น โดยควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทางเดียวกันกับแนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท้าความเสียหายกับต้นไม้
นอกเขต 

4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อท้าการตรวจสอบแนวเขต
ป่าไม้ที่จะด้าเนินการตัดฟันให้ชัดเจน  รวมทั งการท้าเครื่องหมาย
บนต้นไม้ที่จ้าเป็นต้องจะตัดฟันตลอดแนวโครงข่ายไฟฟ้าช่วงที่
พาดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 

5) กฟผ . ต้องแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป .) เข้า
ด้าเนินการตัดฟันชักลากไม้ในพื นที่ด้าเนินการ ทั งนี ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. ด้านทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 6) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื นที่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้เพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   

4. ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 1) หลีกเลี่ยงการตัดทางล้าลองใหม่ (Access road) ส้าหรับเข้าไป
ในพื นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด 

อค-นร. 

  

2) ห้ามคนงาน/พนักงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ล่าหรือจับสัตว์ป่า
ทุกชนิด 

3) ในการด้าเนินการก่อสร้างต้องเริ่มจากด้านที่เปิดโล่ง 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 8.00 น. 
และหยุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่า 

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุกชิ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งวัสดุที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร /เศษอาหาร/
ถุงพลาสติก/ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น กับสัตว์ป่า 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ) 7) หากพบร่องรอยของสัตว์มูลสัตว์ในพื นที่ก่อสร้าง ให้หยุด
ด้าเนินการทันที และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นที่ใกล้เคียง
เพื่อด้าเนินการให้เหมาะสมและเป็นไปตามข้อก้าหนดของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลพื นที่ 

 

  

5. ด้านคมนาคมขนส่ง 1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้
ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื นที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

อค-นร. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่ง

ล้าเลียงของโครงการ (ถ้ามี) 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

เส้นทางคมนาคมที่ ใช้ขนส่งล้าเลียงวัสดุก่อสร้าง
โครงการบริเวณพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาและติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างใน
พื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-นร. 2) ใช้ทางล้าลองช่ัวคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิม
ที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด 

3) ก้าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง 

4) ควบคุมน ้าหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของ
พื นผิวจราจร 

5) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถให้มีสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีก่อน
ใช้งาน 

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

7) ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งล้าเลียงของโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้น้าท้องถิ่นและประชาชน
รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการก่อสร้าง
โครงการ  โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย เอกสารติด
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

อค-นร. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
2.1 อ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต้าบลชัยเกษม : หมู่ที่ 12 บ้านห้วยตะเคียน 
- ต้าบลร่อนทอง : หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน, หมู่ที่ 7 

บ้านวังน ้าเขียว, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู 
2.2 อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลบ้านนา : หมู่ที่ 5 บ้านถ ้าสนุก, หมู่ที่ 6 
บ้านเขาวง, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยขนุน 

- ต้าบลถ ้าสิงห์ : หมู่ที่ 4 บ้านถ ้าเพิง 
2.3 อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลนาสัก : หมู่ที่ 6 บ้านแก่งกระทั่ง, หมู่ที่ 19 
บ้านตาหลัด  
2.4 อ้าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลช่องไม้แก้ว : หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 
- ต้าบลตะโก : หมู่ที่ 13 บ้านคลองลาด, หมู่ที่ 11 

บ้านเนินทอง 
2.5 อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลนาขา : หมู่ที่ 10 บ้านในเหมือง, หมู่ที่ 8 
บ้านสะพานสูง 

- ต้าบลวังตะกอ : หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแร่ 
- ต้าบลหาดยาย : หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 

 
 

กตส-พ. 
ประสาน 
อค-นร. 

2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื นท่ี 

3) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน โดยผู้ร้องสามารถท้า
หนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือร้องเรียนผ่านผู้น้า
ชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 
และเอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ 
EGATCALLCENTER@ egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับ
เรื่องร้องเรียนในการด้าเนินการ ซึ่งจะท้าการแจ้งขั นตอนการ
ด้าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื นที่/ฝ่ายปฏิบัติการใน
พื นที่  เพื่อด้าเนินการในขั นตอนต่อไป โดยแยกเป็นกรณีทั่วไปและ
กรณีฉุกเฉิน ดังนี  

- กรณีทั่วไป: ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื องต้น
ภายใน 48 ช่ัวโมง และด้าเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หาสาเหตุ 
ก้าหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย) 
ภายใน 3 วัน 

- กรณีฉุกเฉิน : ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุ
เบื องต้นทันที และด้าเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้ว
เสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง  

ทั งนี จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่      
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) แอปพลิเคชัน Line  ทั งกรณีที่แก้ไขส้าเร็จและไม่ส้าเร็จ ซึ่งใน
กรณีแก้ไขไม่ส้าเร็จจะต้องด้าเนินการแก้ไขจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียน
เป็นระยะ ทุกๆ 1 เดือน และเมื่อแก้ไขส้าเร็จแล้วให้จัดท้าสรุป
และบันทึก/รายงาน รวมทั งประสานงานและนัดหมายผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา/
ร้องเรียนภายใน 5 วันท้าการ และติดประกาศแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบภายใน 5 วันท้า
การ เช่น ศาลาประชาคม ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และ 
ที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเว็บไซต์ของ กฟผ. 
(www.egat.co.th) เป็นต้น 

 

3. วิธีตรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ

รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง
ในพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเคร่งครัด 

อค-นร. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
- สถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน 
- สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการก่อสร้าง 
- การเกิดอุบัติ เหตุของประชาชนเนื่องจากการ
ก่อสร้างของโครงการ 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
พื นที่ส้านักงานสนามและพื นที่ก่อสร้างส่วนที่พาดผ่าน

พื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3. วิธตีรวจวัด 

พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของ
คนงาน 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-นร. 
2) จ้ากัดเวลาในการท้างานที่ท้าให้เกิดเสียงดังโดยให้ท้าการ

ก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี

สภาพดีอยู่เสมอเพื่อเป็นการลดเสียงดัง 
4) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื นที่

ส้านักงานภาคสนามของโครงการอย่างเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

5) ที่พักอาศัยของพนักงานและคนงานของผู้รับเหมา ใช้วิธีการเช่า
ส้ านักงานหรือบ้ านพักอยู่ ในย่ านชุมชนเมื องที่มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคพื นฐานไว้รองรับอย่างเพียงพอแล้ว 

http://www.egat.co.th/
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

 
 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย      
และความปลอดภัย (ต่อ) 

6) ให้เข้มงวดด้านสุขาภิบาลต่อคนงานเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/
แพร่กระจายของเชื อโรค หรือโรคติดต่อ 

 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการ
ก่อสร้างของโครงการ 

4. ความถี่ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างใน

พื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

 

7) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จ้าเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถปฐม
พยาบาลในเบื องต้นได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีพาหนะ
น้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

8) ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่
เพื่อให้การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการเจ็บป่วย 

9) ก้าหนดให้มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัย 
และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
ควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาท้างาน  โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง  หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย 
รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน พร้อมทั ง
ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ในพื นที่ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องน้าวัสดุแปลกปลอมทุก
ชิ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษ
อาหาร/ถุงพลาสติก/ภาชนะที่ใส่อาหารออกจากพื นที่ หรือ
จัดเก็บให้เป็นที่และปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน้า
โรค เช่น หนู ฯลฯ 

11) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก้าจัดขยะของเสียที่เกิดจากส้านักงาน
สนาม โดยน้าไปทิ งบริเวณพื นท่ีรองรับขยะของชุมชนภายนอก
ส้านักงานสนาม 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย      
และความปลอดภัย (ต่อ) 

12) ก้าหนดต้าแหน่งจัดตั งส้านักงานภาคสนามโครงการให้อยู่
ภายนอกพื นที่โครงการ โดยตั งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน 
และห่างจากแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

   

13) การขุดหลุมฐานรากในบริเวณดินอ่อนทุกครั ง ต้องใช้ sheet pile 
เพื่อป้องกันผนังดินถล่ม 

14) ก้าหนดให้ จป.วิชาชีพ สั่งหยุดงานหากพบสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามขั นตอนการท้างาน 

15) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่อยู่
ใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งจ้านวนคนงาน ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ 

16) ผู้ปฏิบัติงานในการขึงสายไฟ การขึ นเสาโครงเหล็กจะต้องเป็น
ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานบนท่ีสูงแล้วเท่านั น 

17) ผู้บังคับรถเครน รถเฮี๊ยบ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการบังคับ
รถเครน รถเฮี๊ยบเท่านั น 

18) ต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญาณทุกครั ง เพื่อให้ผู้ควบคุมรถเครนเห็น
ว่าต้องเคลื่อนแขนบูมและสายเคเบิลอย่างไร 

19) ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามาในพื นที่ที่อาจ
ได้รับอันตรายจากรถเครน 

20) ควบคุมพนักงานขับรถให้ขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมาย
ก้าหนด 

21) พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรและ
เครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 

22) ต้องมีการตรวจสภาพของรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
โดยต้องตรวจสอบก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั ง 
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ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ด้านทรัพยากรป่าไม้ 1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ และส้านักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก้าหนดพื นที่ปลูกป่าและด้าเนินการปลูกป่าชดเชย โดย
พิจารณาพื นที่ชุมชนหรือพื นที่ใกล้เคียงโครงการ จ้านวนไม่
น้อยกว่า 3 เท่าของพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมที่ขอใช้ประโยชน์
เพื่อก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณพื นที่
ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าแรงสูง 247.5 ไร่ (หรือเท่ากับ 
247.5 คูณ 3 เท่ากับ 742.5 ไร่)  โดยคิดเป็นพื นที่ด้าเนินการ
ปลูกป่าชดเชย 743 ไร่ โดยพิจารณาพันธุไ์ม้ที่มีความเหมาะสม
กับระบบนิเวศป่าไม้เดิม และสามารถเป็นแหล่งอาหารของสัตวป่์า 
เช่น มะกอก ระก้า ตะขบป่า กล้วยป่า และหว้า เป็นต้น ทั งนี 
จะต้องด้าเนินการปลูกป่าในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และดูแลรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ปี 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อทด. และ
กรมป่าไม ้

1) ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้
ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย 

    1.1 ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจรญิเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื นที่

ปลูกป่าชดเชย 
1.2 สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ 
1.3 วิธีตรวจวัด 

ตรวจสอบสภาพพื นที่ปลูกป่าชดเชย 
1.4 ความถี่ 

ปีละ 1 ครั ง  โดยด้าเนินการติดตามตรวจสอบในปีท่ี  2  
4  และ 6   

กปส-พ. 
ประสานงาน 
กรมป่าไม ้

2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจ้าทุกเดือนโดย โดยให้มี
ระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้อง
ไม่ตัดฟันเผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

อปต. 
อปล. 

2) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและ
ระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียง ทั้งนี้หากพบเห็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติทั้งในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพ้ืนที่
ข้างเคียง กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้และหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

    2.1 ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียงในช่วง

ที่มีการซ่อมบ้ารุงรักษาแนวเขตระบบไฟฟ้าของโครงการ 

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อปต. และ 

อปล. 3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้
มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนว
ทางเข้าออกพื นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเรื่องก้าหนด
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั งนี หากพบเห็นการบุกรุกพื นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้ เพื่อด้าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเตมิ)                                                                                                                                                      แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) 
 

               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                                         2-15 

ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ด้านทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 

  

2.2 สถานีติดตามตรวจสอบ 
พื นที่ด้าเนินงานระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณที่พาด

ผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปา่ C)  
2.3 วิธีตรวจวัด 

ส้ารวจการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริ เวณติดต่อ
ใกล้เคียงในช่วงที่มีการซ่อมบ้ารุงรักษาแนวเขตระบบ
ไฟฟ้าของโครงการ 
2.4 ความถี่ 

ด้าเนินการในปีท่ี 1 ภายหลังการกอ่สร้างแล้วเสรจ็ 

 

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ เสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบั
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ ่งจะช่วยให้เกิด
ความมั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
และช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ   
หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความคิดเห็น และ
โทรศัพท์สายตรง เป็นต้น 

อปต. 
อปล. 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ 
2.1 อ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต้าบลชัยเกษม : หมู่ที่ 12 บ้านห้วยตะเคียน 
- ต้าบลร่อนทอง : หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน , หมู่ที่ 7 

บ้านวังน ้าเขียว, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู 
2.2 อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลบ้านนา : หมู่ที่ 5 บ้านถ ้าสนุก, หมู่ที่ 6 บ้าน
เขาวง, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยขนุน 

- ต้าบลถ ้าสิงห์ : หมู่ที่ 4 บ้านถ ้าเพิง 
2.3 อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลนาสัก : หมู่ที่ 6 บ้านแก่งกระทั่ง, หมู่ที่ 19 
บ้านตาหลัด  

 

กตส-พ. 
ประสาน 

อปต. และ 
อปล. 

2) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน  โดยผู้ร้องสามารถท้า
หนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือร้องเรียนผ่านผู้น้า
ชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 
และเอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปที่ EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล
และรับเรื่องร้องเรียนในการด้าเนินการ ซึ่งจะท้าการแจ้ง
ขั นตอนการด้าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเรือ่งร้องเรยีน
พร้อมกับส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื นที่ / 

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ) 

ฝ่ายปฏิบัติการในพื นที่  เพื่อด้าเนินการในขั นตอนต่อไป โดย
แยกเป็นกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี  

- กรณีทั่วไป : ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุ
เบื องต้นภายใน 48 ช่ัวโมง และด้าเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หา
สาเหตุ ก้าหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไขปัญหาให้
เรียบร้อย) ภายใน 3 วัน  

 - กรณีฉุกเฉิน : ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุ
เบื องต้นทันที และด้าเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้ว
เสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง  

ทั งนี จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หรือ แอปพลิเคชัน Line ทั งกรณีที่แก้ไขส้าเร็จและไม่ส้าเร็จ  
ซึ่งในกรณีแก้ไขไม่ส้าเร็จจะต้องด้าเนินการแก้ไขจนกว่าจะ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนเป็นระยะ ทุกๆ 1 เดือน และเมื่อแก้ไขส้าเร็จแล้วให้
จัดท้าสรุปและบันทึก/รายงาน รวมทั งประสานงานและนัด
หมายผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงานผลการ
แก้ไขปัญหา/ร้องเรียนภายใน 5 วันท้าการ และติดประกาศ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ทราบภายใน 5 วันท้าการ เช่น ศาลาประชาคม ที่ท้าการ
ผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และที่ท้าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) เป็นต้น 

 

2.4 อ้าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
- ต้าบลช่องไม้แก้ว : หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 
- ต้าบลตะโก : หมู่ที่ 13 บ้านคลองลาด, หมู่ที่ 11 

บ้านเนินทอง 
2.5 อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

- ต้าบลนาขา : หมู่ที่ 10 บ้านในเหมือง, หมู่ที่ 8 
บ้านสะพานสูง 

- ต้าบลวังตะกอ : หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแร่ 
- ต้าบลหาดยาย : หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน 

3. วิธีตรวจวัด 
พิจารณาและตดิตามตรวจสอบจากบันทึกและรายงาน

ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่ 

ปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

http://www.egat.co.th/
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รูปที่ 2-1 ต้าแหน่งสถานีเก็บคุณภาพน ้าผิวดิน  
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รูปที่ 2-2 ต้าแหน่งพื นที่ด้าเนินการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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บทที่ 3 
งบประมาณการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                                 งบประมาณการด าเนินงาน                        
 

               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                       3-2 

ตารางท่ี 3-1 ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  
 

 

หมายเหตุ:     งบท าการ* : งบท าการของหน่วยงานรับผดิชอบ 

 
 
 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

งบประมาณรวม หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
2562 - 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 

- - - - - - - - - - - - อค-นร., อวส.,  
อสค., อปต., อปล. 

2. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 แผนปฏิบัติการด้านคณุภาพน้ าผิวดิน - - - - - - - - - - - - อค-นร. 

2.1.2 แผนปฏิบัติการด้านดินและการชะล้างพังทลายของดิน - - - - - - - - - - - - อค-นร. 

2.1.3 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้
 

- 8,143,280 - - - - - - - - - 8,143,280 อค-นร., อสค.,  
อทด., อปต., อปล. 

2.1.4 แผนปฏิบัติการด้านสตัว์ป่า - - - - - - - - - - - - อค-นร. 

2.1.5 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม - - - - - - - - - - - - อค-นร. 

2.1.6 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม - - - - - - - - - - - - อค-นร., อปต., อปล. 

2.1.7 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - - - - - - - - - อค-นร. 

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

2.2.2 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้ - - - - - - - - - - - - อปล., อสค. 

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

2.2.4 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม งบท าการ* - - - - - - - - - - - อค-นร., อปต.,  
อปล., อสค. 

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

รวม - 8,143,280 - - - - - - - - - 8,143,280  

                           : ระยะเวลาในการด าเนินงาน (เฉพาะพื้นท่ีช่วงที่พาดผ่านพื้นทีป่่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเท่านั้น) 

หน่วย:บาท 
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ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดงบประมาณในการปลูกป่าทดแทน  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 อัตราค่าปลูกและบ ารุงรักษา (บาท/ไร่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

 
ค่าปลูกป่าทดแทน 
3,900 บาท/ไร ่

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

ค่าบ ารุงรักษา (ปีที่ 7-10)  
ปีละ 490 บาท/ไร่ 

พื้นที่อนุรักษ์ 
จ านวนพื้นที่ 

ปลูกป่าทดแทน (ไร่) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม  
(ป่า C) 

743 2,897,700 757,860 757,860 757,860 757,860 757,860 364,070 364,070 364,070 364,070 8,143,280 กรมป่าไม้ 

หน่วย:บาท 


