


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

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3
(สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต 
ระยะดําเนินการ
ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  



โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)                       
นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม)                                                                บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต-ระยะดําเนินการ                        ฉบับท่ี 13 (มกราคม-มิถนุายน 2564)  
 
 
 

 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ ก 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอน 
หงสาลิกไนต เปนโครงการระบบโครงขายไฟฟากอสรางในเขตประเทศไทย เพ่ือรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟา 
พลังความรอนหงสาลิกไนต ตั้งอยูที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  
กําลังผลิตไฟฟาติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวยโรงไฟฟา 3 หนวย มีกําลังผลิตไฟฟาติดต้ังหนวยละ  
626 เมกะวัตต อยูหางจากชายแดนไทย/ลาว บริเวณอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ประมาณ 70 กิโลเมตร  
โดยขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่บริเวณชายแดนประมาณ 1,473 เมกะวัตต เชื่อมโยง
ในฝงประเทศไทย จากชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) เขาสูสถานีไฟฟาแรงสูงนาน 2 อําเภอเมือง จังหวัดนาน ผาน
จังหวัดแพร และเขาสูสถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ3 จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร  
โดยมีแนวสายสงไฟฟาของโครงการฯ บางสวนพาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) จํานวน 23 ชวง อยูในเขต
ปาสงวนแหงชาติจํานวน 9 ปา รวมระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสา
ลิกไนต เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2555 กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และนําเขาใช
งานเพ่ือรองรับการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต เมื่อวันท่ี              
27 มกราคม 2558 โดยโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต หนวยท่ี 1 จายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบไฟฟา
ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หนวยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหนวยท่ี 3 ในวันท่ี            
2 มีนาคม 2559 โดยไดจายไฟฟาเขาระบบแลวเสร็จทั้งหมดในป 2559 

 
การดําเนินงานโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลัง

ความรอนหงสาลิกไนตในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 อยูในระยะดําเนินการ ซึ่ง กฟผ. ไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ไดระบุไวใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ( IEE) โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยางเครงครัด 

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามท่ีเสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต 
ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซื้อไฟฟา
จากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวใน
รายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 
(สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยาง
เครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการดาน



                                                                       โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)                       
บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม)                                
ฉบับท่ี 13 (มกราคม-มิถุนายน 2564)                        สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต-ระยะดําเนินการ                          
 
 

ข                                                                                       ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
                                                                                          การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

สิ่งแวดลอม (Action Plan) ออกเปน 3 สวน ไดแก แผนปฏิบัติการท่ัวไป จํานวน 1 แผน แผนปฏิบัติการ
ดานสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง จํานวน 8 แผน และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมภายหลังการ
กอสราง  

กฟผ. ไดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมระยะดําเนินการ โครงการระบบโครงขายไฟฟา 
500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 
สําหรับรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต อยางเครงครัด ประกอบดวย 

1) แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน  
2) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 
3) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม  
4) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน  
IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)  นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่
พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต  เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ  

ผลการดําเนินงานในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปนการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะดําเนินการของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) สําหรับรับซ้ือไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

 
2.1 อุทุกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน  

ตรวจสอบและประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา   
ในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
ปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน เปนระยะเวลา 3 ป (ในปที่ 1 -3 (พ.ศ. 2558-2560) ของระยะ
ดําเนินการ) โดยในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน เปนครั้ง
สุดทายในระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม-1สิงหาคม 2560 จํานวน 5 สถานี ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน IEE  

ดังนั้นในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จึงไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน เนื่องจากได
ดําเนนิการตรวจวัดครบ 3 ป ในระยะดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรการฯ  
 
2.2 นิเวศวิทยาทางบก 

แผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม 
 กฟผ. จะดําเนินการติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไมภายในชวงครึ่งปหลังของป 2564  
ตามมาตรการฯกําหนดใหดําเนินการติดตามผลการปลูกปาและพ้ืนท่ีปาโดยรอบในปที่ 2 (พ.ศ. 2564) 
ภายหลังจากการปลูกปาทดแทนแลวเสร็จ และจะนําเสนอผลการดําเนินงานในรายงานครั้งถัดไป 
 
 



โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)                       
นาน2-แมเมาะ3 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม)                                                                บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สําหรับรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต-ระยะดําเนินการ                        ฉบับท่ี 13 (มกราคม-มิถนุายน 2564)  
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2.3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
 ในป พ.ศ. 2564 ไมมีการดําเนินงานสํารวจภาคสนามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน)  
นาน2-แมเมาะ3 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  เนื่องจากมาตรการฯกําหนดใหดําเนินการใน 
ปที่1 (พ.ศ. 2558) ปที่5 (พ.ศ. 2562) ปที่10 (พ.ศ. 2567) และปที่15 (พ.ศ. 2572) ภายหลังการกอสราง
แลวเสร็จ 


