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โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน 
(ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1                                        บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) - ระยะดําเนินการ                                                  ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
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โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน - อุบลราชธานี1 เปนโครงการพัฒนา
ระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ ของ กฟผ. ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) แลวเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2556 อันเน่ืองมาจากระบบโครงขายไฟฟาเดิมที่ใชงานมาเปน
ระยะเวลานานและมีเพียง 1 วงจร จึงไมมีความมั่นคงและเพียงพอตอการจายพลังงานไฟฟาในพ้ืนที่จังหวัด 
อุบลราชธานี ทั้งนี้เพ่ือใหการจายพลังงานไฟฟาไปสูประชาชน มีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ ควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหพลังงานไฟฟาเปนพลังงานที่สรางความสุขใหแกคนไทย กฟผ. เคยไดรับอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในการบํารุงรักษาระบบไฟฟาจากกรมปาไม ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ในเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ ความกวางดานละ 10 เมตร จากศูนยกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ 
ทั้งนี้ กฟผ. ยังคงมีความจําเปนในการดําเนิน โครงการระบบโครงขายไฟฟาดังกลาวตอไป เพื่อบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาฯ โดยมีการขอเพ่ิมเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ จากความกวางดานละ 10 เมตร เปนความกวาง
ดานละ 12 เมตร จากแนวศูนยกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ ไมมีการกอสรางหรือตัดตนไมเพ่ิมเติม การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีความจําเปนตองดําเนินการขอใบอนุญาตดังกลาว 

โครงการไดศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination : IEE) เฉพาะสวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเ พ่ิมเติม (ปา C) จํานวน 1 ชวง ซึ่งผาน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน ในการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ครั้งท่ี 
38/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - 
อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 มีระยะทางประมาณ 19.1 กิโลเมตร เชื่อมโยงจุดตัดตอนระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวสต ยโสธร - อุบลราชธานี1 ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงอุบลราชธานี1 ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยแนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาดงฟาหวนระยะทาง 2.18 กิโลเมตร ซึ่งอยูในทองท่ีตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบโครงขายไฟฟา  230 กิโลโวลต 
ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ในชวงเดือน มกราคม-
มิถุนายน 2564 อยูในชวงระยะดําเนินการ (ซึ่งมาตรการไดกําหนดระยะดําเนินการไว 10 ป ตั้งแตป 2564)  
ซึ่ง กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่ไดระบุไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมเตมิ) อยาง
เครงครัด  

 



โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน 
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230  
กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนท่ี
พาดผานพ้ืนทีป่าอนุรักษเพ่ิมเตมิ) ในชวงเดือน มกราคม-มิถนุายน 2564 สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน 
(ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดระบุไวใน “แผนปฏิบัติการทั่วไป” 
และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวม 2 แผน ดังนี ้

 
1) แผนปฏิบัติการทั่วไป  
2) แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมระยะดําเนินการ 

(1) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม  
(2) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 

2. การปฏบิตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม) เพ่ือตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
ตางๆ  

เนื่องจากโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดตัดตอน (ระบบโครงขายไฟฟา 230  
กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยูในชวงระยะ
ดําเนินการซึ่งเปนฉบับแรก ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต  จุดตัดตอน (ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต ยโสธร -  
อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ไมมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงระยะดําเนินการ ดังน้ันในชวงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2564 กฟผ. จึงไมมีการนําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการดังกลาว 


