
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

สิงหาคม 2561

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า คือ ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า

ระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 

1,000 โวลต์ขึ้นไป

ออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ให้ค่าสนามไฟฟ้าที่บริเวณ

ขอบแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน 2 กิโลโวลต์/เมตร

ออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ให้เกิดเสียงรบกวนที่บริเวณ

ขอบแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน 55 เดซเิบลเอ

ออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ให้ค่าสนามแม่เหล็กที่บริเวณ

ขอบแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 200 มิลลิเกาส์

หากผลการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาโครงการ 

อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชน จะก าหนดมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และ

ระยะด าเนินการต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์: 0 2436 1111

โทรสาร: 0 2436 1190

บริษัท เอ็นไวรไ์ซน์ จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา)

เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทรศัพท์: 0 2347 0154-55 ต่อ 429

โทรสาร: 0 2347 0156

“ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาโครงการ ”

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 500 กิโลโวลต์ 

บางละมงุ2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผา่นพื้นทีป่า่อนรุักษเ์พิม่เตมิ)

และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ 

จุดเชื่อมบางละมงุ2 - บางละมงุ2 (ส่วนทีพ่าดผา่นพื้นทีป่า่อนุรักษเ์พิ่มเตมิ)

..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ..



เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ และ

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูล ข้อวิตกกังวล และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญประกอบการศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นแนวทางใน

การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 

โครงการฯ มีระยะเวลาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 8 เดือน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ส ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ เช่น คุณภาพน้ า ทรัพยากรดิน ระดับเสียง ทรัพยากรป่าไม้/สัตว์ป่า การคมนาคมขนส่ง 

เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุขและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

o ด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 : ระยะเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและ

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต

และแนวทางการศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ครั้งที่ 2 : ภายหลังการจัดท าร่างรายงานและการศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย

รับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ประเด็นผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเสนอผลการศึกษา ประเด็น

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และเปิดโอกาสให้ประชาชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

ต่อโครงการอย่างแท้จริง

o ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นรายบุคคล เป็นการส ารวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น โดยใช้วิธีการเข้าพบเป็น

รายบุคคล/ครัวเรือน และใช้แบบสัมภาษณ/์แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2-ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และโครงการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2-บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นแผนงานในโครงการ

ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า จากการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาล

จึงได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยก าหนดให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้มีนิคมอุตสาหกรรม

จ านวนมากในพื้นท่ี และเนื่องจากการเป็นพื้นท่ีท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีการสร้าง

โรงไฟฟ้าขึ้น 2 แห่ง ทั้งโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าระยอง รวมถึงมีโรงไฟฟ้าของเอกชนอีกหลายแห่งเปิดด าเนินการ ส่งผลท าให้มี

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในภาค

ตะวันออก เพื่อลดค่ากระแสลัดวงจรที่สถานีฟ้าแรงสูง ซ่ึงจะช่วยรักษาและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในบริเวณภาคตะวันออกซ่ึงเป็น

พื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความ

มั่นคงของระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซ่ึงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

(ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 2.64 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภท

และขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) โครงการต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็น

เอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีต่อกรมป่าไม้ 

1.

2.

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2-ปลวกแดง

เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดง อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 36.6 กิโลเมตร บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าบางละมุง เป็นระยะทางประมาณ 0.44 กิโลเมตร โดยเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 

500 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่งไฟฟ้า 4x1272 MCM ACSR ต่อเฟส มีความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านละ 

30 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 450-500 เมตร

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์  จุดเชื่อมบางละมุง2–บางละมุง2

เชื่อมโยงจากจุดตัดแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อ่าวไผ่–ระยอง2 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร บางส่วนพาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จ านวน 2 ช่วง รวมระยะทางประมาณ 2.19 

กิโลเมตร โดยเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ ขนาดของสายส่งไฟฟ้า 4x1272 MCM ACSR ต่อเฟส มีความกว้าง

ของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านละ 20 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 450-500 เมตร

ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
o ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน  ำผิวดิน

และนิเวศวิทยำทำงน  ำ

o ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงทรัพยำกรดิน

o ส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้

o ส ำรวจทรัพยำกรสัตว์ป่ำ

o ตรวจวัดระดับเสียง

o ส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

o ส ำรวจสภำพเศรษฐกิจ-สังคม และ

ควำมคิดเห็นของประชำชน รัศมี 500 ม.


