เอกสารประกอบการประชุม
ชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ตอ (ราง) รายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตน
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต บางละมุง2 – ปลวกแดง
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดําเนินการโดย
บริษัท เอ็นไวรไซน จํากัด
โทรศัพท 0-2347-0154 - 55 ตอ 429 โทรสาร 0-2347-0156

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ต่อ (ร่าง) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 – ปลวกแดง
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1.

เหตุผลและความเป็นมาของโครงการ

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 – ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 – บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม) เป็นแผนงานในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า จาก
การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลจึงได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยกาหนดให้พื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเขตอุตสาหกรรม ทาให้มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้ นเป็นจานวนมาก เป็นผลทาให้ภาคตะวันออก
เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บางปะกงและโรงไฟฟ้าระยอง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวประกอบกับภาคตะวันออกมีพื้นที่ติด
กับชายทะเลด้านอ่าวไทย ทาให้สะดวกต่อการขนส่งเชื้อเพลิงและระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้
กั บ ท่ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ข องบริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) (ปตท.) จึ ง ท าให้ มี โ รงไฟฟ้ า ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่
(Independence Power Producer, IPP) และโรงไฟฟ้ า ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก (Small Power Producer, SPP)
เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ค่า ระดับ กระแสลัดวงจรมีค่าสูงใกล้พิกัดของอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินที่ติดตั้งอยู่ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงได้ จึงมีความจาเป็น ต้องดาเนินการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในบริเวณ
ภาคตะวันออก เพื่อลดค่ากระแสลัดวงจรที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะช่วยรักษาและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในบริเวณ
ภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่ธุรกิจและเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและมีมติ
อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ซึ่งแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 2.64
กิโลเมตร ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการกาหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ ต้ องเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามมติ คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์ เพิ่ มเติ ม
(13 กันยายน 2537) โครงการต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
เสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อกรมป่าไม้
กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยมี
ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต พร้อมกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กาหนด (เมษายน 2555)
รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของสานั กวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2557)

2.

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

1) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ศึกษา
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ
2) เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ร่ า งรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และมาตรการด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโครงการ
3) เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อนนาเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

3.

สรุปผลการศึกษา

3.1 รายละเอียดโครงการ
1) ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาโครงการ
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
สามารถจาแนกตาแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการเป็น 2 พื้นที่ศึกษา ดังนี้
(1) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า 500 กิโลโวลต์ บางละมุ ง2 – ปลวกแดง เชื่ อมโยงจากสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง
บางละมุง2 อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีระยะทางประมาณ 36.6 กิโลเมตร ซึ่งแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
(ป่า C) จานวน 1 ช่วง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง ระยะทางประมาณ 440 เมตร ในท้องที่ตาบล
เขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(2) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 – บางละมุง2 เชื่อมโยงจากจุดตัดแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโ ลโวลต์ อ่า วไผ่ – ระยอง2 อาเภอบางละมุง จั ง หวั ด ชลบุรี ไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2 อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร ทั้งนี้ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการส่วนนี้ มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
(ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จานวน 2 ช่วง รวมระยะทางประมาณ 2,195 เมตร ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าบางละมุง บริเวณตาบลเขาไม้แก้ว และตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 1,575 เมตร (ในท้องที่ตาบลเขาไม้แก้ว) และช่วงที่ 2 ระยะทางประมาณ
620 เมตร (ในท้องที่ตาบลโป่ง)
ดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาโครงการ
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2)

ลักษณะโครงการ
(1)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 – ปลวกแดง

เป็นการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่งไฟฟ้า
4×1272 MCM ACSR ต่ อ เฟส พร้ อ มติ ด ตั้ ง สาย Fiber Optic ในสาย Overhead Ground Wire เชื่ อ มโยงจากสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2 อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ลักษณะโครงการฯ สรุปได้ดังนี้
❖
❖
❖
❖

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ประมาณ
36.6
ความยาวส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ประมาณ
440
ความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ
30
ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า ประมาณ
450 - 500

กิโลเมตร
เมตร
เมตร
เมตร

(2) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 – บางละมุง2 เป็นการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่งไฟฟ้า 4 × 1272 MCM ACSR ต่อเฟส พร้อมติดตั้ง
สาย Fiber Optic ในสาย Overhead Ground Wire เชื่อมโยงจากจุดตัดแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อ่าวไผ่ –
ระยอง2 อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง2 อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลักษณะโครงการฯ
สรุปได้ดังนี้
❖ ความยาวสายส่งไฟฟ้า ประมาณ

9.4 กิโลเมตร

❖ ความยาวส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ประมาณ
o ความยาวส่วนทีพ่ าดผ่านพื้นทีป่ า่ อนุรักษ์เพิ่มเติม ช่วงที่ 1 ประมาณ
o ความยาวส่วนทีพ่ าดผ่านพื้นทีป่ า่ อนุรักษ์เพิ่มเติม ช่วงที่ 2 ประมาณ
❖ ความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ
❖ ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า ประมาณ
3)

2,195 เมตร
1,575 เมตร
620 เมตร
20 เมตร
450- 500 เมตร

วิธีการก่อสร้างโครงการ
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน สรุปได้ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1

4)

ระยะเวลาดาเนินงาน
การดาเนินงานของโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่

(1) งานการศึกษาและจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กาหนดแผนการดาเนินงานอยู่ในช่วง
เดือนในช่วงเดือนมิถุนายน 2560-ตุลาคม 2561 และนาเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของโครงการต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
(2) งานการสารวจเตรียมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะเริ่มดาเนินการภายหลังจากรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ประกอบด้วย

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)

งานสารวจแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า และกาหนดตาแหน่งเสาไฟฟ้า
งานเจาะสารวจชั้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า
งานตัดต้นไม้และทาไม้ออก
งานก่อสร้างฐานราก
งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก
งานการขึงสายไฟฟ้า

ทั้งนี้ กิจกรรมการดาเนินงานของโครงการตั้งแต่งานสารวจแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและกาหนดตาแหน่ง
เสาไฟฟ้า จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี (24 เดือน)

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ขั้นตอนที่ 1 งานสารวจแนวสายส่งและกาหนดตาแหน่งเสาไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2-4 งานเจาะสารวจชั้นดิน งานตัดต้นไม้ และงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 5 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กและแขวนลูกถ้วยเตรียมงานขึงสาย

ขั้นตอนที่ 6 งานขึงสายไฟฟ้า และตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟ

รูปที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 1 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 และ 230 กิโลโวลต์
ขั้นตอนการก่อสร้าง
(1) งานสารวจแนวสายส่ง
และก าหนดต าแหน่ ง
เสาไฟฟ้า
(2) งานเจาะสารวจ
ชั้นดิน

(3) งานตัดต้นไม้

(4) งานก่อสร้างฐานราก

วิธีการ
ตรวจสอบหมุดหลักฐานตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า เพื่อกาหนดจุดตั้งเสา
โครงเหล็ก และเก็บรายละเอียดในรัศมีที่ใช้ก่อสร้างก่อนตอกหมุดไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อเจาะสารวจ ชั้นดินในขั้นตอนต่อไป
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน คุณสมบัติของดิน ระดับน้าใต้ดิน และ
ความต้านทานของดิน เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการออกแบบชนิดฐาน
รากเสาไฟฟ้า โดยวิธีการเจาะสารวจดิน ได้แก่
(1) Kunzel Stab&Hand Auger เพื่อหาค่าความต้านทานของชั้นดิน โดย
เจาะ 1-2 หลุม/เสาโครงเหล็ก
(2) Standard Penetration Test เพื่อหาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชั้น
ดิน และคุณสมบัติของดิน 1 หลุม/เสาโครงเหล็ก
ตัดต้นไม้ออกเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้าบริเวณที่เป็นแนวเขต
เดินสายไฟฟ้า และบริเวณที่เป็นอันตรายต่อระบบส่งไฟฟ้าเท่านั้น

ประกอบด้วย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็กและงาน
กลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหน้าดินให้ทั่วบริเวณหลุมที่ขุดกลับ สภาพ
เดิม โดยงานฐานรากของเสาโครงเหล็กในแต่ละต้น ประกอบด้วย งานขุด
หลุมจานวน 4 หลุม แต่ละหลุมมีความกว้าง-ยาว 4.7 - 9.7 เมตร ลึก 3.3 4.5 เมตร

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

แรงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
- แรงงาน : 4-6 คน
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 0.5-3 กม./วัน

หมายเหตุ
-

(1) Kunzel Stab&Hand Auger
- แรงงาน : 3-5 คน
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 8-12 ต้น/วัน
(2) Standard Penetration Test
- แรงงาน : 6-10 คน
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 2-3 ต้น/วัน

-

แปรผั น ตามลั ก ษณะของพื้ น ที่ แ ละความ เจ้าหน้าที่ กฟผ. ควบคุมให้ตัดฟันต้นไม้หรือ
หนาแน่นของต้นไม้
ลิ ด รอนต้ น ไม้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น และให้
ระมัดระวังไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อต้นไม้ที่อยู่
ข้างเคียง
- แรงงาน : 8-15 คน
การก่อสร้างในพื้นที่ป่า การเตรียมงานจะใช้
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4-12 วันต่อต้น
กาลังคน พาหนะขนาดเล็กขนวั สดุอุปกรณ์
โดยจะทาให้แล้วเสร็จ ครั้งละ 1-2 ขา เพื่อ
จากัดความเสียหายของพื้นที่ป่า
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนการก่อสร้าง
(5) การติดตั้งเสา
โครงเหล็ก

(6) การขึงสายไฟฟ้า
(ขนาด 1272 MCM
ACSR/GA)

วิธีการ
การติดตั้งเสาโครงเหล็กที่มีระยะระหว่างเสาประมาณ 450-500 เมตร
เริ่มจากประกอบเหล็กตามแบบเป็นแผงย่อย เมื่อติดตั้งขาเสาแล้วจะ
ประกอบแผงเหล็ ก จากด้ า นล่ า ง และติ ด ตั้ ง ขาเสาชั้ น ต่ อ ไปสลั บ กั บ
ประกอบแผงจนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นส่วนจะยึดด้วย Bolt และ Nuts
โดยมีแผ่นเหล็ก (Plates) เป็นแผ่นยึดในจุด ที่มีชิ้นส่วนหลาย ๆ ชิ้นมา
ยึ ด ด้ ว ยกั น การติ ด ตั้ ง เสาโครงเหล็ ก ใช้ เ สาพี่ เ ลี้ ย ง (Jin pole) เป็ น
เครื่องมือในการติดตั้ง
เป็นการติดตั้งสายไฟฟ้า (Conductor) และสายล่อฟ้า (OHGW) หรือ
สายล่อฟ้าที่มีระบบสื่อสาร (OPGW) โดยดึงสายลอยผ่านรอก สายที่ถูก
ดึงออกจากม้วนสายไฟจะต้องผ่านเครื่องควบคุมแรงดึง และมีแรงดึงที่
จะปรับระดับสายให้ลอยพ้นสิ่งกีดขวาง เมื่อได้ระยะทางตามแบบ จะ
ปรับระยะหย่อนของสายให้ระดับเท่ากัน และจับปลายสายทั้ง2 ด้าน
ด้วยอุปกรณ์เข้ากับชุดลูกถ้วย ก่อนยึดจับสายเข้ากับอุปกรณ์สายส่งเข้า
กับปลายลูกถ้วย และอุปกรณ์ถ่างสายทุกช่วงเสา

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

แรงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
- แรงงาน : 8-15 คน
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน :
4-12 วันต่อต้น

หมายเหตุ
การก่อสร้างในพื้นที่ป่า การเตรียมงานจะใช้
กาลังคน พาหนะขนาดเล็กขนวัสดุอุปกรณ์
โดยจะทาให้แล้วเสร็จ ครั้งละ 1-2 ขา เพื่อ
จากัดความเสียหายของพื้นที่ป่า

- แรงงาน : 30-45 คน
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน :
8-15 กิโลเมตร/เดือน

การก่อสร้างในพื้นที่ป่า การเตรียมงานจะใช้
กาลังคน พาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณ์เพื่อ
เตรียมงานที่ตาแหน่งเสาโครงเหล็กและดึง
เชื อ กน า ในช่ ว งขึ ง สายผ่ า นพื้ น ที่ ป่ า ที่ มี
ระยะทางไม่ เ กิ น 8 กิ โ ลเมตร ต าแหน่ งจุ ด
ปล่ อ ยสายไฟฟ้ า และจุ ด ดึ ง สายไฟฟ้ า จะ
กาหนดให้อยู่นอกพื้นที่ป่าได้
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3.2

การสารวจสภาพพื้นที่โครงการและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาได้ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560-สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย การสารวจสภาพ
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว การตรวจวัดระดับเสียง การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้า
การเก็บตัวอย่างดินและการชะล้างพังทลายของดิน การสารวจป่าไม้และสัตว์ป่า การสารวจด้านโบราณสถานและโบราณคดี
และการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รายละเอียดดังตารางที่ 2
3.3 การดาเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การดาเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าของโครงการและ
บริษั ท ที่ ป รึกษา ซึ่ ง มี ความส าคัญ ต่ อการรับ ทราบความคิด เห็ น ความรู้ และข้อเท็ จ จริง ที่ เกี่ย วข้องกับ โครงการ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดาเนินการไปแล้ว สรุปได้ดังนี้
1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย
2) การเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และผู้นาชุมชน ดังนี้
- วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) รวมทั้งหัวหน้า/ตัวแทน
ส่วนราชการอื่น ๆ
- วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 เข้าพบนายอาเภอบางละมุง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาไม้แก้ว ปลัดเทศบาลตาบลโป่ง และกลุ่มผู้นาที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 แทรกวาระการประชุมประจาเดือนระดับอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3) การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 181 ราย
4) การติดประกาศสรุปผลการประชุม ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการกานัน เมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 128 ราย (ผลการประชุมแสดงดังรูปที่ 3)
5) การสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ดาเนินการระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน
2561 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 430 ราย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ/สถาบัน/องค์กร 30 ราย
กลุ่มผู้นาชุมชน 10 ราย และกลุ่มครัวเรือน 390 ราย
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังรูปที่ 4
3.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการสารวจและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สามารถสรุปประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ กาหนดมาตรการทั่วไป และมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ แสดงดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมการสารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านสภาพภูมิประเทศ

❖ สรุปผลการศึกษา: โครงการฯ ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ในพื้นที่อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศแบบผสมผสาน
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น พบมากบริเวณฝั่งทิศตะวันตกและพื้นที่ตอนกลาง รองลงมาเป็นเนินเขา พบบริเวณตอนกลางฝั่งทิศตะวันออก พื้นที่มีลักษณะสูงๆ ต่า ๆ เป็นกลุ่มเนินเขาที่วางตัวในแนวเหนือใต้
ได้แก่ เขาสองพี่น้อง เขาชากกล้วย เขาห้วยแลน เขาหวาย เขาขอนปรุ โดยยอดเขามีความสูงตั้งแต่ 200-380 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง แล้วค่อยๆ ลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแนว
กลุ่มเนินเขา

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านระดับเสียง

สถานีที่ 1

สถานีที่ 2

สถานีที่ 3

❖ สรุปผลการศึกษา: ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมที่แนวสายส่งพาดผ่าน และพื้นที่อ่อนไหว จานวน 4 สถานี ระหว่างวันที่ 14 - 17
มิถุนายน 2561 โดยผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (สถานีที่ 1 และ 3) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 51.5-52.4 เดซิเบลเอ (ไม่เกิน
70 เดซิเบลเอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 78.8-93.4 เดซิเบลเอ (ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) ส่วนบริเวณพื้นที่อ่อนไหว (สถานีที่ 2 และ 4) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.7-54.4 เดซิเบลเอ (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 79.9-95.7 เดซิเบลเอ (ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) ซึ่งทุกสถานี
มีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

สถานีที่ 4
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านคุณภาพน้าผิวดิน

สถานีที่ 1 (SW1)

สถานีที่ 2 (SW2)

สถานีที่ 3 (SW3)

❖ สรุปผลการศึกษา: ดาเนินการ 2 ครั้ง จานวน 4 สถานี ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง) วันที่ 29 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 12 กรกฎาคม
2561 ซึ่งครอบคลุมแหล่งน้าที่แนวสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านและแหล่งน้าใกล้เคียง จากการประเมินคุณภาพน้าบริเวณพื้นที่ศึกษาในภาพรวมทั้งสองฤดู โดยยึดหลักการ
คานวณดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า แหล่งน้าที่ทาการศึกษามีคุณภาพน้าเฉลี่ยทั้งสองฤดูอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (มีค่า WQI อยู่ในช่วง
66-68) และจัดอยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้าทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

สถานีที่ 4 (SW4)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านนิเวศวิทยาทางน้า

❖ สรุปผลการศึกษา: ดาเนินการ 2 ครั้ง 4 สถานี เช่นเดียวกับคุณภาพน้าผิวดิน โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในน้าในภาพรวม พบว่า แหล่งน้าส่วนใหญ่มีผลผลิตเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง
o
o
o
o

แพลงก์ตอน: พบความหลากพันธุ์ของแพลงก์ตอนรวม 9 ไฟลัม 44 สกุล รวม 58 ชนิด มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 15,800- 8,952,800 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
สัตว์หน้าดิน: พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลัม 20 ครอบครัว รวม 20 ชนิด เช่น กุ้งฝอยน้าจืด ตัวอ่อนชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงปอ มวนน้า และหอยขี้นก เป็นต้น
ปลา: ส่วนใหญ่เป็นปลาที่พบได้ทั่วไปและไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลากระดี่หม้อ ปลาแป้นแก้ว ปลาช่อน เป็นต้น
พรรณไม้น้า: สารวจพบพรรณไม้น้ารวมทั้งสิ้น 10 วงศ์ รวมทั้งสิ้น 12 ชนิด ซึ่งทั้งหมดเป็นพืชชายน้าซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป เช่น บอน กูดกิน ผักปราบใบแคบ หญ้าใบคม และไมยราบยักษ์ เป็นต้น
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

สถานีที่ 1 (SS1) สภาพป่าดิบแล้ง

สถานีที่ 2 (SS2) ไร่มันลาปะหลัง

สถานีที่ 3 (SS3) สวนยางพารา

สถานีที่ 4 (SS4) สวนป่าประดู่

สถานีที่ 5 (SS5) ไร่ร้าง

สถานีที่ 6 (SS6) ป่าธรรมชาติ

❖ สรุปผลการศึกษา: ดาเนินการเก็บตัวอย่างดิน ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 จานวน 6 สถานี สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสภาพป่า (ป่าธรรมชาติและป่าปลูก) พื้นที่เกษตรกรรม และมี
บางส่วนเป็นที่รกร้างว่างเปล่า และจากการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พบว่า
o สมบัติทางกายภาพ ในภาพรวมมีลักษณะเนื้อดินละเอียด เป็นดินร่วนปนทราย (Sandy loam; SL)
o สมบัติทางเคมี สภาพของดินเป็นกรดจัด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.1-5.4 มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย ร้อยละ 0.95-1.17 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับต่าถึงต่ามาก
o ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน พิจารณาจากระดับของธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์ของพืชที่สาคัญ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม
(Mg) พบว่า ระดับของธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์ของพืชในทุกบริเวณที่ทาการเก็บตัวอย่างดินอยู่ในระดับต่า

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรโดยรอบ
สภาพป่าบริเวณโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2-ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

สภาพป่าปกคลุม
พื้นที่เกษตรโดยรอบ
สภาพป่าบริเวณโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2-บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

❖ สรุปผลการศึกษา:
o ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ฯ พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จานวน 1 ช่วง ความยาวประมาณ 440 เมตร โดยความกว้างของเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด 60 เมตร คิดเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ประมาณ 26,400 ตารางเมตร หรือ 16.50 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด หรือค่อนข้างราบ
สภาพป่าที่พบมีลักษณะเป็นพื้นที่ปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม
o ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ฯ พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง จานวน 2 ช่วง ความยาวประมาณ 2,195 เมตร โดยความกว้างของเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด 40 เมตร คิดเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ประมาณ 87,800 ตารางเมตร หรือ 54.87 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และเนินเขาที่มีความ
สูงไม่มาก มีสภาพเป็นสังคมป่าดิ บแล้ง และบางส่วนที่เป็นพื้นที่ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูมีขนาดใหญ่ และพบไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ขึ้นปะปน อย่างหนาแน่น ส่วนพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงเป็นพื้นที่การเกษตร ประเภทมันสาปะหลัง สับปะรด
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

พังพอนเล็ก (Herpestes javanicus)

นกยางเปีย (Egretta garzetta)

ไก่ป่า (Gallus gallus)

กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor)
กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)
❖ สรุปผลการศึกษา: การสารวจทรัพยากรสัตว์ป่า (ครั้งที่ 1) ดาเนินการในช่วงปลายฤดูหนาวต่อช่วงต้นฤดูร้อน เพื่อศึกษาชนิดสัตว์ปา่ โดยเฉพาะกลุม่ นกอพยพบางชนิด โดยดาเนินการสารวจ
ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ซึ่งช่วงเวลาที่ทาการสารวจสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แต่ก็มีฝนตกบ้าง ซึ่งจากการสารวจพบชนิดของสัตว์ป่ารวมทั้งหมด 93 ชนิด ประกอบด้วย
o สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารวจพบ 7 ชนิด ใน 4 วงศ์ 3 อันดับ ทั้งนี้ มีสัตว์ป่าเพียงชนิดเดียวที่ถูกกาหนดเป็นสัตว์ป่าคุม้ ครอง คือ พังพอนเล็ก
o นก สารวจพบ 73 ชนิด ใน 38 วงศ์ 14 อันดับ ทั้งนี้ นกส่วนใหญ่ (62 ชนิด) ถูกกาหนดสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุม้ ครอง เช่น นกยางเปีย เหยี่ยวแดง ไก่ป่า นกกาเหว่า
ส่วนชนิดที่เหลือ (11 ชนิด) ยังไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ (สัตว์ปา่ นอกประเภท)
o สัตว์เลื้อยคลาน สารวจพบ 8 ชนิด ใน 3 วงศ์ 1 อันดับ ทั้งนี้ มี 2 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ กิ้งก่าหัวแดง และกิ้งก่าสวน
o สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก สารวจพบ 5 ชนิด ใน 4 วงศ์ 1 อันดับ ทั้งนี้ ทุกชนิดยังไม่ได้รับการกาหนดสถานภาพ (สัตว์ป่านอกประเภท) เช่น คางคกบ้าน กบหนอง อึ่งอ่างบ้าน

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานที่ราชการ

พื้นที่ป่า

แหล่งน้า

พื้นที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง

ไม้ยืนต้น

สนามแข่งรถ

❖ สรุปผลการศึกษา: ดาเนินการสารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พบว่า พื้นที่ศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ สามารถจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น 9 ประเภทหลัก คือ พื้นที่ป่า พื้ นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม พื้นที่
อุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งน้า สนามแข่งรถ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (ทุ่งหญ้า/ไม้ละเมาะ)

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
การสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการ / สถาบัน / องค์กร จานวน 30 ราย

กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 10 ราย

กลุ่มครัวเรือน จานวน 390 ราย

❖ สรุปผลการศึกษา:
บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการสารวจข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานและประชาชน ดาเนินการระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561 ในพื้นที่ตาบลเขาไม้แก้ว ตาบลโป่ง และ
ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทัง้ สิ้น 430 ราย ประกอบด้วย 1) หน่วยงานราชการ/สถาบัน/องค์กร 30 ราย 2) กลุ่มผู้นาชุมชน 10 ราย 3) กลุ่มครัวเรือน
390 ราย พบว่า กลุ่มหน่วยงานราชการ/สถาบัน/องค์กร กลุ่มผู้นาชุมชน และกลุ่มครัวเรือน ส่วนใหญ่เคยรับทราบข้อมูลโครงการมาก่อนแล้ว สาหรับความคิดเห็นต่อโครงการด้านประโยชน์ต่อความมั่นคงทางพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีประโยชน์ระดับมาก และโครงการมีความจาเป็นต่อการรองรับความต้องการพลังงานของทุกภาคส่วน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีความจาเป็นระดับมากเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ บางส่วนมีความวิตกกังวลต่อการดาเนินโครงการในพื้นที่ปา่ อนุรักษ์เพิ่มเติมในเรื่องการชะล้างพังทลายของดินภายหลังจากมีโครงการฯ และมีข้อเสนอแนะให้ทาง กฟผ. ควรมีการสร้างความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนือ่ ง ควรมีการคืนประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการฯ และขอให้ กฟผ. ติดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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น้อย 1.6%

มาก
45.3%

ปานกลาง
54.7%

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุม

มาก
38.3%

ปานกลาง
61.7%

ความเข้าใจในเหตุผลและความจาเป็น
ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

มาก
37.5%

ปานกลาง
60.9%

ความเข้าใจในรายละเอียด
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ

มาก
38.3%
ปานกลาง
61.7%

ความเข้าใจในแนวทางการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

รูปที่ 3 สรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินภายหลังการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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เข้าพบผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นาชุมชน (ในวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560)

การแทรกวาระการประชุมประจาเดือนระดับอาเภอบางละมุง จังหวัด (วันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

มอบจดหมายพร้อมติดประกาศเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

ติดประกาศสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 สิงหาคม 2560)

นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ และการสารวจความคิดเห็นของประชาชนไปกาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 กันยายน 2561)
เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดและปรับปรุงมาตรการสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ก่อนเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อหน่วยงานพิจารณารายงานฯ

รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างการดาเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 3 มาตรการทั่วไป โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 - ปลวกแดง
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุ รักษ์เพิ่มเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์
จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามระยะเวลาที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติการโดยให้เป็นไปตามแนวทางการนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ สผ.
2) หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง จะต้องปรับปรุงจากเส้นทางที่
มี อ ยู่ เ ดิ มให้เป็ น ถนนชั่ ว คราวและเป็น เส้น ทางลาเลีย ง (Access Road) โดยหลีกเลี่ยงการ
ก่ อ สร้ า งหรื อ ตั ด เส้ น ทางใหม่ โ ดยไม่ จ าเป็ น หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั ด เส้ น ทางใหม่ เ มื่ อ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทาลายเส้นทางนั้นทันที
3) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ดาเนินการ กฟผ. จะต้องนา
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกาหนดให้บริษัทผู้รับจ้างถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม
กฟผ. จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้จังหวัดชลบุรี กรมป่าไม้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับ กิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) และสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
5) หาก กฟผ. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการดาเนินการซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
กฟผ. แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดาเนินการ ดังนี้
5.1) หากหน่ ว ยงานผู้ อ นุ มั ติ หรื อ อนุ ญาตเห็ น ว่ าการเปลี่ย นแปลงดั งกล่า ว เกิ ด ผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือ เทีย บเท่ ามาตรการที่กาหนดไว้ใ นรายงานการวิเคราะห์
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

เอกสารประกอบการประชุม หน้า 22/42

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ
สาระสาคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นประกอบก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สผ. เพื่อทราบ
6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดาเนินโครงการ กฟผ. ต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการประชุม หน้า 23/42

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่สาคัญ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
❖ ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมของโครงการระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่
กิจกรรมการตัดต้นไม้ภายใต้แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า การ
เตรียมเส้นทางการลาเลียงชั่วคราว และการเปิดหน้าดินเพื่อ
การก่อสร้างฐานรากหรือหลุมเพื่อตั้งเสาของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ า ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวก่ อให้ เกิ ดปั ญหาการชะล้ า ง
พังทลายของดิน ดังนั้น จึงกาหนดแผนงานควบคุมหน้าดิน
ไม่ให้ถูกชะล้างไปกับน้าไหลบ่าหน้าดินและไหลลงสู่แหล่ง
น้ า โดยการก าหนดแนวเขตของพื้ นที่ ที่ จะต้ องมี การตั ด
ต้นไม้ พร้อมทั้งวางแผนตั ดต้ นไม้ร่ วมกับงานก่ อสร้ างใน
พื้นที่ให้สอดคล้องกัน

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยทาการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการชะล้างพังทลายของดินจากฝนโดยตรง
2) หลีกเลี่ยงการตั้งเสาส่งไฟฟ้ าในพื้นที่ ที่มีการชะล้างพั งทลายสูง และกองวั สดุ ใน
บริเวณก่อสร้างที่มีการชะล้างพังทลายของดินต่า
3) การตัดต้นไม้ ต้องกาหนดแนวเขตของพื้นที่ที่มีการตัดต้นไม้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวาง
แผนการตัดต้นไม้ให้สอดคล้องกับงานก่ อสร้างในพื้นที่ โดยทาการตั ดต้นไม้ จาก
บริเวณที่ต่าสุดก่อน
4) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเส้นทางใหม่ โดยให้ใช้ทางที่มีอยู่เดิมหรือปรับปรุงทางเดินเท้า
ที่มีอยู่ให้สามารถขนส่งอุปกรณ์ได้สะดวก
5) ทาการปรับสภาพและบดอัดชั้นดินบริเวณโดยรอบของฐานรากเสาไฟฟ้าให้มีความ
แน่นตามมาตรฐานของงานก่อสร้าง
6) ติดตั้งกล้องเพื่อตรวจสอบระดับการทรุดตัวหรือพังทลายของดิน บริเวณฐานเสาส่ง
ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7) ป้องกันการพังทลายของดินขณะก่อสร้าง โดยพิจารณาการปลูกพืชคลุมดินหลังการ
ก่ อสร้ างฐานรากแล้ วเสร็ จ โดยใช้ พื ชตระกู ลถั่ วพื้ นถิ่ น เช่ น ถั่ วแปป (Dolichos
lablab Linn.) หรือพืชตระกูลหญ้าพื้นถิ่น เช่น หญ้าคา (Imperata cylindrica) เพื่อ
คลุมดินบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินจะช่วยให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินน้อยลง
และช่วยให้น้าซึมลงดินได้ดีขึ้น ลดการเกิดน้าไหลบ่าหน้าดิน ทั้งนี้ ในระยะแรกของ
การปลูกพืชคลุมดิน จะมีบางส่วนที่มีพืชคลุมดินไม่ขึ้นหรือตาย ต้องปลูกซ่อมบริเวณ
นั้นโดยเร็ว และต้องคอยหมั่นกาจัดวัชพืชบ้างเป็นครั้งคราว จนกว่าพืชคลุมดินจะขึ้น
คลุมดินทั่วทั้งแปลงปลูกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินสูง ต้องปลูกแฝก
(Vetiver) ขวางความลาดเทของพื้นที่ และพิจารณาให้ใช้กาลังคนและเครื่องมื อกล
ขนาดเล็ก ได้แก่ จอบ และเสียม แทนการใช้เครื่องจักร
8) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินสูง ต้องปลูกแฝก (Vetiver) ขวางความลาด
เทของพื้นที่ และพิจารณาให้ใช้กาลังคนและเครื่องมือกลขนาดเล็ก ได้แก่ จอบ และ
เสียม แทนการใช้เครื่องจักร

❖ ระยะดาเนินการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพน้าผิวดิน
❖ ระยะก่อสร้าง
กิ จกรรมต่ าง ๆ ในช่ วงระยะก่ อสร้ างอาจจะส่ งผล 1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยทาการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
กระทบต่อคุณภาพน้าของแหล่งน้า เช่น การเพิ่มขึ้นของความ 2) กาหนดที่ตั้งของพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ให้ห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า
ขุ่นหรือสารแขวนลอยในน้าเนื่องจากการกระจายตัว ปริมาณ
50 เมตร
และการพั ดพาตะกอนดิ นจากแหล่ งก าเนิ ดที่ มี การชะล้ าง 3) ร่องหรือหลุมดักตะกอนที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน ในบริเวณที่ใกล้แหล่ง
ตะกอนดินลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
น้าน้อยกว่า 50 เมตร
4) กาหนดตาแหน่งจัดตั้งสานักงานโครงการชั่วคราวให้อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ
โดยตั้งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด : ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความโปร่ง
แสง ความขุ่น และออกซิเจนละลาย
สถานีตรวจวัด : จานวน 4 สถานี
สถานีที่ 1 ฝายต้นน้าบ้านห้วยลึก
(พิกัด 47 P 720932 1433423)
สถานีที่ 2 สระเก็บน้าวัดตรอกแซง (วัดถ้าประทุน)
(พิกัด 47 P 719540 1433740)
สถานีที่ 3 ลาห้วยธรรมชาติบริเวณแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 500 kV
(พิกัด 47 P 722261 1434925)
สถานีที่ 4 ลาห้วยธรรมชาติบริเวณแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 500 kV
(พิกัด 47 P 722293 1434317)
ความถี่ : 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน หลังจากการก่อสร้างฐาน
รากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านคุณภาพน้าผิวดิน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิ ธี ก ารตรวจวัด : วิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่า งและการวิ เคราะห์
คุ ณ ภาพน้ า ให้ ด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิ วดินหรื อ
ใช้ วิ ธี ก ารตามที่ ร ะบุ ใ น Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ฉบับปัจจุบัน
งบประมาณ : 60,000 บาท

❖ ระยะดาเนินการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ด้านนิเวศวิทยาบนบก
❖ ระยะก่อสร้าง
การดาเนินโครงการโดยเฉพาะในระยะก่อสร้ า ง
ย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรป่าไม้โดยตรง ทั้งใน
ด้ า นองค์ ป ระกอบของป่ าไม้ที่ เ ปลี่ย นแปลงไป เช่ น การ
สูญเสียต้นไม้ พื้นที่ป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งด้านการทาหน้าที่ของป่าโดยเฉพาะ
การสูญเสียแหล่งอาหาร และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แต่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกจากัดให้อยู่เฉพาะในพื้นที่
ด าเนิ น การในบริ เ วณที่ จ ะก่ อ สร้ า งฐานรากเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ผลจากการดาเนินการกิจกรรมก่อสร้างโครงการ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าเพียงเล็กน้อย ประกอบกับสัตว์ป่า
ที่ พ บในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สั ต ว์ ป่ า ที่ มี ค วามคุ้ น เคยกั บ
กิจกรรมของราษฎรในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทาให้สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าได้
เป็ น อย่ า งดี รวมทั้ ง ในช่ ว งก่ อ สร้ า งจะมี ค นงานเข้ า ไป
ทางานในพื้นที่ป่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในเรื่องของ
การลักลอบล่าสัตว์ ดังนั้น ในช่วงการก่อสร้างจาเป็นต้องมี
มาตรการป้ องกั น แก้ไขเพื่อ ลดผลกระทบด้า นป่าไม้ และ
สัตว์ป่าที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด และภายหลังการก่อสร้าง

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• ทรัพยากรป่าไม้
1) กฟผ. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นทราบก่อนเข้าตัดฟันต้นไม้
2) กฟผ. ประสานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในการตัดฟันชักลากไม้ พร้อม
การเก็บริบเผาริบต้นไม้ในพื้นที่ดาเนินการตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม โดยดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มก่อสร้างวางเสา
ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามระเบียบของการดาเนินการ ในการดาเนินการก่อสร้าง
นั้น กฟผ. แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทราบต่อข้อกฎหมายด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์
ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้ในพื้นที่อย่างชัดเจน และไม่ดาเนินการในสิ่งที่ไม่
เหมาะสม เช่น การล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดาเนินการ การทาเสียงดังจากกิจกรรมต่าง ๆ
การจุ ด ไฟเผาเศษวั ส ดุ ต่ า ง ๆ การลั ก ลอบ ตั ด ไม้ ซุ ง และน าออกไปจากพื้ น ที่
ดาเนินการ การอนุญาตให้ผู้อื่นมาทาการสิ่งใดแทนตนเองโดยไม่แจ้งให้ กฟผ.
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น
3) กรณีที่มีการตัดไม้หวงห้าม (หากมีความจาเป็น) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ต้องดาเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่
ตามมาตรการ 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้ง
การขออนุญาตทาไม้ออกจากพื้นที่แสดงรายละเอียดดังนี้
3.1) การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13 ทวิ)

ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กฎหมายด้ า นทรั พ ยากร
ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา
1) ให้ หั ว หน้ า งานบั น ทึ ก และตรวจสอบพฤติ กรรมของ
พนักงานเกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าการตัดต้นไม้นอกเขตการ
อนุ ญาต การหาของป่ าประเภทต่ าง ๆ ที่ อยู่ ในพื้ นที่
อนุรักษ์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการทาลายถิ่นอาศัย รัง
รู โพรง ของสัตว์ป่า
2) หากมีหลักฐานพบว่าคนงานใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจะ
มี มาตรการลงโทษตามล าดั บ จากตั กเตื อนเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร ตัดเงินเดือน ค่าจ้าง และไล่ออก เป็นต้น

เอกสารประกอบการประชุม หน้า 28/42

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
แล้ ว เสร็ จ ต้ อ งท าการปรั บ ปรุ ง และฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า เพื่ อ
ทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป รวมทั้งเป็นการบารุงรั ก ษา
พื้นที่ต้นน้า ลาธาร และพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้เคียง

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2) การขออนุญาตทาไม้ออกจากพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีส่วนที่เป็นไม้หวงห้าม
และบางส่วนที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม ดังนั้ น จึงต้องมีการขออนุญาตทั้ง 2 กรณี
ดังนี้
กรณีที่ 1 การขออนุญาตทาไม้หวงห้ามออกจากพื้นที่ป่า โดยอ้างอิงตาม
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560
กรณี ที่ 2 การขออนุ ญ าตท าไม้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ไ ม้ ห วงห้ า มภายในเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,106 (2528)
4) การตัดต้นไม้ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ต้องควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวเขตทาง เพื่อมิให้ไม้ล้มไปทาความเสียหายกับต้นไม้นอกเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ลดการสูญเสียต้นไม้หรือพื้นที่ป่า อันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และขณะที่มีการก่อสร้างห้ามมิให้ทาการตัดต้นไม้นอกเหนือจาก
เขตพื้นที่ดาเนินการก่อสร้างอย่างเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาการทาลายที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ป่า
5) ปลูกป่าทดแทน 3 เท่าของพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป โดยเน้นชนิดและพันธุ์ไม้ดั้งเดิมใน
พื้นที่ รวมทั้งใช้ไม้เบิกนาซึ่งเป็นพืชอาหารของสัตว์ป่าได้ เพื่อทดแทนต้นไม้ในป่ า
ธรรมชาติที่ถูกตัดฟันไป โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสานงาน
กับกรมป่าไม้ หรือสานักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดพื้นที่ปลูกป่าที่เหมาะสม
ในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในจังหวัดชลบุรี รวมเป็น
พื้นที่ป่าที่ปลูกทนแทนจานวนไม่น้อยกว่า 216 ไร่
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• ทรัพยากรสัตว์ป่า
1) ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด
2) ห้ามมีการทาลายที่อยู่อาศัย เช่น รัง รู โพรง รวมทั้งแหล่งหากินของสัตว์ป่า ที่
ปรากฏในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทาให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแหล่งน้า แหล่ง
อาหาร ซึ่งอาจทาให้สัตว์ป่าบางชนิดต้องหนีไปอาศัยในป่าลึก หรือไม่ก็ถูกล่าไปใน
ที่สุด ทาให้จานวนสัตว์ป่าลดน้อยลง
3) ห้ามทิ้งเศษอาหาร ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากอาจจะ
กลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิดที่หากินตามพื้นดิน ทาให้เกิดความเป็นพิษต่อ
สัตว์ป่าได้
4) หากพบสั ตว์ ป่ าที่ ได้ รั บบาดเจ็ บและอั นตรายจากการก่ อสร้ างให้ ประสานศู นย์
ประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ พืช (สาย
ด่วน 1362) ให้เข้ามาดาเนินการ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ต่อ)
❖ ระยะดาเนินการ
เนื่องจากการดาเนินโครงการโดยเฉพาะในระยะ
ก่ อ สร้ างย่ อ มส่ ง ผลกระทบด้ านลบต่ อ ทรั พ ยากรป่ าไม้
โดยตรง ทั้งในด้านองค์ประกอบของป่าไม้ทีเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น การสูญเสียต้นไม้ พื้นที่ป่าไม้ การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งด้านการทาหน้าที่
ของป่าโดยเฉพาะการสูญเสียแหล่งอาหาร และถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า เมื่อมีการดาเนินโครงการจาเป็นต้องมี
มาตรการในการฟื้ น ฟู สภาพป่ าเพื่ อ ทดแทนพื้ น ที่ ป่ า ที่
สูญเสียไป รวมทั้งเป็นการบารุงรักษาพื้นทีป่ ่าทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ โดย
กาหนดพื้นที่ปลูกป่าทดแทนเป็นจานวน 3 เท่า ของพื้นที่
ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ (ประมาณ 72 ไร่) คิด
เป็นพื้นที่ 216 ไร่

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) แผนการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ต้องขอใช้พื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าทั้งหมดเป็นกรณีที่รุนแรงที่สุด (Worst Case) โดยมี
พื้นที่ 72 ไร่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร ฟื้นฟูสภาพป่าที่
เสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้เคียง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และรักษาระบบนิเวศวิทยาใน
บริเวณพื้นที่โครงการ จึงกาหนดให้มีการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป โดยเน้น
ชนิดและพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ รวมทั้งใช้ไม้เบิกนาซึ่งเป็นพืชอาหารของสัตว์ป่า เพื่อ
ทดแทนต้นไม้ในป่าธรรมชาติที่ ถูกตัดฟันลง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ประสานงานกับกรมป่าไม้ หรือสานักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดพื้นที่ปลูก
ป่าที่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี จานวน 216 ไร่ หากท้องถิ่นต้องการและมีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการปลูกป่า ทั้งนี้ กาหนดแผนการดาเนินการในปีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง เป็น
งบดาเนินการปลูกป่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 842,400 บาท ค่าดูแลรักษาป่าไม้ในปีที่ 2-6 ปี
ละ 220,320 บาท ปีที่ 7-10 ปีละ 105,840 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,367,360 บาท
2)
กฟผ. ต้องควบคุมและดูแลความสูงของต้นไม้ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ไฟฟ้าไม่ให้สูงเกินระดับที่กาหนดไว้

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้
ดัชนีตรวจวัด : การเจริญเติบโตของต้นไม้และขนาดของ
พื้นที่ปลูกป่าทดแทน
สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ปลูกป่าทดแทน จานวน 216 ไร่
วิธีการตรวจวัด : ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปลูกป่าทดแทน,
จานวนต้นที่ต้องปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาย
ความถี่ : 4 ครั้ง ในปีที่ 1, 2, 4, และ 6 ภายหลังการปลูกป่า
ทดแทน
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณประจาปีของ กฟผ.
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการคมนาคมขนส่ง
❖ ระยะก่อสร้าง
กิ จ กรรมในช่ ว งระหว่ า งการก่ อ สร้ าง ต้ อ งมี ก าร
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และคนงานก่อสร้างเข้ามา
ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะทาให้โครงข่ายถนนในบริเวณพื้ นที่
โครงการและใกล้เคียง มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ประมาณ 2-3 เที่ยวต่อวัน โดยใช้รถบรรทุกขนาดกลาง จึง
ไม่มีผลต่อความหนาแน่นของปริมาณการจราจรในพื้ น ที่
อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อการชารุดเสียหายของผิว
ถนน รวมทั้งทาให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น จากการ
ประเมินผลกระทบคาดว่าเป็นผลกระทบด้านลบในระดับต่า
ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ
คมนาคมขนส่ ง รวมทั้ ง ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ
อันตรายในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียงจึงมีการกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

❖ ระยะดาเนินการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบถึงการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการและแผนงานก่อสร้ างล่ วงหน้ าก่ อนเริ่มกิจกรรมก่ อสร้าง เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังและป้องกันอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา
2) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยทาการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพถนนและการคมนาคมในพื้นที่โครงการ
3) จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และระมัดระวังไม่ให้วัสดุอุปกรณ์ที่ขนส่งตก
หล่นไปกีดขวางการจราจร
4) กาหนดให้พนักงานผู้ขับขี่รถบรรทุกตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถและ
เคารพกฎจราจร
5) ควบคุ มไม่ ให้ รถใช้ ความเร็ วและบรรทุ กน้ าหนั กเกิ นพิ กั ดกว่ ากฎหมายก าหนด
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชน รวมทั้งมีการตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่
ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดความเสียหายต่อสภาพถนนและอุบัติเหตุทางรถ
6) ต้องระมัดระวังในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ชุมชน โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
7) หากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายของผิวถนน
กฟผ. จะปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนเดิม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ

ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
❖ ระยะก่อสร้าง
กิ จ กรรมการก่ อ สร้า งระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ของ 1) การดาเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องควบคุมให้อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ดาเนินการ
โครงการ จะทาการก่อสร้างเฉพาะบริเวณที่เป็นยอดเขา
โครงการเท่านั้น เช่น การตัดฟันต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ รวมทั้งการก่อสร้างฐาน
โดยในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ทาง กฟผ. ต้องขอใช้
ราก ต้องควบคุมให้อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ดาเนินการเท่านั้น
พื้นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดทั้งแนวที่พาดผ่าน 2) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยใช้เส้นทางที่มีอยู่เดิม
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น เท้ า ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส ามารถขนส่ ง อุ ป กรณ์ ไ ด้ ส ะดวก และให้
kV ที่ มี ค วามกว้ า ง 60 เมตร ระยะทางประมาณ 0.440
พิจารณาระยะทางเข้าถึงพื้นที่ดาเนินการที่ใกล้ที่สุด เพื่อขนส่งอุปกรณ์ และเมื่อ
กิโลเมตร และพื้นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 kV ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จต้องปรับสภาพเส้นทางหรือพื้นที่ดาเนินการให้มีสภาพใกล้เคียง
มีความกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 2.195 กิโลเมตร ทาให้มี
สภาพเดิมให้มากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าตลอดระยะทางในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม รวมทั้ง
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่สูงชัน อาจเกิดปัญหาการชะ
ล้างพังทลายของดินได้ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นต้องมีการกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
❖ ระยะดาเนินการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
❖ ระยะก่อสร้าง
ในระหว่างการก่อสร้างอาจทาให้ลักษณะทางสังคม
สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และข้อห่วงกังวลของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อาจ
ได้รับความไม่สะดวกในด้านความสงบที่เคยมี การเดินทาง
และการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ การเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
และเสียงดังจากรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้ เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ และอาจ
เป็ นอุ ปสรรคในการประกอบอาชี พของราษฎรที่ ต้ องใช้
เส้นทางร่วมกับเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็น
ต้น รวมถึงต้องมีการตัดต้นไม้ในบริเวณที่จะก่อสร้างฐาน
ราก ซึ่งทาให้สูญเสียต้นไม้ พืช และของป่าต่าง ๆ อันเป็น
ผลผลิตที่นามาซึ่ งรายได้จากการเก็บหาของป่า ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบในระดับต่าต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ระดับผลกระทบดังกล่าวไม่ทาให้
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของชุมชนและพื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากไม่มีชุมชน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ดาเนินการ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนรับทราบล่วงหน้าโดย พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและรายงาน
2)

3)
4)
5)
6)

ร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย เอกสารติดประกาศ เป็นต้น
สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือต่อแผนการดาเนินงานการจ่ายค่าชดเชย
ทรัพย์สิน แผนการก่ อสร้าง ตลอดจนผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่ างก่ อสร้ าง
เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินงานไปได้ตามแผน
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความ
เหมาะสม (ถ้ามี)
ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน อัน
เนื่องมาจากการดาเนินการโครงการ วินิจฉัยปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป และกรณีข้อร้องเรียน
ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
จากกิจกรรมก่อสร้างในระดับต่าถึงปานกลาง เช่น รถบรรทุกวิ่งผ่านชุมชนมีฝุ่น
หรือวัสดุตกหล่นบนพื้นถนน กิ่งไม้พาดสายไฟ สายไฟฟ้าหย่อน เป็นต้น
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก. เจ้าหน้าที่สานักงานภาคสนามโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 และ 230
กิโลโวลต์ฯ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเหตุ/พบเห็นหรือได้รับผลกระทบ
โดยแจ้งทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสารต่าง ๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) แล้วผู้รับเรื่องราวร้องเรียนจด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น
ข. เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน ส่งข้อร้องเรียนไปที่หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อ
ร้องเรียน จากนั้นทาการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นภายใน
3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง โดยแยกออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริง แจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ร้องเรียน
พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงผลการตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในคาชี้แจง
กรณีที่ 2 ข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ส่งข้อร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ กฟผ.
ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และดาเนินการแก้ไขหากแก้ไขได้ให้ดาเนินการแก้ไขและ
รายงานความก้ า วหน้ า ของผลการด าเนิ น การแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าวแก่ ผู้
ร้ องเรี ยนและท าการตรวจสอบผลการด าเนิ นการทุ กสั ปดาห์ พร้ อมให้ ผู้
ร้องเรียนลงนามยอมรับผลแก้ไขและรับสาเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
ส่งต้นฉบับไปยังหัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นที่ที่มี

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อร้องเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อ
ร้องเรียนและประเมินผลข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนต่อไป หากผู้ร้องเรียนไม่
ยอมรับ ให้ส่งข้อร้องเรียนกลับไปยังเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่รับผิดชอบอีกครั้ง เพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขใหม่ต่ อไป และหากแก้ไขไม่ได้ ให้
รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนทราบในเบื้องต้นทุก
สัปดาห์ และรายงานข้อจากัดในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง
ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียน เพื่อประชุมหาสาเหตุและกาหนดแนวทาง การแก้ไข
ปั ญหา หลั งจากนั้ นจึ งน าแนวทางการแก้ ไขดั งกล่าวให้ เจ้าหน้ าที่ กฟผ. ผู้ ที่
รับผิดชอบไปดาเนินการต่อไป จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้
- กรณี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นฉุ ก เฉิ น หมายถึ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี ค วามรุ น แรงและส่ งผล
กระทบต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในระดั บ สู ง ที่ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายใน 24 ชั่วโมง และดาเนินการแก้ไขทันที เช่น ถนนชารุด ท่อ
ระบายน้าแตก สายไฟขาด และไฟไหม้ป่าบริเวณแนวสายส่งฯ เป็นต้น

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก. เจ้าหน้าที่สานักงานภาคสนามโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 และ230
กิโลโวลต์ฯ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเหตุ/พบเห็นหรือได้รับผลกระทบ
โดยแจ้งทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสารต่าง ๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) แล้วผู้รับเรื่องราวร้องเรียนจด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น
ข. เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน ส่งข้อร้องเรียนไปที่หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นที่
ที่มีข้อร้องเรียน จากนั้นทาการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง โดยแยกออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริง แจ้งผลการตรวจสอบแก่ผรู้ ้องเรียน
พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงผลการตรวจสอบและผู้ร้องเรียนยอมรับในคา
ชี้แจง
กรณีที่ 2 ข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ส่งข้อร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ กฟผ.
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ แ ละด าเนิ น การแก้ ไขทั น ที ห ากแก้ ไ ขได้ และรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ร้องเรียนและทา
การตรวจสอบผลการดาเนินการทุก 2 วัน พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับ
ผลแก้ ไขและรั บส าเนาเอกสารเก็ บไว้ เป็ นหลั กฐานและส่ ง ต้ น ฉบั บ ไปยัง
หั ว หน้ า หน่ ว ยก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย น

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อร้องเรียน
และประเมินผลข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนต่อไป หากผู้ร้องเรียนไม่ยอมรับ ให้
ส่งข้อร้องเรียนกลับไปยังเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่รับผิดชอบอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขใหม่ต่อไป และหากแก้ไขไม่ได้ ให้รายงาน
ความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนทราบ ในเบื้องต้นทุก
2 วัน และรายงานข้อจากัดในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง
ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนเพื่อประชุมหาสาเหตุและกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หา จากนั้ น จึ งน าแนวทางการแก้ ไ ขดั งกล่ า วให้ เจ้ าหน้ า ที่ กฟผ. ผู้ ที่
รับผิดชอบไปดาเนินการต่อไป จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้
❖ ระยะดาเนินการ
การดาเนินการโครงการจะทาให้มีไฟฟ้าจ่ายเข้า 1) หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบเพิ่มขึ้น เป็นการประกันความมั่นคงในการมีไฟฟ้าใช้
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการระบบความปลอดภัยของโครงการ รวมทั้งสนับสนุน
อย่างไม่ขาดแคลน เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในบริเวณ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม
พื้นที่จ่ายไฟฟ้าของโครงการ รวมทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(ถ้ามี)
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความมั่งคงยิ่งขึ้น 2) หากมีประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจากดาเนินโครงการ ต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ทาให้เกิดการพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่เ กี่ยวเนื่อง
เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ทันที
จากการมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น เช่น การประกอบธุรกิจทางด้าน 3) สร้างกลไกในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องเรียน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การค้าขาย เป็นต้น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนิน โครงการ โดยผู้
ร้องเรียนสามารถแจ้งเหตุโดยทางวาจา โทรศัพท์ และเอกสาร ๆ

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

วิธีการตรวจวัด : พิจารณาและติดตามตรวจสอบจาก
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
ความถี่ : ในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประจาปีของ กฟผ.
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
❖ ระยะดาเนินการ (ต่อ)
มายังฝ่ายปฏิบัติการ โดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 จากนั้น ทา
การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเหตุ
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามผู้ร้องเรียน ทาการแจ้งผลการตรวจสอบ
แก่ ผู้ ร้ อ งเรียน พร้ อ มทั้ งสร้า งความเข้ าใจถึ งผลการตรวจสอบและผู้ ร้อ งเรียน
ยอมรั บ ในค าชี้ แ จง และหากเหตุ เ ป็ น จริ ง รี บ ท าการแก้ ไ ข และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ผู้ร้องเรียนและทาการตรวจสอบผลการดาเนินการทุ กสัปดาห์
พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับผลการแก้ไข และรับสาเนาเอกสาร ไว้เป็น
หลักฐานและส่งต้นฉบับไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้
สามารถแจ้ งมายังศู น ย์บ ริก ารข้ อมู ล กฟผ. 1416 หรื อ แจ้ งผ่ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ EGATCALLCENTER@egat.co.th ซึ่งมีรายละเอียดการแจ้ง
คือ (1) แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเสาหรือสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กด “1” (2)
สอบถามข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ กด “2” (3) ส่งข้อมูลทางโทรสาร กด
“3” และ (4) ฟังซ้า กด “#”

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
❖ ระยะก่อสร้าง
การก่อสร้างในส่วนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
จะใช้กาลังคนสูงสุดไม่เกิน 45 คน/วัน ซึ่งคนงานก่อสร้าง
ดังกล่าว จะปฏิบัติงานตามประเภทและกิจกรรมก่อสร้าง
ตามลักษณะงานแต่ละพื้นที่ โดยที่การดาเนินงานก่อสร้าง
การขนส่ งวั สดุแ ละอุ ป กรณ์การก่ อ สร้า ง อาจก่ อ ให้ เกิด
อุบัติเหตุต่อประชาชนและคนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องได้
รวมทั้ ง ปั ญ หาด้ า นโรคภั ย และการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น โรค
เกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบทางเดิ น หายใจ
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีม าตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าว

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) กฟผ. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
พื้นที่สานักงานสนามของโครงการ ให้มีอย่างเพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล
2) กฟผ. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดหาน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค ให้คนงานก่อสร้าง
และพนักงานโครงการอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งถังสารองน้าใช้อย่างน้อย 3 วัน และ
จัดเตรียมน้าดื่มบรรจุขวดไว้ภายในสานักงานสนาม
3) กฟผ. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกาชับให้คนงานก่อสร้างรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน จะรวบรวมใส่ถุงดาและนาออกมาจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจาทุกวัน โดยนาไป
ทิง้ บริเวณจุดทิ้งขยะรวมของท้องถิ่นภายนอกพื้นที่สานักงานสนามของโครงการ
4) กฟผ. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดเตรียมห้องน้า-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ให้
เพียงพอกับจานวนพนักงาน ไว้ในพื้นที่สานักงานสนาม โดยมีระยะห่างจากแหล่ง
น้ าผิ ว ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่า 50 เมตร ส าหรั บกรณีก่ อสร้างในพื้ นที่ ป่ านั้ นต้องก าชั บให้
คนงานก่อสร้างขับถ่ายห่างจากแหล่งน้าผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เมตร
5) กฟผ. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดเตรียมระบบจัดการน้าเสียในพื้นที่สานักงาน
สนาม โดยการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียแบบติดกับที่ประเภทบ่อเกรอะ บ่อพักน้าทิ้ง
หลังการบาบัด รางระบายน้าชั่วคราวรูปตัววีล้อมรอบบริเวณลานเก็บกองวัสดุ และ
บ่อดักตะกอนและบ่อพักน้าชั่วคราว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข
บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของ
คนงาน รวมไปถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และความเสียหาย
ที่เกิดต่อสุขภาพของคนงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการ
ก่อสร้าง รวมไปถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และความ
เสียหายที่เกิดต่อสุขภาพของคนงาน
2) บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการ
ก่อสร้างของโครงการ รวมไปถึงสาเหตุวิธีการแก้ไข
และความเสียหายที่เกิดต่อสุขภาพของประชาชน
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
❖ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
6) กฟผ. ก าหนดให้ ผู้ รั บเหมาก่ อสร้ าง จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ ป ฐมพยาบาล และอุ ปกรณ์
ช่วยเหลือที่จาเป็น เพื่อให้การบริการและสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
7) กฟผ. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและฝ่ายปกครองใน
พื้นที่เพื่อให้บริการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและคนงานมีอาการเจ็บป่วย
8) กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเป็น
ระยะ ๆ และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมดูแลให้คนงาน
สวมใส่ตลอดเวลาทางาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หมวกนิรภัย ถุงมือ
นิรภัย รองเท้านิรภัย และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน พร้อมทั้งต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฟผ.
9) กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการตรวจสอบและป้องกันการใช้สารเสพติดของ
คนงานก่อสร้าง
❖ ระยะดาเนินการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไม่มีการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ
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4.

ผู้ดาเนินการและแหล่งเงินทุน

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
จะใช้งบลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

5.

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ)
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์: 0 2436 1111 โทรสาร: 0 2436 1190
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด (บริษัทที่ปรึกษา)
7 อาคารวิชั่น บิสิเนสปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 0 2347 0154 - 55 ต่อ 429 โทรสาร: 0 2347 0156
“การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างยั่งยืน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
กฟผ. และคณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

บันทึก
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
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