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รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะท่ี 2 ของ            

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 ปจจุบันโครงการฯ ไดกอสรางสวนของกังหันลมแลวเสร็จทั้งหมด 
จํานวน 12 ชุด ขนาดกําลังการผลิตชุดละ 2.30 เมกะวัตต ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 27.60 เมกะวัตต 
ปริมาณการซื้อขายไฟฟาตามสัญญาสูงสุด 24.00 เมกะวัตต  และไดขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตอ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 และแจงประกอบกิจการ
ไฟฟาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย กฟผ. 
ไดปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหครอบคลุมตามท่ีรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกําหนดไว โดยรายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนฉบับที่ 7 
เพื่อรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สรุป
สาระสําคัญ ดังนี ้
 

1. ผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันโครงการฯ อยูในระยะดําเนินการ และยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด  

 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 2.1 ระดับเสียง 
2.1.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2562 

ดําเนินการตรวจวดัโดยฝายส่ิงแวดลอมโครงการ กฟผ. พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาระหวาง 
43.3-60.6 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 72.9-108.6 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทล
ที่ 90 (L90) มีคาระหวาง 28.9-50.1 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีคาระหวาง 50.7-66.6 
เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ที่กําหนดใหคาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง และ 
คาระดับเสียงเฉล่ียสูงสุด มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  
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2.1.2 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะการไดยินและตรวจสุขภาพท่ัวไปใหกับประชาชนบริเวณหมู 6 
และหมู 10 ปละ 2 ครั้งในชวงฤดูรอน และฤดูหนาว 

การตรวจสุขภาพทั่วไปและสมรรถนะการไดยินของประชาชน ในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2562 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา รวมกับแพทยจากโรงพยาบาล
อําเภอสีคิ้ว และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) คลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ในการตรวจสุขภาพอนามัยใหกับชุมชนตําบลคลองไผ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
พบวา มีประชาชนที่เขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 386 คน โดยพบภาวะผิดปกติและความเสี่ยงตอโรคมาก
ที่สุด 3 อันดับ ไดแก ความดันโลหิตสูง (รอยละ 25.65) ภาวะโรคอวน (รอยละ 19.43) และภาวะเส่ียง
โรคเบาหวาน (รอยละ 19.43) สําหรับการตรวจสมรรถนะการไดยิน พบวา ประชาชนไมมีภาวะเสี่ยงและความ
ผิดปกติดานสมรรถนะการไดยิน  

 
2.1.3 ติดตั้งจอภาพรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคมหมู 6 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดติดตั้งบอรดรายงานผลการ

ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 หลังจากดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในแตละครั้งแลว
เสร็จ เพื่อแจงใหชุมชนโดยรอบรับทราบผลการตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 6 จุดตรวจวัด ทั้งในพื้นท่ีโครงการ
กังหันลม และพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ  

 
2.1.4 ติดตามตรวจสอบการรอดตายของตนไมที่ปลูกและทําการปลูกซอมทันที 
การติดตามตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซอมแซม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดดําเนินการลงนามสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมของประชาชนดานการปลูกปาและบํารุงรักษาบริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองและพื้นที่
เสื่อมโทรม โดยโครงการวิจัยดังกลาว ใชระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 1 ป  เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2562 ซึ่งจะรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัยในรายงานฉบับตอไป 

นอกจากน้ี โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดดําเนินงานบํารุงรักษาพื้นท่ีกังหันลม ตามแผนการ
บํารุงรักษาโยธา ป 2562 ดานการฟนฟูสภาพภูมิทัศน โดยดําเนินการดูแลรักษาตนไมที่ปลูกกลับคืนหลังจาก
การกอสรางแลวเสร็จ ดวยการใสปุยบํารุง และกําจัดวัชพืช พรอมทั้งเตรียมกลาไมใหม จํานวน 300 ตน โดยมี
แผนปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปา และบริเวณพื้นที่โครงการกังหันลมฯ ในชวงฤดูฝน เพื่อใหมีอัตราการตายลดลง และ
รอดตายสูงข้ึน  

 
2.2 การชะลางพังทลายของดิน 
การติดตามตรวจสอบการรอดตายของหญาและปลูกซอมแซมทันที เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย

ของดินในพื้นที่ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะท่ี 2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดดําเนินการลงนามสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมของประชาชนดานการปองกันการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีโครงการฯ และพื้นท่ีเสื่อมโทรม  
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โดยโครงการวิจัยดังกลาว ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น 1 ป เริ่มดําเนินการต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562  
ซึ่งจะรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัยในรายงานฉบับตอไป 

 
2.3 คุณภาพน้าํผิวดิน  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน และการชะลางพังทลายของดิน จํานวน 2 จุดตรวจวัด เมื่อวันท่ี 30 

มีนาคม 2562 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน 
คาออกซิเจนละลาย (DO) ของจุดตรวจวัดที่ 1 หวยซับผักหนาม มีคา 2 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ ทั้งนี้คาดวามีฝนตกกอนการเก็บตัวอยางประมาณ 1 สัปดาห (กอนหนาน้ันน้ําแหง) ทําใหเพ่ิงเกิด
น้ําขังและมีระดับต่ํามาก อีกทั้งมีซากใบไมในพื้นท่ีทําใหจุลินทรียในน้ํามีการใชออกซิเจนในการยอยสลาย  
จึงมีผลทําใหคาออกซิเจนละลายน้ําที่ตรวจวัดมีคาต่ํา สวนคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) มีคาสูงในท้ังสอง
จุดตรวจวัด (7.4-7.9 มิลลิกรัมตอลิตร)  ซึ่งมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ (เกณฑมาตรฐานกําหนดให <2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร) สาเหตุคาดวามีการสะสมของสารอินทรียในพื้นที่ ทําใหจุลินทรียในน้ํามีการใชออกซิเจน  
ในการยอยสลายมากข้ึน อีกทั้งระดับน้ํามีปริมาณนอยและแหลงนํ้าเปนลักษณะนํ้าน่ิงในชวงฤดูรอน จึงทําให
คาบีโอดีมีปริมาณสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐานฯ 

 
2.4 ทรัพยากรปาไม 
การติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไม ทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาไม และการติดตาม

ตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซอมแซม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภา
วัฒนา ไดดําเนินการลงนามสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ซึ่งเปน
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนดานการปลูกปาและบํารุงรักษาบริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองและพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม  
โดยโครงการวิจัยดังกลาว ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น 1 ป เริ่มดําเนินการต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 
ซึ่งจะรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัยในรายงานฉบับตอไป 

 
2.5 ทรัพยากรสัตวปา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดดําเนินการลงนามสัญญา

สนับสนุนทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ใหดําเนิน
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนดานผลกระทบตอสัตวปา บริเวณ
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองและพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม  โดยโครงการวิจัยดังกลาว ใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 1 ป เริ่มดําเนินการต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งผลการดําเนินงานวิจัยจะรายงานในฉบับ
ตอไป 

 
2.6 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง 
ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง จํานวน 2 จุดตรวจวัด เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 

2562 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มีแพลงกตอนพืชรวมทั้งสิ้น 28 ชนิด 12 สกุล 6 
ครอบครัว 5 อันดับ 5 ชั้น 3 ดิวิชั่น มีคาเฉลี่ยของปริมาณตั้งแต 2,842-70,200 ยูนิตตอลิตร โดยแพลงกตอนพืช
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ในกลุมยูกลีนอยด เปนแพลงกตอนพืชกลุมเดนท่ีมีทั้งชนิดและปริมาณสูงทั้ง 2 สถานี แตแตกตางกันที่ชนิดเดนที่
พบ โดยบริเวณหวยซับผักหนาม พบยูกลีนอยดชนิด Euglena acus, Trachelomonas volvocina ตามลําดับ 
สวนบริ เวณหวยซับหวาย พบ  ยูกลีนอยดชนิด  Phacus longicauda ไดอะตอมชนิด Pinnularia sp.,  
ยู ก ลี น อ ย ด ช นิ ด  Euglena limnophila, Euglena oxyuris var. charkowiensis, Lepocinclis ovum, 
Phacus ranula และ Phacus undulates ตามลําดับ สําหรับแพลงกตอนชนิดเดนท่ีพบสวนใหญเปนชนิดท่ี
บงช้ีไดถึงแหลงน้ํามีสารอาหารสูง 

แพลงกตอนสัตว ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 5 ชั้น 7 อันดับ 7 ครอบครัว 10 สกุล 10 ชนิด 2 กลุม 
และ 1 ระยะวัยออน มีปริมาณตั้งแต 1,655-7,495 ตัวตอลิตร โดยบริเวณหวยซับผักหนาม พบแพลงกตอน
สัตวกลุมโพรโทซัวมีปริมาณสูงสุด ชนิดท่ีพบเดน คือ Unknown ciliated protozoa รองลงมา ไดแก 
Copepod  nauplii  และ Plationus patulus ตามลําดับ ในขณะที่บริเวรหวยซับหวาย พบอารโทรพอด 
เปนกลุมเดน ชนิดที่พบเดน คือ Unidentified calanoid copepods รองลงมา ไดแก Copepod nauplii 
และ Mytilina sp.  

สัตวพื้นทองน้ํา ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 3 ชั้น 5 อันดับ 7 วงศ 9 ชนิด  มีจํานวนตัง้แต 15-341 ตัวตอ
ตารางเมตร ในบริเวณหวยซับผักหนาม พบกลุม Lymnaea auricularia swinhoei (หอยคัน) เปนชนิดเดน 
รองลงมาคือ Cybister sp. (ดวง) Notonecta sp. และ Melanoides sp. จํานวนชนิดสัตวพื้นทองน้ําในบริเวณน้ี
อยูในระดับต่ํา สวนบริเวณหวยซับหวาย มีจํานวนชนิดสัตวพื้นทองน้ําต่ําเชนกัน ซึ่งชนิดของสัตวพื้นทองน้ํา
บริเวณน้ีสวนมากเปนกลุมหอยที่เคลื่อนตัวไดชา สามารถอาศัยอยูในบริเวณท่ีมีออกซิเจนตํ่าได 

พันธุปลา ที่สํารวจพบเฉพาะบริเวณหวยซับหวายทั้งสิ้น 4 วงศ 6 ชนิด และพบปลาเศรษฐกิจ จํานวน 
1 ชนิด คือ ปลาชอน สําหรับปลาที่จับไดจากอวนทับตลิ่ง สวนใหญเปนลูกปลาและปลาขนาดเล็กท่ีอาศัยตาม
พรรณไมน้ําในบริเวณชายฝง ไดแก ปลาซิวหางแดง ซิวหนวดยาว อีด กระด่ีหมอ กริมควาย และปลาชอน  
เมื่อพิจารณาชนิดปลาตามอุปนิสัยการกินอาหารโดยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ กลุมปลากินพืช (Forage 
Species; F) และกลุมปลากินสัตว (Carnivorous Species; C) แตในการสํารวจครั้งนี้พบกลุมปลากินสัตว
เทาน้ัน จํานวน 6 ชนิด คือ ปลาซิวหางแดง ซิวหนวดยาว อีด กระดี่หมอ กริมควาย และปลาชอน สําหรับบริเวณ
หวยซับผักหนาม ไมพบปลา คาดวาเกิดจากกอนการสํารวจบริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 มีน้ําแหงในชวงฤดูแลง  
ทําใหปลาท่ีอาศัยอยูบริเวณดังกลาวถูกจับหรือตายไป และจากการสํารวจยังพบลูกเขียดและลูกแมลงนํ้า  
ซึ่งกินสัตวนํ้าวัยออนเปนอาหาร อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีไมพบลูกปลาในการสํารวจคร้ังนี้ 

พรรณไมน้ํา ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 9 วงศ 12 ชนิด โดยพบบริเวณหวยซับผักหนาม พบวัชพืชสวนใหญ 
ไดแก หญาฮี๋ยุมหรือหญารีแพร รองลงมาคือพืชชายนํ้า ไดแก จั๋ง หวาย บอน และกุมนํ้า สวนบริเวณหวยซับ
หวาย พบวาพรรณไมน้ําโดยสวนเปนวัชพืชไดแก หญาขน หญาคา ขี้กาขาว ตําลึง ตําลึงทอง และเทียนนา 
สวนพืชชายนํ้า ไดแก บอน และผักเปดน้ํา โดยในการสํารวจคร้ังนี้ไมพบบัวแดง (พืชโผลพนน้ํา (Emerged 
Type Plants) ที่เคยพบหนาแนนในจุดตรวจวัดที่ 2 อาจเนื่องจากสภาพต้ืนเขินไมเหมาะแกการเจริญเติบโต  
จึงทําใหไมพบในการสํารวจครั้งนี ้

 
2.7 คุณคาคุณภาพชีวิต 
2.7.1 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โครงการฯ และโรงไฟฟาลําตะคองชลภา
วัฒนา ไดติดตามตรวจสอบเรื่องรองทุกขผานทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข โครงการ
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โรงไฟฟากังหันลมลําตะคอง ตามคําสั่งแตงตั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6191/2562 ลงนามโดยผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ณ  วันที่  19 มิถุนายน  2562 โดยชวงระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน  2562  
คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตั้งตูรับขอคิดเห็น และรับเรื่องรองเรียน รองทุกข บริเวณชุมชนหมูที่ 1, 6, 
10 ของเทศบาลตําบลคลองไผ และบริเวณชุมชนหมูที่ 1, 6, 10 ขององคการบริหารสวนตําบลคลองไผ และ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ผูแทนคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการเปดตู ครั้งท่ี 1/2562 ของท้ัง 2 พื้นที่ 
พบวา ไมมีขอคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟา
ลําตะคอง ระยะท่ี 2 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดแจงผลการเปดตูตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2562  
 

2.7.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวม 

การติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนดานสังคม และการมีสวนรวม กําหนดใหดําเนินการ 
ปละ 1 คร้ัง โดย กฟผ. ไดดําเนินการสํารวจขอมูลดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 
ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 โดยจะรายงานผลการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นฯ และ
รายงานในฉบับตอไป 

 


