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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่  2 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 ปจจุบันโครงการฯ ไดกอสรางสวนของกังหันลมแลว
เสร็จทั้งหมด จํานวน 12 ชุด ขนาดกําลังการผลิตชุดละ 2.30 เมกะวัตต ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 27.60  
เมกะวัตต ปริมาณการซื้อขายไฟฟาตามสัญญาสูงสุด 24 เมกะวัตต และไดขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตอ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 และแจงประกอบกิจการ
ไฟฟาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่  20 เมษายน 2561 โดย กฟผ.  
ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหครอบคลุมตามที่รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกําหนดไว โดยรายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนฉบับที่ 8 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562  
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการฯ ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ 
ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 2.1 ระดับเสียง 
2.1.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหวางวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 

ดําเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวแล็ป จํากัด กฟผ. พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคา
ระหวาง 43.0-60.6 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 72.8-89.6 เดซิเบลเอ คาระดับเสียง
เปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) มีคาระหวาง 29.1-62.5 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีคา
ระหวาง 50.1-68.3 เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ที่กําหนดให  
คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และคาระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และ  115 เดซิเบลเอ 
ตามลําดับ  

 
2.1.2 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะการไดยินและตรวจสุขภาพทั่วไปใหกับประชาชนบริเวณหมู 6 

และหมู 10  
การตรวจสุขภาพท่ัวไปและสมรรถนะการไดยินของประชาชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา รวมกับแพทยจากโรงพยาบาลอําเภอสีคิ้ว และเจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) คลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ในการตรวจ
สุขภาพอนามัยใหกับชุมชนตําบลคลองไผ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 พบวา มีประชาชนท่ีเขารับการตรวจ
สุขภาพ จํานวน 386 คน โดยพบภาวะผิดปกติและความเสี่ยงตอโรคมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก ความดันโลหิตสูง 
(รอยละ 37.05) ภาวะโรคอวน (รอยละ 25.65) และภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน (รอยละ 19.43) สําหรับการตรวจ
สมรรถนะการไดยิน พบวา ประชาชนไมมีภาวะเสี่ยงและความผิดปกติดานสมรรถนะการไดยิน  

 
2.1.3 ติดตั้งจอภาพรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคมหมู 6 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดติดตั้งบอรดรายงานผลการ

ตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 หลังจากดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในแตละครั้งแลว
เสร็จ เพ่ือแจงใหชุมชนโดยรอบรับทราบผลการตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 6 จุดตรวจวัด ทั้งในพ้ืนที่โครงการ
กังหันลม และพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ  

 
2.1.4 ติดตามตรวจสอบการรอดตายของตนไมที่ปลูกและทําการปลูกซอมทันที 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดเขาดูแลบํารุงรักษาตนไม 

ที่ปลูกกลับคืนอยาง สม่ําเสมอ ตามแผนงานบํารุงรักษาโยธา ดานการฟนฟูสภาพภูมิทัศน ดวยการใสปุยบํารุง 
และกําจัดวัชพืช ซึ่งตนไมยังอยูสภาพดี พรอมทั้งดําเนินการปลูกตนไมเพ่ิมเติม เพื่อฟนฟูสภาพภูมิทัศน จํานวน 
100 ตน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และติดตามการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกคืนเม่ือเดือนธันวาคม 2562 
พบวา มีจํานวนตนไมที่ตายเกิน 50% ของตนไมที่ปลูกใหม ซึ่งการปลูกซอมแซมจะทําการปลูกชวงฤดูฝน ในป 
2563 เพ่ือใหการปลูกไดผล ทางหนวยงานไดปรับแผนการปลูกใหมโดยจะทําการขุดหลุมปลูกใหใหญขึ้นและ
นําหนาดินมาเสริมและจะใชไมที่มีขนาดความสูงประมาณ 2 เมตร มาปลูกแทนไมถุงเพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงของ
ชาวบานที่เขาไปเหยียบตนไมท่ีปลูก 

 
2.2 การชะลางพังทลายของดิน 

การติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาไม และการติดตามตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซอมแซมอยู
ระหวางการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนดานปองกันการชะลางพังทลายของดิน
บริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ดําเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยใชระยะเวลา
การศึกษา 1 ป ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน 2562-วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ผลการประเมินการชะลางพังทลายของดิน โดยการคาปริมาณตะกอนในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยหวยซับ
ผักหนาม ดวยการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; GIS) รวมกับ
สมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation; USLE)  พบวา มีคา R Factor m-ton/ha/y 
เทากับ 441.21 คา K Factor เทากับ 0.12 คา C Factor (พ้ืนที่เปนพ้ืนที่ปาผลัดใบและสวนปายูคาลิปตัส) 
กอนมีโครงการ เทากับ 0.25 และ 0.15 สวน C Factor (พ้ืนที่เปดโลงบริเวณเสากังหันลมและถนนในโครงการ) 
ภายหลังมีโครงการ เทากับ 0.8 คา P Factor เทากับ 1 ซึ่งปจจุบันงานวิจัยนี้อยูระหวางดําเนินการประเมินการ
ชะลางพังทลายของดิน และการปลูกปา ปลูกหญาแฝก และหญาคาเปนพืชคลุมดิน ซึ่งจะชวยปองกัน 
การชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ โดยทําการเลือกปลูกในบริเวณที่มีความลาดชันสูง และบริเวณที่มีการเปด
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หนาดิน รวมกับนักวิจัยไทบาน ซึ่งเปนผูแทนชุมชน หมูที่ 1, 6 และ 10 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 
2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พบวา สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 
ของจุดตรวจวัดที่ 1 หวยซับผักหนาม มีคา 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร และ 6.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีคา
ไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้งนี้คาดวามีฝนตกกอนการเก็บตัวอยางประมาณ 2-3 วัน (กอนหนาลําหวยมีสภาพ
น้ําแหง) ทําใหเพ่ิงเกิดน้ําขังและมีระดับต่ํามาก จึงทําใหการละลายออกซิเจนจากอากาศลงสูน้ําไดนอย อีกทั้ง  
มีซากใบไมในพ้ืนที่ทําใหจุลินทรียในน้ํามีการใชออกซิเจนในการยอยสลาย จึงสงผลใหคาออกซิเจนละลายน้ําที่
ตรวจวัดมีคาต่ํา ซึ่งสอดคลองกับคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ที่มีคาสูง และไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
(เกณฑมาตรฐานกําหนดให <2.0 มิลลิกรัมตอลิตร) เนื่องจากมีการสะสมของสารอินทรียในพ้ืนที่ ทําให
จุลินทรียในนํ้ามีการใชออกซิเจนในการยอยสลายมากขึ้น อีกทั้งระดับน้ํามีปริมาณนอย จึงทําใหคาบีโอดี 
มีปริมาณสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐานฯ สวนจุดตรวจวัดที่ 2 หวยซับหวาย แหลงน้ํามีลักษณะแหงขอด พื้นดิน
แตกระแหง ไมสามารถเก็บตัวอยางได 

 
2.4 ทรัพยากรปาไม 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม และการติดตามตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซ อมแซม  

อยูระหวางการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนดานการปลูกปาและบํารุงรักษา
บริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองและพ้ืนที่เสื่อมโทรม ดําเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
โดยใชระยะเวลาการศึกษา 1 ป ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน 2562-วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุไมทองถิ่น พบวา สภาพพ้ืนที่ปาโดยทั่วไป เปนปา
ปลูก ไดแก ไมกลุมยูคาลิปตัสและกระถิน และสภาพพ้ืนที่ปาธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ปาแบบ  
ปาเบญจพรรณหรือปาสมผลัดใบ และปาดิบแลง พบรองรอย ซึ่ งพันธุไมพ้ืนถิ่นที่พบไดมากในพ้ืนที่ เชน เขลง 
พลับพลา ขี้เหล็กอเมริกัน โมกมัน ติ้วขาว ติ้วเกลี้ยง กระถิน เปนตน ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตามข้ันตอน
การวิจัย เบื้องตนไดดําเนินการจัดตั้งกลุมนักวิจัยไทบาน ซึ่งเปนแทนชุมชน หมูที่ 1, 6 และ 10 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา โดยคณะนักวิจัยไทบานไดเขามามีสวนรวมในการสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมตลอด
งานวิจัยฯ  

 
2.5 ทรัพยากรสัตวปา 
การติดตามดานทรัพยากรสัตวปา ดานชนิด ความหลากหลาย และความชุกชุมของสัตวปา โดยการ 

มีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยใชระยะเวลาการศึกษา 1 ป ระหวาง
วันที่ 4 มิถุนายน 2562-วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ผลการสํารวจความหลากหลายสัตวปา จากการสอบถามและการสัมภาษณ ผูนําชุมชน พบ หมูปา 
รอยละ 64.19 ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่พบมากที่สุด สัตวฟนแทะพบ กระแต รอยละ 80.37 
สัตวฟนแทะขุดรูอยูในดิน พบหนู รอยละ 80.37 สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา พบ กบรอยละ 81.29 สัตวเลื้อยคลาน  
พบตุกแก รอยละ 86.34 สัตวปก พบนกกระจิบสวน รอยละ 96.23 สัตวน้ําที่มีกระดูกสันหลัง พบ ปลากระดี่ 
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รอยละ 96.23 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง พบ กุงฝอย รอยละ 81.29 สัตวเลี้ยง พบ ควาย รอยละ 96.15  
ผลการลงพื้นที่สํารวจและเก็บตัวอยาง ชนิดพันธุสัตวน้ําและสัตวเลื้อยคลาน พบชนิดพันธุสัตว กลุม

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate) จํานวน 4 ชนิด กลุมสัตวที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) จํานวน 5 
ชนิด กลุมสัตวสะเทิ้นน้ําสะเท้ินบก (Amphibian) จํานวน 3 ชนิด กลุมสัตวเลื้อยคลาน (Reptilian) จํานวน 11 
ชนิด ปจจุบันงานวิจัยนี้อยูระหวางดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย รวมกับนักวิจัยไทบาน ซึ่งเปนผูแทนชุมชน 
หมูที่ 1, 6 และ 10 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

2.6 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง 
ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มีแพลงกตอนพืชรวมท้ังสิ้น 28 ชนิด 10 สกุล 6 ครอบครัว 5 อันดับ 4 ชั้น 3 
ดิวิชั่น มีคาเฉล่ียของปริมาณตั้งแต 112,860 ยูนิตตอลิตร ในบริเวณหวยซับผักหนาม โดยแพลงกตอนพืชในกลุม 
ยูกลีนอยดเปนแพลงกตอนพืชกลุมเดน โดยพบยูกลีนอยดชนิด Lepocinclis salina รองลงมา ไดแก Phacus 
contortus, Phacus ranula, Phacus longicauda, Phacus helikoides และ  Phacus sp.  

แพลงกตอนสัตว ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 3 ไฟลัม 3 ชั้น 3 อันดับ 2 ครอบครัว 2 สกุล 2 ชนิด 1 กลุม และ 1 
ระยะวัยออน มีปริมาณตั้งแต 636 ตัวตอลิตร ในบริเวณหวยซับผักหนาม โดยพบแพลงกตอนสัตว คือ อารโทรพอด 
รองลงมา คือ  โพรโทซัว และโรติเฟอร ซึ่งพบปริมาณนอยมาก โดยแพลงกตอนสัตวที่พบมีปริมาณสูงสุด คือ 
Copepods nauplii.  

สัตวพ้ืนทองน้ํา ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 1 ไฟลัม 1 ชั้น 2 อันดับ 2 วงศ 2 ชนิด  มีจํานวนต้ังแต 15-59 ตัวตอ
ตารางเมตร ในบริเวณหวยซับผักหนาม พบกลุม Cybister sp. (ดวง) และ Notonecta sp. (มวนวน) จํานวนชนิด
สัตวพ้ืนทองน้ําในบริเวณนี้อยูในระดับต่ํา  

พันธุปลา ไมพบพันธุปลาทั้ง 2 จุดตรวจวัด คาดวาเกิดจากกอนการสํารวจบริเวณหวยซับผักหนาม  
มีน้ําแหงในชวงฤดูรอน ทําใหปลาที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวถูกจับหรือตายไป และจากการสํารวจยังพบลูก
เขียด และลูกแมลงนํ้า ซึ่งกินสัตวน้ําวัยออนเปนอาหาร อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ไมพบลูกปลาในการสํารวจครั้งนี้ 
สวนบริเวณหวยซับหวาย พบวา น้ําแหงขอด ซึ่งคาดวาเกิดจากฝนทิ้งชวง และการใชน้ําเพ่ือการเกษตรหรือ
อุปโภคสังเกตไดจากพบทอสูบน้ําบริเวณกลางจุดสํารวจนี้ 

พรรณไมน้ํา ที่สํารวจพบทั้งส้ิน 11 วงศ 14 ชนิด โดยพบบริเวณหวยซับผักหนาม พบวัชพืชสวนใหญ 
ไดแก หญาฮ๋ียุมหรือหญารีแพร รองลงมาไดแกพืชชายนํ้า ไดแก ผักเปดไทย เทียนนา จั๋ง หวาย บอน และกุมน้ํา
สวนบริเวณหวยซับหวาย พบวา พรรณไมน้ําสวนใหญเปนวัชพืช ไดแก หญาขน รองลงมาเปน พืชชายนํ้า ไดแก 
ผักปลาบ และหญาปลอง และวัชพืช ไดแก ตําลึง ตําลึงทอง และหญาคา สวนพืชลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา  
โดยในการสํารวจครั้งนี้พบผักตบชวาซ่ึงอาจจะเจริญเติบโตไดเนื่องจากไดรับน้ําฝน แตสภาพบอทั่วไปยังแหงขอด
จึงไมพบบัวแดง (พืชโผลพนน้ํา (Emerged Type Plants) ที่เคยพบหนาแนน 

 
2.7 คุณคาคุณภาพชีวิต 
2.7.1 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โครงการฯ และโรงไฟฟาลําตะคองชลภา
วัฒนา ไดติดตามตรวจสอบเรื่องรองทุกขผานทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน รองทุกข โครงการ
โรงไฟฟากังหันลมลําตะคอง ตามคําส่ังแตงตั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6191/2562 ลงนามโดยผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ณ  วันที่  19 มิถุนายน  2562 โดยชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562  
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คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการเปดตูรับเรื่องรองเรียน รองทุกข พบวา ไมมีขอคิดเห็น หรือขอรองเรียน รอง
ทุกข ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะท่ี 2 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 
ไดแจงผลการเปดตูฯ ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการติดตามฯ ใหทราบ 

 
2.7.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวม 

การติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนดานสังคม และการมีสวนรวม กําหนดใหดําเนินการ 
ปละ 1 ครั้ง ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ระหวางวันที่ 16-20 กันยายน 2562  โดย กฟผ.  
ไดดําเนินการสํารวจฯ ครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 ทั้งหมด 3 หมูบาน 
ไดแก หมูที่ 1 บานคลองไผ หมูที่ 6 บานเขายายเท่ียงเหนือ และ หมูที่ 10 บานเขายายเท่ียงใต มีขนาดของ
ประชากร จํานวน 2,057 ครัวเรือน ไดขนาดครัวเรือนศึกษาตามท่ีคํานวณ 92 ครัวเรือน ซึ่งในการเก็บขอมูล 
ไดเพ่ิมขนาดตัวอยางเปน 121 ครัวเรือน พบวา 

- สภาพสังคมเศรษฐกิจของครัวเรือน ผูใหสัมภาษณสวนใหญ รอยละ 55 เกิดและเติบโตในพ้ืนที่  
โดยรอยละ 48 เปนผูประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 23 
โดยสวนใหญ รอยละ 64 ไมมีปญหาในการประกอบอาชีพ สําหรับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน สวนใหญ รอยละ 27 
มีรายไดครัวเรือนตอเดือน ระหวาง 5,001-10,000 บาทตอเดือน 

- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
แหลงน้ําดื่มของครัวเรือน พบวา สวนใหญรอยละ 52 ใชน้ําดื่มบรรจุขวด/น้ําถัง เปนน้ําดื่มมากท่ีสุด 

รองลงมา เปนนํ้าฝน รอยละ 41 โดยรอยละ 97 ไมมีปญหาเกี่ยวกับน้ําดื่ม สําหรับครัวเรือนที่มีปญหาเกี่ยวกับ 
น้ําด่ืม คือ น้ําฝนไมเพียงพอ น้ําประปามีกลิ่น และน้ําบรรจุขวดมีราคาแพง 

แหลงน้ําใชที่ครัวเรือนใชมากที่สุด รอยละ 84 มาจากน้ําประปามากที่สุด รองลงมาคือนํ้าคลอง รอยละ 
13 โดยรอยละ 57 พบวา ไมมีปญหาเกี่ยวกับน้ําใช สําหรับครัวเรือนที่มีปญหาน้ําใช คือ น้ําประปาไมคอยไหล 
น้ําประปาไมสะอาดมีตะกอน น้ําฝนไมสะอาด น้ําไมพอใช มีกลิ่น 

วิธีกําจัดขยะของครัวเรือน พบวา สวนใหญรอยละ 55 กําจัดขยะโดยใชบริการการจัดเก็บขยะของ
เทศบาล/อบต. รองลงมารอยละ 25 กําจัดขยะโดยนําไปทิ้งที่บอกําจัดขยะ และโดยวิธีเผา/ฝง รอยละ 20  

การใชไฟฟาในชุมชน พบวา สวนใหญรอยละ 59 มีปญหาในการใชไฟฟา ซึ่งปญหาในการใชไฟฟา 
คือ ไฟตกบอย ไฟดบับอย 

- ถนนที่ผานครัวเรือนสวนใหญรอยละ 71 เปนถนนคอนกรีต สวนที่เหลือเปนถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
และครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 84 ไมมีปญหาเกี่ยวกับสภาพถนน  

- สาธารณสุข พบวา ครัวเรือนมีสมาชิกเคยเจ็บปวย รอยละ 62 และไมเคยเจ็บปวย รอยละ 38  
โดยอาการของโรคท่ีสมาชิกในครัวเรือนตัวอยางเจ็บปวย พบวา  ปวยดวย ความดันโลหิต โรคระบบทางเดิน
หายใจ/ไขหวัด และโรคเบาหวาน โดยสวนใหญ รอยละ 73 เมื่อเจ็บปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ  
รองลงมารักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และที่โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก รอยละ 28 และ
รอยละ 20 ตามลําดับ  

- ความคิดเห็นที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนปจจุบัน พบวา ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 29 ประสบ
ปญหาฝุนละอองมากที่สุด โดยสวนใหญ รอยละ 38 ตอบวาแหลงที่มาของปญหาฝุนละอองมาจากแหลงอ่ืนๆ 
ซึ่งไมใชมาจากโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง เชน ยานพาหนะที่สัญจรไปมา ระดับความรุนแรงอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 26) ปญหาส่ิงแวดลอมรองลงมาคือ ปญหาเสียงรบกวน (รอยละ 22) โดยครัวเรือน
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สวนใหญ (รอยละ 18) คิดวาแหลงที่มาของปญหาเสียงรบกวนมาจากแหลงอ่ืนๆ ซึ่งไมใชมาจากโครงการฯ เชน 
ยานพาหนะท่ีสัญจรไปมา โดยระดับความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 20) 

- การรับรูขาวสารและการรวมกลุมทางสังคม พบวา ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 79 รับทราบขาวสาร
ของโครงการฯ แหลงขอมูลขาวสารโครงการฯ ที่ชุมชนไดรับสวนใหญ รอยละ 47 มาจากผูนําชุมชน/เจาหนาที่
ของรัฐ รองลงมาไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ กฟผ. รอยละ 29 จากหอกระจายเสียง/เสียงตามสาย และ 
จากญาติพ่ีนอง/เพ่ือนบาน รอยละ 26 เทากัน 

  - การมีสวนรวมของประชาชนตอ กฟผ. พบวา ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 63 เคยเขารวมและ
รับทราบในกิจกรรมของชุมชนท่ีจัดโดย กฟผ. กิจกรรมที่มีการรับทราบและมีสวนรวมมากที่สุดไดแก กิจกรรม
เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงไฟฟา/เขื่อน ของ กฟผ. รอยละ 26 รองลงมาคือ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสงเสริม และ
ทํานุบํารุงศาสนาจาก กฟผ. และกิจกรรมสงเสริมอาชีพ/รายได 

- จากการสัมภาษณครัวเรือนเก่ียวกับทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอ กฟผ. ในภาพรวม พบวา สวนใหญของ
ผูใหสัมภาษณ รอยละ 75 เห็นวา กฟผ. มีประโยชนตอชุมชน มีเพียงรอยละ 6 เห็นวา กฟผ. ไมมีประโยชน 
ทั้งน้ี ผูใหสัมภาษณระบุวา กฟผ. มีประโยชนในภาพรวมตอชุมชน ในดานการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น  
เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา และทําใหเกิดการจางงานในทองถิ่น/การคาขาย และรอยละ 77 ครัวเรือน 
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ กฟผ.  

 




