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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่  2 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 ปจจุบันโครงการฯ ไดกอสรางสวนของกังหันลมแลว
เสร็จทั้งหมด จํานวน 12 ชุด ขนาดกําลังการผลิตชุดละ 2.30 เมกะวัตต ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังรวม 27.60  
เมกะวัตต ปริมาณการซ้ือขายไฟฟาตามสัญญาสูงสุด 24 เมกะวัตต และไดรับอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตอ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 และแจงเริ่มประกอบกิจการ
พลังงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดย กฟผ.  
ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหครอบคลุมตามท่ีรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกําหนดไว โดยรายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนฉบับท่ี 9 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563  
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการฯ ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ 

ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  
 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 2.1 ระดับเสียง 
2.1.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหวางวันที่ 3-7 มิถุนายน 2563 

ดําเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด พบวา คาระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาระหวาง 48.9-60.1 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 
72.8-97.0 เดซิเบลเอ คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) มีคาระหวาง 37.3-63.7 เดซิเบลเอ คาระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีคาระหวาง 54.7-66.8 เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) ที่กําหนดใหคาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง และคาระดับเสียงเฉล่ียสู งสุด มีคาไมเกิน 70 เดซิเบล
เอ และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  
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2.1.2 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะการไดยินและตรวจสุขภาพทั่วไปใหกับประชาชนบริเวณหมู 6 
และหมู 10  

เนื่องจากในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เปนชวงประกาศมาตรการปองกันการติดเชื้อและ
ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทําใหตองเลื่อนการตรวจสุขภาพทั่วไปและสมรรถนะการไดยินของประชาชน  
ป 2563 ออกไป โดย กฟผ. ไดทําหนังสือตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือขอผอนผันการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ รอบท่ี 1/2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) อันเน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาด
ดังกลาว โดยเบื้องตนไดดําเนินการประสานงาน รพ.สต. คลองไผ และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เพ่ือเตรียมดําเนินการสํารวจคัดกรอง และตรวจสุขภาพชุมชนภายหลังจากสถานการณคลี่คลาย
ตอไป  

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 ไดเขาดูแลบํารงุรักษาตนไมที่

ปลูกกลับคืนอยาง สม่ําเสมอ ตามแผนงานบํารุงรักษาโยธา ดานการฟนฟูสภาพภูมิทัศน ดวยการใสปุยบํารุง 
และกําจัดวัชพืช ซึ่งตนไมยังอยูสภาพดี พรอมทั้งดําเนินการปลูกตนไมเพ่ิมเติม และซอมแซมในสวนที่มีการตาย
เกิน 50% เพ่ือฟนฟูสภาพภูมิทัศน จํานวน 63 ตน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ไดแก มะคา จํานวน 48 ตน 
พะยูง จํานวน 15 ตน บริเวณกังหันลมตนที่ 10 และ 11 

 
2.2 การชะลางพังทลายของดิน 
การติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาไม และการติดตามตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซอมแซม  

อยูระหวางการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนดานปองกันการชะลางพังทลายของ
ดินบริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ดําเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยใชระยะเวลา
การศึกษา 1 ป ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน 2562-วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีการขอขยายระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัยออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  
ปจจุบันมีความกาวหนาการดําเนินงานทั้งสิ้นรอยละ 98.3 และอยูระหวางจัดทําขอมูลและรางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ เพ่ือจะจัดสงใหกับ กฟผ. ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานในฉบับถัดไป 

 
2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พบวา สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
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สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 
ของจุดตรวจวัดที่ 1 หวยซับผักหนาม มีคา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และ 24 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งมีคา
ไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ทั้งนี้คาดวามีฝนตกกอนการเก็บตัวอยางประมาณ 7 วัน ทําใหเกิดน้ําขัง รวมกับ 
น้ําเดิมทีม่ีอยู เนื่องจากบริเวณนั้นเปนที่ต่ําสุดทําใหเกิดการเนาเหม็นสูง อีกทั้งมีซากใบไมในพ้ืนที่ทําใหจุลินทรีย 
ในนํ้ามีการใชออกซิเจนในการยอยสลายจึงมีผลทําใหคาออกซิเจนละลายที่ตรวจวัดมีคาต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ  
คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ที่มีคาสูง และไมอยู ในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากมีการสะสมของ
สารอินทรียในพ้ืนที่ ทําใหจุลินทรียในน้ํามีการใชออกซิเจนในการยอยสลายมากขึ้น อีกท้ังระดับน้ํามีปริมาณ
นอย จึงทําใหคาบีโอดีมีปริมาณสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐานฯ สวนจุดตรวจวัดที่ 2 หวยซับหวาย แหลงน้ํา  
มีลักษณะแหงขอด พ้ืนดินแตกระแหง มีหญาปกคลุม ไมสามารถเก็บตัวอยางได 

 
2.4 ทรัพยากรปาไม 
การติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปาไม และการติดตามตรวจสอบการรอดตาย และปลูกซอมแซมอยู

ระหวางการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนดานการปลูกปาและบํารุ งรักษาบริเวณ
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองและพ้ืนที่เสื่อมโทรม ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
โดยใชระยะเวลาการศึกษา 1 ป ระหวางวันท่ี 4 มิถุนายน 2562-วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีการขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาวิจัยออกไปส้ินสุดในวันที่  31 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 ปจจุบัน มีความกาวหนาการดําเนินงานทั้งสิ้นรอยละ 97.6 และอยูระหวางจัดทําขอมูลและ 
รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือจะจัดสงใหกับ กฟผ. ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานในฉบับถัดไป 

 
2.5 ทรัพยากรสัตวปา 
การติดตามดานทรัพยากรสัตวปา ดานชนิด ความหลากหลาย และความชุกชุมของสัตวปา โดยการมี

สวนรวมของประชาชน ดําเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยใชระยะเวลาการศึกษา 1 ป ระหวาง
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีการขอขยายระยะเวลาการศึกษาวิจัยออกไปสิ้ นสุดใน
วันที่  31 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ปจจุบัน มีความกาวหนาการ
ดําเนินงาน รอยละ 97.9 และอยูระหวางจัดทําขอมูลและรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือจะจัดสงใหกับ 
กฟผ. ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานในฉบับถัดไป 

 
2.6 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง 
ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ดําเนินการโดย

มห าวิท ย าลั ย เกษตรศาสตร  ซึ่ งสุ ม เก็ บ ตั วอย า งแพ ลงก ต อน เฉพ าะบ ริ เวณ ห วยซั บ ผั กหนาม  
(จุดตรวจวัดที่ 1) สวนบริเวณหวยซับหวาย (จุดตรวจวัดท่ี 2) ไมสามารถเก็บตัวอยางไดเนื่องจากพ้ืนที่ศึกษา 
มีลักษณะน้ําแหง ผลการศึกษาพบวา  

แพลงกตอนพืช ที่สํารวจพบท้ังส้ิน 24 ชนิด 8 สกุล 4 ครอบครัว 4 อันดับ 3 ชั้น 2 ดิวิชั่น มีคาเฉลี่ยของ
ปริมาณเทากับ 840,384 ยูนิตตอลิตร โดยแพลงกตอนพืชในกลุมยูกลีนอยดเปนแพลงกตอนพืชกลุมเดน โดยพบ 
ยูกลีนอยดชนิด Phacus helikoides รองลงมา ไดแก Phacus cristatus, Euglena acus, Lepocinclis 
ovum และ Phacus tortus 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2  ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
 

                      ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  
                  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

iv 

แพลงกตอนสัตว ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 2 ไฟลัม 4 ชั้น 6 อันดับ 8 ครอบครัว 11 สกุล 11 ชนิด มีปริมาณ
เทากับ 3,782 ตัวตอลิตร โดยแพลงกตอนสัตวท่ีมีองคประกอบหลักในดานปริมาณ คือ โรติเฟอร และโพรโทซัว  
ซึ่งพบปริมาณนอยมาก สวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบทั่วไปในแหลงน้ําจืด มีคาเทากับรอยละ 96.40 และ 3.60 
ของปริมาณแพลงกตอนสัตวรวมทั้งหมด ตามลําดับ โดยแพลงกตอนสัตวที่พบมีปริมาณสูงสุด คือ Filinia 
longiseta, Brachionus calyciflorus และ Cephalodella gibba ตามลําดับ ซึ่ งเปนชนิดที่บ งชี้ถึ งแหลงน้ํ า 
มีสารอาหารสูง  

สัตวพ้ืนทองนํ้า ที่สํารวจพบทั้งส้ิน 1 ไฟลัม 1 ชั้น 2 อันดับ 2 วงศ 2 ชนิด  มีจํานวน 15 ตัวตอตาราง
เมตร พบกลุม Cybister sp. (ดวง) และ Notonecta sp. (มวนวน) ซึ่งจํานวนชนิดสัตวพ้ืนทองน้ําในบริเวณนี้อยู
ในระดับต่ํา จากคาดัชนีความมากชนิด คาดัชนีความสมํ่าเสมอ และคาดัชนีความหลากหลาย แสดงใหเห็นวา 
คุณภาพน้ําบริเวณน้ีอยูในระดับต่ํา เนื่องมาจากนํ้าในหวยซับผักหนามแหงขอด เหลือเปนแองน้ําเล็กๆ ทําให
เหลือพ้ืนที่อาศัยนอยลง อีกทั้งไมมีการไหลเวียนของน้ํา น้ําจึงมีกลิ่นเหม็นเนา จึงไมเหมาะสมตอสัตวแหลง
อาศัยของสัตวพ้ืนทองนํ้า 

พันธุปลา ไมพบพันธุปลาทั้ง 2 จุดตรวจวัด เนื่องจาก ในจุดตรวจวัดที่ 2 มีปรากฎการณฝนทิ้งชวง 
น้ําแหงขอด สวนจุดตรวจวัดที่ 1 มีปริมาณขังในแองเล็กนอยและน้ํามีกลิ่นเหม็นมากจึงไมสํารวจพบลูกปลา
 พรรณไมน้ํา ที่สํารวจพบทั้งส้ิน 9 วงศ 12 ชนิด โดยพบวัชพืชสวนใหญ ไดแก หญาฮ๋ียุมหรือหญารีแพร 
รองลงมาไดแก พืชชายนํ้า ไดแก จั๋ง หญาปลองหวาย กระถิน กุมน้ํา สวนบริเวณหวยซับหวาย พบวา พรรณไม
น้ําสวนใหญเปนพืชชายนํ้า ไดแก หญาปลอง รองลงมาเปนวัชพืช ไดแก หญาขน ตําลึงทอง หญาตีนนก มะกอง
ขาว และพืชชายน้ํา ไดแก ผักปราบ เอ้ืองเพชรมา และกระถิน ในการสํารวจครั้งนี้พบวา  ฝนท้ิงชวงตอเนื่อง 
จนพ้ืนที่สํารวจแหงขอดเร่ิมพบพืช และวัชพืชที่ข้ึนในพ้ืนที่ดอน เชน มะกองขาว และกระถิน 

 
2.7 คุณคาคุณภาพชีวิต 
2.7.1 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โครงการฯ และโรงไฟฟาลําตะคองชลภา

วัฒนา ไดติดตามตรวจสอบเรื่องรองทุกขผานทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน รองทุกข โครงการ
โรงไฟฟากังหันลมลําตะคอง ตามคําสั่งแตงตั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6191/2562 ลงนามโดยผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ณ  วันที่  19 มิถุนายน  2562 โดยชวงระหวางเดือน มกราคม -มิถุนายน  2563  
คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการเปดตูรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข พบวา ไมมีขอคิดเห็น หรือขอรองเรียน  
รอ งทุ กข  ที่ เกี่ ย วขอ งกับการดํ า เนิ น งานของโครงการกั งหั นลมผ ลิต ไฟฟ าลํ าตะคอง  ระยะที่  2  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งยังไมไดแจงผลการเปดตูตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการติดตามฯ 
ใหทราบ เนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหตองเลื่อนการประชุมออกไปกอน 

 


