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รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
ในการประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 ปจจุบันโครงการฯ อยูในระยะดําเนินการ โดยมีขนาด
กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 12 ชุด 27.60 เมกะวัตต ปริมาณการซื้อขายไฟฟาตามสัญญาสูงสุด 24 เมกะวัตต 
และไดรับอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2561 และแจงเร่ิมประกอบกิจการพลังงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมตามที่รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกําหนดไว 
โดยรายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนฉบับท่ี 10 เพื่อรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะดําเนินการ 
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กฟผ. ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ ตามที่

ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด  
 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยการดําเนินงานระหวาง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี ้

 2.1 ระดับเสียง 
2.1.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหวางวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2563 

ดําเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด พบวา คาระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) คาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) คาระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด สวนคาระดับ
เสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ไมมีคามาตรฐานกําหนด 

 
2.1.2 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะการไดยินและตรวจสุขภาพท่ัวไปใหกับประชาชนบริเวณหมู 6 

และหมู 10  
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา รวมกับแพทยจากโรงพยาบาลอําเภอสีคิ้ว และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) คลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ในการตรวจ
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สุขภาพอนามัย คัดกรองกลุมโรคสําคัญ ใหกับประชาชนตําบลคลองไผ โดยพบภาวะผิดปกติและความเส่ียงตอ
โรคมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก ความดันโลหิต ภาวะโรคอวน และภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน สําหรับการตรวจ
สมรรถนะการไดยิน พบวา ประชาชนไมมีภาวะเส่ียงและความผิดปกติดานสมรรถนะการไดยิน  

 
2.1.3 ติดตั้งจอภาพรายงานผลการตรวจวดัระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคมหมู 6 
ไดติดตั้งบอรดรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 เพื่อแจงใหชุมชนโดยรอบ

รับทราบผลการตรวจวัดระดับเสียง ที่ตรวจวัดอยูในพ้ืนที่โครงการกังหันลม และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ  
 
2.1.4 ติดตามตรวจสอบการรอดตายของตนไมที่ปลูกและทําการปลูกซอมทันที 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกกลับคืนอยางสม่ําเสมอ ดวยการใสปุยบํารุง และกําจัดวัชพืช  

ตามแผนงานบํารุงรักษาโยธา ซึ่งตนไมยังอยูสภาพดี 
 
2.2 การชะลางพังทลายของดิน 
กฟผ. โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดําเนิน

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน ดานปองกันการชะลางพังทลายของดิน บริเวณโครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง โดยเริ่มศึกษาวิจัยฯ ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562-30 สิงหาคม 2563 ปจจุบัน
โครงการวิจัยฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งผลการวิจัยฯ สามารถสรุปไดดังนี้  

 
2.2.1 ผลการวิเคราะหการชะลางพังทลายของดินดวยสมการสูญเสียดินสากล 
พื้นที่ลุมน้ํายอยหวยซับผักหนาม มีอัตราการสูญเสียดินเฉลี่ยเทากับ 1.1092 ตัน/ไร/ป ซึ่งพื้นที่ลุมน้ํา

สวนใหญประมาณรอยละ 82.07 มีอัตราการสูญเสียดินในระดับนอยมากตามเกณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน  
โดยพื้นที่โครงการกังหันลมฯ สวนใหญเปนพื้นท่ีที่มีความลาดชันตํ่า และมีปาผลัดใบปกคลุมพื้นท่ี  

 
2.2.2 ผลการเปรียบเทียบอัตราการชะลางพังทลายของดินกอนและหลังปลูกหญาแฝก 
โครงการวิจัยมีการทดลองปลูกหญาแฝก และหญาคา โดยนักวิจัยไทบานรวมกับนักวิจัย เพ่ือชวย

ปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่กังหันลม และทําการเปรียบเทียบอัตราการชะลางพังทลายของดิน 
ทั้งกอนและหลังปลูกแฝก โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และสมการสูญเสียดินสากล ผลการศึกษา พบวา 
เมื่อหญาแฝกเจริญเติบโตสมบูรณอายุ 1 ป จะมีอัตราการสูญเสียดินในพื้นท่ีลุมน้ําเฉล่ียเทากับ 1.0722 ตัน/ไร/ป 
ซึ่งชวยลดอัตราการชะลางพังทลายของดินเฉล่ียในพื้นท่ีลุมน้ําลง 3.34 เปอรเซ็นต  
 

2.3 คุณภาพน้าํผิวดิน  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พบวา สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ยกเวน คาออกซิเจนละลาย (DO)  
ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ที่หวยซับผักหนาม และท่ีหวยซับหวาย มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจาก
หวยซับผักหนาม มีปริมาณนํ้านอย มีการทับถมของซากใบไม ทําใหจุลินทรียในนํ้ามีการใชออกซิเจนในการยอย
สลาย จึงสงผลใหคาออกซิเจนละลายท่ีตรวจวัดมีคาต่ํา คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ที่มีคาสูง สวนหวยซับ
หวาย มีการสะสมของสารอินทรียจากหญาที่เนาจมนํ้า ทําใหมีการยอยสลายมาก คาบีโอดี (BOD) จึงมีคาสูง 
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2.4 ทรัพยากรปาไม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน ดานการปลูกปาและบํารุงรักษา
บริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง และพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยเริ่มศึกษาวิจัยฯ ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 
2562-30 สิงหาคม 2563 ปจจุบันโครงการวิจัยฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งผลการวิจัยฯ สามารถสรุปไดดังนี้  

 
2.4.1 การศึกษาสภาพทั่วไป บริเวณพื้นท่ีกังหันลม 
จากการสํารวจสภาพทั่วไปของพ้ืนท่ีปา พบ ปาปลูก และปาธรรมชาติ โดยพบไมตนจํานวน 37 วงศ 

94 สกุล 118 ชนิด พบไมพื้นลางจํานวน 30 วงศ 60 สกุล 62 ชนิด พืชท่ีมีความโดดเดนในพื้นท่ี เชน โมกมัน 
ติ้วขาว หมากเค็ง เปนตน พืชอาหาร เชน มะกอก ติ้วขาว เปนตน พืชสมุนไพร เชน เปลาใหญ ขันทองพยาบาท 
พืชที่มีศักยภาพเปนไมประดับ เชน โมกมัน ติ้วขาว เปนตน 

 
2.4.2 การศึกษาสภาพทั่วไป บริเวณพ้ืนที่ปลูกปาแนวหนาผาและปาเสื่อมโทรม 
จากผลการศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุของพืชพันธุไมยืนตน ไมพุม ไมเลื้อยและพืชพื้นลาง 

บริเวณพ้ืนที่ปลูกปาแนวหนาผาและปาเส่ือมโทรม พบ พันธุพืช 911 ตน จาก 29 ชนิด 28 สกุล 16 วงศ ไมยืน
ตนที่พบมากที่สุด ไดแก ยูคาลิปตัส พบไมพุมท้ังหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด ไดแก ผกากรอง เล็บเหย่ียว พบไม
เลื้อยทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด ไดแก หวาย  ยานาง พบพืชพื้นลางท้ังหมด 3 วงศ 6 สกุล 6 ชนิด พืชพ้ืน
ลางที่พบมากท่ีสุดไดแก สาบเสือ  

จากการสํารวจลักษณะเรือนยอดที่มีลักษณะของการปกคลุมของเรือนยอดที่โดดเดนไมตอเนื่องกัน
สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่มีความสูง 10 เมตรขึ้นไปมากท่ีสุด ไดแก ยูคาลิปตัส สําหรับคาดัชนีความสําคัญ
ของพันธุที่สํารวจ พบวา พืชที่มีคาดัชนีความสําคัญ มากท่ีสุด ไดแก กระถินเทพา แสดงใหเห็นวา กระถินเทพา 
และยูคาลิปตัส เปนพันธุพืชเดนและมีความสําคัญในพื้นท่ีเขายายเท่ียง  

 
2.4.3 การปลกูกลาไมทดแทน บริเวณพืน้ท่ีปลูกปาแนวหนาผาและปาเสื่อมโทรม 
โครงการวิจัยนี้ นักวิจัยและนักวิจัยไทบาน ไดรวมกันปลูกตนไมทดแทนบริเวณปาเสื่อมโทรม 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ไร จํานวน 10,000 ตน และรวมกันสํารวจอัตราการรอดตายของตนไมที่ปลูก 
พบวา โดยภาพรวมตนไมตายประมาณ รอยละ 4.84 ตนติ้ว มีอัตราตายสูงสุดรอยละ 14.43 และตนมันปู 
มีอัตราตายต่ําสุด รอยละ 0.22 

 
2.5 ทรัพยากรสัตวปา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน  ดานผลกระทบตอสัตวปา 
บริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง โดยเริ่มศึกษาวิจัยฯ ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562-30 สิงหาคม 
2563 ปจจุบันโครงการวิจัยฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งผลการวิจัยฯ สามารถสรุปไดดังนี้  
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2.5.1 การศึกษาความหลากหลายสัตวปา 
2.5.1.1 สัตวปก 
จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตวปกในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติเขายายเที่ยง พบวา ชนิดสัตวปา

สวนใหญเปนกลุมนกและคางคาวประจําถิ่น สํารวจพบนก 28 ชนิด 19 วงศ 8 อันดับ คางคาวพบเพียง 1 ชนิด 
1 วงศ 1 อันดับ เมื่อหาความชุกชุมโดยรวมของประชากรนกและคางคาวท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ  พบวาอยูใน
ระดับที่พบนอย สําหรับพฤติกรรมดานการกินอาหารของสัตวปก สวนมากกินแมลงเปนหลัก อาศัยอยูในพ้ืนที่
ปาเบญจพรรณ ปาไผ และพื้นที่เปดโลง  

 
2.5.1.2 สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน 
การศึกษาความหลากชนิดของสัตวน้ํา สัตวครึ่งบกคร่ึงน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน พบวา มีสัตวปา 3 กลุม 

จํานวน 38 ชนิด เปนสัตวน้ํา 11 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 21 ชนิด และสัตวครึ่งบกคร่ึงน้ํา 6 ชนิด  
 
2.5.1.3 การศึกษาพืชอาหารสัตว 
จากการศึกษาพืชอาหารสัตว สามารถจัดแบงพืช ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ีใหผลเปนอาหาร 

สําหรับสัตวฟนแทะ นก และแมลงบางชนิด จํานวน 14 ชนิด กลุมท่ีใหน้ําหวานจากดอกเปนอาหาร สําหรับผึ้ง 
ผีเสื้อ และแมลงบางชนิด จํานวน 14 ชนิด และกลุมพืชท่ีมนุษยสามารถนําไปใชเปนอาหาร จํานวน 16 ชนิด  

 
2.6 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง 
ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน จํานวน 2 จุดตรวจวัด ไดแก บริเวณหวยซับหวาย 
และบริเวณหวยซับผักหนาม โดยผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

แพลงกตอนพืช ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 24 ชนิด 14 สกุล 8 ครอบครัว 6 อันดับ 5 ชั้น 3 ดิวิชั่น มีคาเฉล่ีย
ของปริมาณเทากับ 138,516-560,250 ยูนิตตอลิตร โดยแพลงกตอนพืชท่ีพบมากที่สุด คือ สาหรายสีเขียว  

แพลงกตอนสัตว ที่สํารวจพบท้ังส้ิน 3 ไฟลัม 4 ชั้น 8 อันดับ 9 ครอบครัว 11 สกุล 13 ชนิด และ 1 ระยะ
วัยออน มีปริมาณเทากับ 705-5,955 ตัวตอลิตร โดยแพลงกตอนสัตวที่พบมากที่สุด คือ อารโทรพอด  

สัตวพื้นทองน้ํา ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 2 ไฟลัม 3 ชั้น 4 อันดับ 7 วงศ 7 ชนิด  มีจํานวน 15-104 ตัวตอ
ตารางเมตร โดยสัตวพื้นที่ทองน้ํ าที่พบแสดงให เห็นวา ที่หวยซับผักหนาม มีคุณภาพนํ้าอยู ในระดับ 
ปานกลาง เหมาะสมตอการเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวพื้นทองนํ้า สวนที่หวยซับหวาย มีคุณภาพน้ําอยูใน
ระดับต่ํา  

พันธุปลา ไมพบพันธุปลาทั้ง 2 จุดตรวจวัด เน่ืองจาก เกิดการแหงขอดในชวงท่ีผานมาทําใหพันธุปลา 
ที่เคยพบถูกจับหรือตายจนหมด รวมถึงเมื่อเขาสูฤดูฝนปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ีสํารวจมากข้ึนก็ยังไมทวมหลาก  
จนมีปลาจากแหลงอ่ืนที่ลําหวยเชื่อมถึงจะสามารถอพยพเขามาทดแทนพันธุปลาเดิมที่หายไปทั้ง 2 จุดตรวจวัด
 พรรณไมน้ํา ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 13 วงศ 17 ชนิด โดยพบพรรณไมน้ํา 4 ประเภท ไดแก วัชพืช พืชชายนํ้า 
พืชโผลพนน้ํา และพืชใตน้ํา โดยท่ีหวยซับผักหนามและหวยซับหวาย พบวัชพืชสวนใหญ ไดแก หญาฮ๋ียุม และ
หญาขน ตามลําดับ  
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2.7 คุณคาคุณภาพชีวิต 
2.7.1 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดติดตามตรวจสอบเร่ืองรองทุกข ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2563 พบวา ไมมีขอคิดเห็น หรือขอรองเรียนรองทุกข ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการกังหันลม  
ผลิตไฟฟาลําตะคอง ระยะที่ 2 

 
2.7.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวม 
ดําเนินการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง  

ไดดําเนินการปละ 1 คร้ัง ระหวางวันที่ 11-15 ตุลาคม 2563 โดยผลสํารวจทัศนคติของชุมชนในภาพรวมที่มีตอ 
กฟผ. พบวา สวนใหญของผูใหสัมภาษณ รอยละ 81 เห็นวา กฟผ. มีประโยชนตอชุมชน มีเพียงรอยละ 4 
เทานั้นที่เห็นวา กฟผ. ไมมีประโยชน เพราะชุมชนเหมือนเดิม ไมมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณระบุวา 
กฟผ. มีประโยชนในภาพรวมตอชุมชน ในดานการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา 
และทําใหเกิดการจางงานในทองถิ่น/การคาขาย และรอยละ 96 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ กฟผ. 
รอยละ 4 ไมมีความคิดเห็น 
  

 


