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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรกังหันลมผลิตไฟฟ้ำล ำตะคอง ระยะที่ 2 ของ            
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2556 กฟผ. ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงกังหันลม จ ำนวน 12 ชุด ขนำด
ก ำลังกำรผลิตชุดละ 1.5-2.0 เมกะวัตต์ ขนำดก ำลังกำรผลิตรวมสูงสุด 24 เมกะวัตต์ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ โครงกำรกังหันลมผลิตไฟฟ้ำล ำตะคอง ระยะที่ 2 โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมตำมที่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบก ำหนดไว้ โดยรำยงำนฉบับนี้จัดท ำขึ้นเป็นฉบับที่ 2 เพ่ือรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ในระยะก่อนก่อสร้ำง ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2559 สรุปสำระส ำคัญ 
ดังนี้ 
 

1. ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้ำงกังหันลม และยังไม่ ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

โครงกำรฯ จึงได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันฯ เฉพำะบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในช่วงที่มีกำรเตรียมพ้ืนที่
เท่ำนั้น ซึ่งมำตรกำรป้องกันฯ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เมื่อเริ่มกำรก่อสร้ำง โครงกำรฯจะปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุอย่ำงเคร่งครัด โดยมำตรกำรติดตำมป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2559 โครงกำรฯได้ก ำหนดแนวเขตพื้นที่โครงกำรอย่ำง
ชัดเจนและได้ด ำเนินกำรเฉพำะในแนวเขตพื้นที่ที่ก ำหนด โดย กฟผ. ร่วมกับส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 8    
(จังหวัดนครรำชสีมำ) และองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (ออป.) ท ำกำรส ำรวจคัดเลือกต้นไม้ที่สำมำรถท ำกำรล้อมเพื่อ
น ำไปอนุบำลและปลูกกลับคืน  ส่วนต้นไม้ที่มีอัตรำกำรรอดตำยต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรตีตรำ เพื่อตัดฟันและ
น ำออกจำกพื้นที่ ซึ่งกำรตัดฟันจะด ำเนินกำรตัดฟันแผ้วถำงเฉพำะต้นไม้ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ด ำเนินกำรที่กีดขวำงและ
เป็นอันตรำยต่อโครงกำร เมื่อตัดต้นไม้ออกแล้วได้ เก็บรวบรวมเศษซำกต่ำงๆ ไว้ในบริเวณพื้นที่ โครงกำร               
เพื่อประสำนงำนให้องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ท ำสัมปทำนท ำไม้ เข้ำมำน ำไม้ออกจำกพื้นที่ 

 

2.  ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ด้ำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป ประกอบด้วยกำรตรวจวัดฝุ่นละอองรวม
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน และตรวจสอบสภำพอุตุนิยมวิทยำ ประกอบด้วย ทิศทำงลม 
ควำมเร็วลม อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ ควำมกดอำกำศ และปริมำณน้ ำฝน ด ำเนินกำรตรวจวัดระหว่ำงวันที่  
9-14 พฤศจิกำยน 2559 จำกผลกำรตรวจวัดทิศทำงลมและควำมเร็วลม  ด ำเนินกำรตรวจวัดใน 3 จุดตรวจวัด 
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คือ บริเวณก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำริมถนนเข้ำหมู่บ้ำนเขำยำยเที่ยง (จุดตรวจวัดที่ 3) พบว่ำ เป็นลมสงบร้อยละ 
43.33 โดยทิศทำงที่พบมำกที่สุดเป็นลมพัดมำจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทำงทิศตะวันออก ร้อยละ  
0.83-14.17 ด้วยควำมเร็วลมระหว่ำง 0.9-3.1 เมตร ต่อ วินำที  บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยำ (จุดตรวจวัดที่ 5) 
พบว่ำ เป็นลมสงบร้อยละ 34.17 โดยทิศทำงที่พบมำกที่สุดเป็นลมพัดมำจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
1.67-25.83 ด้วยควำมเร็วลมระหว่ำง 0.9-3.6 เมตรต่อวินำที  และบริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน 
บริเวณอ่ำงพักน้ ำตอนบนโรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ (จุดตรวจวัดที่ 6) พบว่ำ เป็นลมสงบร้อยละ 10 โดย
ทิศทำงที่พบมำกที่สุดเป็นลมพัดมำจำกทิศตะวันออก ร้อยละ 4.17-25.83 ด้วยควำมเร็วลมระหว่ำง 0.9-4.9 
เมตรต่อวินำที และจำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยรำยชั่วโมง พบว่ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 18.2-28.7 องศำเซลเซียส 
ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรำยชั่วโมง มีค่ำอยู่ระหว่ำงร้อยละ 62-96 ควำมกดอำกำศเฉลี่ยรำยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 
935.9-941.6 มิลลิบำร์ และไม่มีปริมำณน้ ำฝนรำยชั่วโมง  

ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP) ทั้ง 6 จุดตรวจวัดพบว่ำ บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนเขำยำยเที่ยงเหนือ 
บ้ำนเลขที่ 113 (จุดตรวจวัดที่ 4) มีปริมำณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ยต่ ำสุด 69 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และบริเวณ
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำริมถนนเข้ำหมู่บ้ำนเขำยำยเที่ยง (จุดตรวจวัดที่ 3) มีปริมำณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ยสูงสุด 144 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และทุกจุดตรวจวัด มีปริมำณฝุ่นละอองรวม อยู่ระหว่ำง  65-158 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปตำมประกำศมำตรฐำน
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) ที่ก ำหนด คือ 330 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน พบว่ำ บริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนเขำยำยเที่ยงเหนือ 
บ้ำนเลขที่ 113 (จุดตรวจวัดที่ 4) มีปริมำณฝุ่นละอองเฉลี่ยต่ ำสุด 31 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตรและบริเวณ
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำริมถนนเข้ำหมู่บ้ำนเขำยำยเที่ยง (จุดตรวจวัดที่ 3) มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 
ไมครอนเฉลี่ยสูงสุด 66 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร โดยทุกจุดตรวจวัดมีปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 
ไมครอน อยู่ระหว่ำง 27-76 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งอยู่ภำยในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปตำมประกำศมำตรฐำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่
ก ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

 
2.2 ด้ำนระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ทั้ง 6 จุดตรวจวัด ระหว่ำงวันที่ 3-7 พฤศจิกำยน 2559 

พบว่ำ ค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24hr)  มีค่ำระหว่ำง 38.3-64.6 เดซิเบลเอ ค่ำระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด 
(Lmax) มีค่ำระหว่ำง 79.0-93.7 เดซิเบลเอ ค่ำเสียงรบกวนในช่วงเวลำระหว่ำง 08.00–10.00 น. มีค่ำระหว่ำง 
0-35.1 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลำระหว่ำง 14.00-18.00 น. มีค่ำระหว่ำง 0-35.5 เดซิเบลเอ ซึ่งผลกำรตรวจวัด
พบว่ำระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบลเอ เฉพำะจุดตรวจวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ก่อสร้ำงเท่ำนั้น เนื่องจำกก ำลังมี
กำรก่อสร้ำงเ พ่ือปรับพ้ืนที่และท ำถนน ส่วนจุดตรวจวัดอ่ืนมีค่ำอยู่ ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม (พ.ศ. 2548)  
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2.3 ด้ำนคุณภำพน  ำผิวดิน และกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดิน และกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2559 

จ ำนวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ ห้วยซับผักหนำม (จุดตรวจวัดที่ 1) และห้วยซับหวำย (จุดตรวจวัดที่ 2) พบว่ำ 

คุณภำพน้ ำผิวดินส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินและมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำ  

และใกล้เคียงกับผลกำรเก็บตัวอย่ำงที่เคยด ำเนินกำรตรวจวัดมำแล้วในปี  2552 (EIA) ยกเว้น ค่ำปริมำณ

ออกซิเจนละลำย (DO) และควำมสกปรกของน้ ำในรูปบีโอดี (BOD) ที่มีค่ำเกินจำกมำตรฐำนและแตกต่ำงจำก

กำรเก็บตัวอย่ำงในปี 2552 (EIA) และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำกับกำรตรวจวัดครั้งที่ 1 

(เดือนมีนำคม 2559) เป็นตัวแทนฤดูแล้ง พบว่ำ คุณภำพน้ ำส่วนที่ดีขึ้นคือ ควำมขุ่น ปริมำณสำรแขวนลอย 

ในขณะที่ ค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดี ดีขึ้น 1 จุดตรวจวัด คือ ห้วยซับผักหนำม ไขมันและน้ ำมัน แบคทีเรีย

กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีปริมำณที่เพ่ิมมำกขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งนี้

เนื่องมำกจำกอิทธิพลของน้ ำฝนที่ชะล้ำงผิวดินบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวลงแหล่งน้ ำและท ำให้แหล่งน้ ำมีปริมำณน้ ำ

มำกขึ้น 

 

2.4 ด้ำนนิเวศวิทยำแหล่งน  ำและกำรประมง 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบนิเวศวิทยำแหล่งน้ ำ เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2559 พบว่ำ แพลงก์ตอนพืชที่ส ำรวจ

พบทั้ง 2 จุดตรวจวัด มีจ ำนวน 3 ดิวิชั่น (Divisions) 5 คลำส (Classes) รวมทั้งสิ้น 30 ชนิด ควำมหนำแน่น 

694.40x103-11,082.00x103 เซลล์ต่อลูกบำศก์เมตร ดัชนีควำมหลำกหลำยและดัชนีควำมสม่ ำเสมอของ

แพลงก์ตอนพืช  1.13-2.19 และ 0.35-0.74 แพลงก์ตอนพืชที่ ส ำรวจพบเป็นกลุ่ ม เด่นอยู่ ในดิ วิชั่ น 

Chlorophyta คือ คลำส Euglenophyceae รองลงมำในคลำส Chlorophyceae ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบชนิดและ

ปริมำณมำกที่สุดในทั้งสองล ำน้ ำ ส่วนในกลุ่มอ่ืนๆ พบในปริมำณน้อยกว่ำ  แพลงก์ตอนสัตว์มีควำมหนำแน่น 

89.60x103-169.20x103 เซลล์ต่อลูกบำศก์เมตร ดัชนีควำมหลำกหลำยและดัชนีควำมสม่ ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์ 

เท่ำกับ 1.73-1.86 และ 0.96-0.97 ตำมล ำดับ แพลงก์ตอนสัตว์ที่ส ำรวจพบเป็นกลุ่มเด่นคือ ไฟลั่ม Rotifera 

(Rotifers) มีควำมหลำกหลำยชนิดและปริมำณมำกท่ีสุดทั้งสองล ำน้ ำ 

ปลำที่ท ำกำรส ำรวจพบทั้ง 2 จุดตรวจวัด พบว่ำ บริเวณห้วยซับผักหนำม (จุดตรวจวัดที่ 1) ไม่พบปลำ

อำศัยอยู่เลยซึ่งสอดคล้องกำรศึกษำในปี 2552 (EIA) และฤดูแล้ง ปี 2559 (มีนำคม 2559) ส่วนในห้วยซับหวำย 

(จุดตรวจวัดที่ 2) พบปลำทั้งสิ้น 3 วงศ์ (Families) 4 ชนิด (species) ปลำที่พบส่วนใหญ่เป็นปลำขนำดเล็ก มีควำมยำว

อยู่ในช่วง 2.1-6.3 เซนติเมตร ปลำที่มีควำมชุกชุมมำกที่สุดคือ ปลำกระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) 

รองลงมำคือ ปลำซิวหำงแดง (Rasbora borapetensis) ฯลฯ ดัชนีควำมหลำกหลำยและดัชนีควำมสม่ ำเสมอ

เท่ำกับ 0.33 และ 0.24 ตำมล ำดับ จะเห็นว่ำ บริเวณห้วยซับหวำยมีควำมหลำกหลำยชนิดในระดับน้อย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อนกอ่สร้าง) ฉบบัที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

iv สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พรรณไม้น้ ำที่ท ำกำรส ำรวจพบในทั้งสองล ำน้ ำ พบจ ำนวนทั้งสิ้น 10 วงศ์ (Families) 10 ชนิด 

(species) ประกอบด้วย พืชชำยน้ ำ 9 วงศ์ 9 ชนิด และพืชโผล่พ้นน้ ำ 1 วงศ์ 1 ชนิด พรรณไม้น้ ำที่พบในล ำน้ ำ

ห้วยซับผักหนำม (จุดตรวจวัดที่ 1) จ ำนวน 5 วงศ์ 5 ชนิด ส่วนห้วยซับหวำย (จุดตรวจวัดที่ 2) พบพรรณไม้น้ ำ 

9 วงศ ์9 ชนิด (ตำรำงท่ี 3-15) โดยพบบัวสำย (Nymphaea lotus) กระจำยอยู่ในแหล่งน้ ำมำกที่สุด พรรณไม้

น้ ำที่พบเป็นพรรณไม้น้ ำอำศัยอยู่ในแหล่งนี้ 
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