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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2 ของ            

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างกังหันลม จํานวน 12 ชุด ขนาด
กําลังการผลิตชุดละ 1.5-2.0 เมกะวัตต์ ขนาดกําลังการผลิตรวมสูงสุด 24 เมกะวัตต์ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2 โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมตามที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ โดยรายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเป็นฉบับที่ 4 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้า 
การก่อสร้างโครงการฯ รวมร้อยละ 99.04 โดยงานปรับพ้ืนที่ งานถนน และงานก่อสร้างกังหันลม ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังคงเหลืองานก่อสร้างในส่วนของสถานีไฟฟ้า และการทดสอบการทํางานรายอุปกรณ์ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเดินเครื่องกังหันลมเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่งโครงการฯ ยังคงถือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปและอุตุนยิมวิทยา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 6 จุด ประกอบด้วย การตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และการตรวจสอบ
สภาพอุตุนิยมวิทยา โดย กฟผ. ว่าจ้างบริษัท โอกลา เทสต้ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จํากัด ดําเนินการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560  

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (ดําเนินการตรวจวัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ)
จํานวน 3 จุด พบว่า บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้าริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 
และบริเวณที่ต้ังกังหันลมที่ติดต้ังแล้วในปัจจุบัน บริเวณอ่างพักนํ้าตอนบนโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
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มีลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 0.39, 0.79 และ 1.12 เมตรต่อวินาที 
ตามลําดับ โดยสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณที่ต้ังกังหันลมที่ติดต้ังแล้วในปัจจุบันฯ พบว่า มีอุณหภูมิระหว่าง 
19.0-27.0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ ระหว่างร้อยละ 59.0-97.0 ความกดอากาศมีค่าระหว่าง 932-937 
มิลลิบาร์ และมีปริมาณนํ้าฝนสะสม 5.0-10.0 มิลลิเมตร 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) จํานวน 6 จุดตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม มีค่าระหว่าง 3-40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าระหว่าง 1-27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จะต้องมีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ 

 
2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560 
ดําเนินการตรวจวัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) มีค่า
ระหว่าง 46.7-58.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าระหว่าง 73.5-91.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียง
พ้ืนฐานที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าระหว่าง 32.8-62.1 เดซิเบลเอ ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ที่กําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และค่าระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด มีค่าไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ  

สําหรับค่าระดับเสียงรบกวน ช่วงเวลา 08.00-12.00 น และ 13.00-18.00 น. พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนท่ีกําหนดให้ค่า
ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ยกเว้น บริเวณติดต้ังกังหันลมต้นที่ 1-4 บริเวณติดต้ังกังหันลมต้นที่ 5-
12 บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง และบริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 
กล่าวคือ ในช่วงที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการ มีการเจียรผิวปูนเพื่อซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่ฐานกังหัน
ลม และยังมีการก่อสร้างในบริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯ ส่วนบริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยามีกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของกลุ่มนักศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  

 
2.3 คุณภาพน้าํผิวดิน และการชะล้างพังทลายของดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน และการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 2 จุดตรวจวัด เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2560 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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คุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้น  
ค่าออกซิเจนละลาย และค่าบีโอดี ทั้งน้ีคาดว่าที่บริเวณห้วยซับหวายมีเศษอินทรียวัตถุตามธรรมชาติทับถม 
กันมานาน ประกอบกับมีลักษณะเป็นนํ้าน่ิง และขังเป็นแอ่งเล็กๆ สําหรับบริเวณห้วยซับผักหนาม มีการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือการจับสัตว์ทําให้นํ้าบริเวณดังกล่าวมีการฟุ้งกระจายของอินทรีย์สารจากพ้ืน
ท้องนํ้าส่งผลให้ดัชนีตรวจวัดบีโอดีมีค่าสูง ออกซิเจนละลายมีค่าตํ่า  

สําหรับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน เพ่ือการเฝ้าระวังการชะล้างพังทลายของดิน ดําเนินการตรวจวัด 
จํานวน  3 ดัชนี  ได้แก่ ค่าความขุ่น  สารแขวนลอย  และของแข็งทั้ งหมด พบว่า  ท ุกด ัชน ีตรวจว ัด  
มีการเปลี ่ยนแปลงไปตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน โดยในเดือนสิงหาคม 2560 จุดตรวจวัดทั้ง 2 สถานี  
มีปริมาณนํ้าฝนค่อนข้างมากทําให้เกิดการสะพร่ังของปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ 
ค่าความขุ่นของน้ําเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณสารแขวนลอย และปริมาณของแข็งทั้งหมดยังคงมีแนวโน้ม 
ไม่เปลี่ยนแปลง  

 
2.4 นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา และทรัพยากรประมง 

ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาแหล่งนํ้า และทรัพยากรประมง จํานวน 2 จุดตรวจวัด เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2560 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า มีแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด 37 ชนิด 23 สกุล 
มีค่ าเฉลี่ ยของป ริมาณ ต้ังแต่  145,136-184,275 ยู นิตต่อลิตร โดยบริ เวณ ห้วยซับผักหนาม  พบ  
กลุ่มไดอะตอมมีปริมาณสูงสุด คือ Aulacoseira granulata เป็นชนิดเด่น และบริเวณห้วยซับหวาย พบ  
กลุ่มสาหร่ายสีเขียวมีปริมาณสูงสุด คือ Planktosphaeria p. เป็นชนิดเด่น 

แพลงก์ตอนสัตว์ ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 5 ช้ัน 7 อันดับ 11 ครอบครัว  14 สกุล 18 ชนิด 1 กลุ่ม 
และ 1 ระยะวัยอ่อน มีปริมาณต้ังแต่ 621-702 ตัวต่อลิตร โดยบริเวณห้วยซับผักหนาม พบ โรติเฟอร์มีปริมาณสูง
ที่สุด คือ  Brachionus forficula เป็นชนิดเด่น และบริเวณห้วยซับหวาย พบ โรติเฟอร์มีปริมาณสูงที่สุด คือ  
Polyarthra  vulgaris เป็นชนิดเด่น 

สัตว์พ้ืนท้องนํ้า ที่สํารวจพบสิ้น 3 ไฟลัม 4 ช้ัน 8 อันดับ 14 วงศ์ 17 ชนิด มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น
ต้ังแต่ 1-16 ตัวต่อตารางเมตร โดยบริเวณห้วยซับผักหนาม พบ ไส้เดือนนํ้า (Naidium sp.) มีปริมาณสูงสุด 
และเป็นชนิดเด่น และบริเวณห้วยซับหวาย พบ กลุ่ม หอยฝาเดียว (Gastropod) มีปริมาณสูงสุด โดยพบหอย
ขมลาย (Filopaludina sumatrensis polygramma) เป็นชนิดเด่น 

พันธ์ุปลา ที่สํารวจพบเฉพาะบริเวณห้วยซับหวายทั้งสิ้น 3 วงศ์ 4 ชนิด และในจํานวนนี้ไม่พบปลา
เศรษฐกิจ โดยพบกลุ่มปลาซิว-สร้อย-ตะเพียน (วงศ์ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากที่สุด สําหรับปลาที่
จับได้จากอวนทับตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็นลูกปลาและปลาขนาดเล็กที่อาศัยตามพรรณไม้นํ้าในบริเวณชายฝั่ง  
เมื่อพิจารณาชนิดปลาตามอุปนิสัยการกินอาหาร พบเพียงกลุ่มปลากินสัตว์ จํานวน 4 ชนิด  

พรรณไม้นํ้า ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 9 วงศ์ 11 ชนิด โดยพบบริเวณห้วยซับผักหนาม จํานวน 5 ชนิด และ
บริเวณห้วยซับหวาย จํานวน 6 ชนิด ซึ่งพบพรรณไม้นํ้าแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัชพืช (Weeds) จําพวก



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 
 

                      ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ  
                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

iv

หญ้าบกที่ถูกนํ้าท่วม จํานวน 5 ชนิด พืชชายนํ้า (Marginal Plants) จํานวน 5 ชนิด  และพืชโผล่พ้นนํ้า 
(Emerged Type Plants) จํานวน 1 ชนิด  

 
2.5 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

จากการติดตามตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ของชุมชน ผ่านทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลําตะคอง ตามคําสั่งแต่งต้ังจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3370/2560 
ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 พบว่า ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากชุมชนโดยรอบถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ 

 
 


