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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 อยูในระยะดําเนินการ โดยมีขนาด
กําลังการผลิตติดตั้งรวมท้ัง 12 ชุด 27.60 เมกะวัตต ปริมาณการซื้อขายไฟฟาตามสัญญาสูงสุด 24 เมกะวัตต 
และไดรับอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 และแจงเริ่มประกอบกิจการพลังงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน 
กกพ.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมตามท่ีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กําหนดไว โดยรายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเปนฉบับท่ี 11 เพ่ือรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ในระยะ
ดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กฟผ. ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ในระยะดําเนินการ ตามท่ี
ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

 
2.  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปไดดังน้ี 

 2.1 ระดับเสียง 
2.1.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 6 จุดตรวจวัด ระหวางวันที่ 3-7 เมษายน 2564 
ดําเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด พบวา คาระดับเสียงเฉล่ีย 
24 ชั่วโมง (Leq24hr) คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด สวนคาระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L90) และคาระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ไมมีคา
มาตรฐานกําหนด 
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2.1.2 ติดตามตรวจสอบสมรรถนะการไดยินและตรวจสุขภาพทั่วไปใหกับประชาชนบริเวณหมู 6 
และหมู 10 ปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูรอน และฤดูหนาว  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความกังวลตอกิจกรรมดังกลาว จึงไมสามารถดําเนินการไดในชวงเวลาดังกลาว กฟผ. 
จําเปนตองเลื่อนกิจกรรมออกไป และคาดวาจะดําเนินการไดในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

 
2.1.3 ติดตั้งจอภาพรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคมหมู 6 

ไดติดตั้งบอรดรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 เพ่ือแจงใหชุมชนโดยรอบ
รับทราบผลการตรวจวัดระดับเสียง ที่ตรวจวัดอยูในพ้ืนที่โครงการกังหันลม และพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ  

 
2.1.4 ติดตามตรวจสอบการรอดตายของตนไมที่ปลูกและทําการปลูกซอมทันที 

ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบการรอดตายของตนไมที่นํามาปลูกกลับคืนภายหลังจากการกอสราง  
ซึ่งเปนไมดั้งเดิมของพ้ืนที่ จํานวน 249 ตน พบวา มีอัตราการรอดตาย รอยละ 74.7 ซึ่งโรงไฟฟาฯ ไดดูแล
บํารุงรักษาตนไมที่ปลูกกลับคืนอยางสม่ําเสมอ และไดดําเนินการปลูกตนไมเพ่ิมเติม จํานวน 176 ตน ในบริเวณ
กังหันลม  

 
2.2 การชะลางพังทลายของดิน 

ไดดําเนินการตรวจสอบแนวคันดินปองกันการพังทลายของดินลงสูแหลงน้ํา พรอมดูแลบํารุงรักษาหญา
แฝก หญาคา ที่ปกคลุมยึดหนาดินในบริเวณที่มีความลาดชัน ซึ่งยังอยูในสภาพดี ไมเกิดการพังทลายของดิน  
โดยจากผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน ดานปองกันการชะลางพังทลายของดิน บริเวณ
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง เมื่อป 2562 พบวา โครงการกังหันลมฯ ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันต่ํา 
และมีปาผลัดใบปกคลุมพ้ืนที่ มีอัตราการสูญเสียงดินในระดับนอยมาก ตามเกณฑของกรมพัฒนาที่ดิน  

  
2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน  

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 2 จุดตรวจวัด ไดแก จุดตรวจวัดที่ 1 หวยซับผักหนาม  
บริเวณทายที่ตั้งกังหันลมตนที่ 1-12 และจุดตรวจวัดท่ี 2 หวยซับหวาย บริเวณทายแนวถนนของสถานีไฟฟา 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ยกเวน คาออกซิเจนละลาย (DO) ในจุดตรวจวัดท่ี 1 และ 2 มีคา 1.5 และ 
3.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (มาตรฐานกําหนดใหไมต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร) และบีโอดี (BOD)  
ในจุดตรวจวัดที่ 2 มีคา 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดใหไมสูงกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งนี้ เกิดจาก
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สภาพธรรมชาติของแหลงน้ําในจุดตรวจวัดที่ 1 และ 2 มีลักษณะเปนแองน้ํา ไมมีการไหลเวียน มีซากใบไม 
ใบหญาในพื้นที่เนาจมในนํ้าจํานวนมาก ทําใหจุลินทรียในน้ํามีการใชออกซิเจนในการยอยสลายมากข้ึน จึงมีผล
ทําใหคาออกซิเจนละลายมีคาต่ํา และเกิดการสะสมของสารอินทรียจากการยอยสลายซากใบไมใบหญา 
ที่เนาจมนํ้า ทําใหมีคา BOD มีคาสูง และมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ ในบางครั้ง 

 
2.4 ทรัพยากรปาไม 

การติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม และการปลูกปาทดแทน พรอมทั้งติดตามตรวจสอบการรอดตาย 
และปลูกซอมแซม ไดดําเนินการติดตามควบคูกับมาตรการ ขอ 2.1.4 การติดตามตรวจสอบการรอดตายของ
ตนไมที่ปลูกและทําการปลูกซอมทันที ตามท่ีกลาวไปแลวนั้น นี้ยังไดดําเนินการปลูกปาทดแทนเพ่ิมเติม จํานวน 
50 ไร บริเวณทางข้ึนอางพักนํ้าตอนบนโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พรอมดวยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนจิตอาสาจากทุกพ้ืนที่ในหมูบานเขายายเที่ยง 
เขารวมกิจกรรม สําหรับพันธุไมท่ีปลูกจะเปนพันธุไมดั้งเดิมของพ้ืนที่  

 
2.5 ทรัพยากรสัตวปา 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน ดานผลกระทบตอสัตวปา 
บริเวณโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง โดยเริ่มศึกษาวิจัยฯ ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562  ถึงวันที่  
30 สิงหาคม 2563 ปจจุบันโครงการวิจัยฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และผลการวิจัยฯ ไดสรุปในรายงานฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

 
2.6 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง 

ผลการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากรประมง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 24 
เมษายน 2564 จํานวน 2 จุดตรวจวัด ซึ่งเปนจุดตรวจวัดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

แพลงกตอนพืช ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 45 ชนิด 20 สกุล 11 ครอบครัว 8 อันดับ 5 ชั้น 3 ดิวิชั่น มีคาเฉลี่ย
ของปริมาณเทากับ 2,844-124,740 ยูนิตตอลิตร โดยแพลงกตอนพืชที่พบมากที่สุด คือ ยูกลีนอยด 

แพลงกตอนสัตว ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 4 ชั้น 4 อันดับ 10 ครอบครัว 10 สกุล 12 ชนิด และ  
1 ระยะวัยออน มีปริมาณเทากับ 162-626 ตัวตอลิตร โดยแพลงกตอนสัตวทีพ่บมากที่สุด คือ โพรโทซัว  

สัตวหนาดิน ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 2 ไฟลัม 3 ชั้น 4 อันดับ 7 วงศ 8 ชนิด  มีจํานวน 15-89 ตัวตอตารางเมตร 
โดยสัตวหนาดินที่พบแสดงใหเห็นวา ที่หวยซับผักหนาม มีคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง เหมาะสมตอ 
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การเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวหนาดินบางชนิด สวนทีห่วยซับหวาย แสดงใหเห็นวา มีคุณภาพนํ้าอยูในระดับ
ปานกลาง  

พันธุปลา ที่สํารวจพบท้ังสิ้น 1 วงศ 1 ชนิด ในจุดตรวจวัดที่ 2 สําหรับปลาที่จับไดเปนลูกปลา และ
ปลาขนาดเล็กที่อาศัยตามพรรณไมน้ําในบริเวณชายฝง ซึ่ งเปนกลุมปลากินสัตว และไมพบปลาเศรษฐกิจ  
สวนจุดตรวจวัดที่ 1 ไมพบปลา คาดวากอนการสํารวจในบริเวณนี้มีน้ําแหงในชวงฤดูรอน ทําใหปลาท่ีอาศัยอยู
ถูกจับหรือตายไป และจากการสํารวจยังพบลูกเขียดจํานวนมาก และลูกแมลงน้ํา ซึ่งกินสัตวน้ําวัยออนเปน
อาหาร 

 พรรณไมน้ํา ที่สํารวจพบทั้งสิ้น 13 วงศ 19 ชนิด โดยพบพรรณไมน้ํา 4 ประเภท ไดแก วัชพืช พืชชายนํ้า 
พืชโผลพนน้ํา และพืชใตน้ํา โดยท่ีหวยซับผักหนาม พบวัชพืชเปนสวนใหญ สวนหวยซับหวาย พบพืชชายน้ําเปน
สวนใหญ  

 
2.7 คุณคาคุณภาพชีวิต 
2.7.1 การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดติดตามตรวจสอบเรื่องรองทุกข  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564 พบวา ไมมีขอรองเรียน หรือรองทุกข ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟา  
ลําตะคอง ระยะที่ 2 พบเพียงขอความหวงกังวล 1 เรื่อง ในเดือนมิถุนายน 2564 ในตูรับเรื่องฯ ที่ติดต้ัง ณ 
อบต.คลองไผ โดยอยากใหพิจารณาปดรับนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมเปนการชั่วคราว เนื่องจากกังวลเร่ืองการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมพ้ืนที่อางเก็บน้ํา
ตอนบน ซึ่งโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ไดพิจารณาถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงข้ึน และไดประกาศปดรับนักทองเท่ียวในเวลาตอมา 

 
2.7.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวม 

  การติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนดานสังคม และการมีสวนรวม กําหนดใหดําเนินการ 
ปละ 1 ครั้ง โดยจะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 


