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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ในการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน

แหล่งลมดี  ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยเพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และทางคณะวิจัยขอขอบพระคุณ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์สถานทีท่ําการจดัเก็บข้อมลูดังต่อไปนี ้

 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่อนุเคราะห์ข้อมูลตรวจวดัความเร็วลมในพื้นที่  

จ.ตากและ จ.อตุรดิตถ ์

• อบต. หนองบวัเหนือ อ.เมือง จ.ตาก ที่อนเุคราะห์การพาดพูื้นที่เพือ่เก็บขอ้มูลลม และคัดเลือก

สถานที่ตัง้เสาวดัลม 

• อบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่อนเุคราะห์การพาดูพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลม และคัดเลือกสถาน

ที่ตั้งเสาวัดลม 

• อบต. แม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ที่อนเุคราะห์การพาดูพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลม และคัดเลือก

สถานที่ตัง้เสาวดัลม 

• อบต.ไร่อ้อย จ.อุตรดติถ ์ที่อนุเคราะห์การพาดพูื้นที่เพือ่เก็บขอ้มูลลม และคัดเลือกสถานที่ตั้งเสาวัด

ลม 

• ผู้ใหญ่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริม จ.อุตรดติถ์ ที่อนเุคราะห์การพาดพูื้นที่เพือ่เก็บขอ้มูลลม 

และคัดเลือกสถานที่ตั้งเสาวัดลม 

• อบต. ถ้ําฉลอง จ.อุตรดิตถ์ ทีอ่นุเคราะห์การพาดูพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลม และคัดเลือกสถานทีต่ั้งเสา

วัดลมที่วัดห้วยฉลอง บ้านห้วยฉลอง 
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• ผู้ใหญ่บ้านหมู่บา้นประจํารกัษ ์ ต.วงัหิน อ.เมอืง  จ.อุตรดิตถ์ ทีอ่นุเคราะหก์ารพาดูพื้นทีเ่พื่อเก็บ

ข้อมูลลม และคัดเลือกสถานที่ตัง้เสาวัดลม 

• เทศบาลจริมที่อนุเคราะห์สถานที่ในการตดิตั้งเสาวัดลม 

• อบต.แม่ทอ้ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการตดิตั้งเสาวัดลม 

 

สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆทีไ่ม่ได้กล่าวถงึทีค่ณะผู้วิจัยได้ทาํการไป

สํารวจวัดความเร็วลมเบื้องต้น และการดําเนินงานของนักวิจัยในโครงการนี ้
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รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย 

ชื่อโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้างโรงไฟฟ้า 

  พลังงานลมในแหล่งลมด ี

ได้รับทุนอุดหนนุการวจิัยประจาํปี 2553    จํานวนเงิน  2,600,000  บาท  

ระยะเวลาทําการวิจัย   13  เดือน    ตั้งแต่ธันวาคม 2553 ถึง มกราคม 2555  

คณะผู้วิจัยโครงการ 

1. หัวหน้าโครงการ    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎ ี

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวทิยา  นายสมหวัง มาตรชัยภูม ิ

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน  ดร.จิรัสกวินท ์ รักษ์วิเชียร 

4. วิศวกรโยธา    นายวิศิษฐ ์ ศุภรัตนากุล 

5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   ดร.ณรงค์พัน ฉุนรัมย ์

6. ผู้ช่วยนักวจิยั1    นายไมตร ี มูลกันทา 

7. ผู้ช่วยนักวิจยั2    นางสาววันวิวา หลักหนองบ ุ

8. เจ้าหน้าที่ประสานงาน   นายยุทธพงษ ์ โฆวัชรกุล 

9. ที่ปรกึษาโครงการ    ดร.วัฒนพงศ ์ รักษ์วิเชียร 

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานลม   นายบุญทอง อึ้งตระกูล 

11. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน  ผศ.ดร.สมพร   สิริสําราญนุกุล 

12. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลังงานลม  ผศ.ดร.บัลลังก์   เนียมมณ ี

13. ผู้ช่วยนักวิชาการ    นายกิตตกิร สาสุจิตต์ 
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    บทคดัย่อ 

 จากการจัดทําแผนที่ศักยภาพพลังงานลมสําหรบัประเทศไทย ทําใหท้ราบว่าพืน้ที่ใดมีศักยภาพของ

พลังงานลมเพยีงพอที่จะพัฒนาให้เป็น wind farm ในอนาคต ที่สามารถติดตัง้กงัหันลมผลิตไฟฟ้าให้ได้ 800 

เมกะวัตตใ์นปี พ.ศ. 2565 ตามแผนพลังงานทดแทน 15 ปี 

 การวจิัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นทีท่ี่มศัีกยภาพของ

พลังงานลม ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาความพร้อมของระบบสายส่งและผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมเบื้องตน้ โดยไดท้ําการสํารวจความเร็วลมภาคสนามเบื้องต้นจํานวน 10 พื้นที่จากแผนที่ศักยภาพ

ลมในจังหวัดตากและอุตรดิตถ ์ และได้ทําการคัดเลือกพื้นทีต่ิดตั้งเสาวัดความเร็วและทิศทางลมจํานวน 2 

สถานี ได้แก ่ สถานีห้วยกะสึม ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก และ สถานีหมู่ 2 เทศบาล จริม  อ.ท่าปลา            

จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทั้ง 2 สถานีได้ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทีร่ะดับความสูง 30 เมตรและ 40 เมตร เก็บขอ้มูล

ความเร็วและทศิทางลมทกุ 10 นาที เพื่อนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลในทางสถิตคิวามเร็ว ทิศทาง และประเมิน

พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตได้ อีกทัง้ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิจากสถานวีัดลมของ พพ. จํานวน 4 สถานีที่

อยู่ใกล้เคียงจดุที่ติดตัง้สถานีวดัลมใหม่ ได้แก่  สถานีบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก           

(วัด 2 สถานี) สถานีบ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และสถานีบ้านคีลีทองต.หาดหว้า          

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพลมพบว่า  

สถานีห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ที่ระดับ 40 เมตรและ 30 เมตรเหนือพื้นดิน มีความเร็ว

ลมเฉลี่ย 3.19 และ 2.83 เมตรต่อวินาทีตามลําดับ  

สถานีหมู่ 2 เทศบาล จริม  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทีร่ะดับ 40 เมตรและ 30 เมตรเหนือพืน้ดิน มี

ความเร็วลมเฉลีย่ 2.90 และ 2.77 เมตรตอ่วินาทีตามลําดับ  
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สถานีบ้านดงยาง ต.ทุง่กระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับ 90 เมตรและ 65 เมตรเหนือพื้นดิน มี

ความเร็วลมเฉลีย่ 2.92 และ 2.58 เมตรตอ่วินาทีตามลําดับ  

สถานีบ้านน้ําพี ้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์ ที่ระดับ 40 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.05 

เมตรตอ่วินาท ี และสถานีบ้านคีลีทอง ต.หาดหว้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ ที่ระดับ 40 เมตร มีความเรว็ลม

เฉลี่ย 3.12 เมตรต่อวินาท ี

 จากการประเมนิศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Meteodyn และการวิเคราะหก์ารผลิต

ไฟฟ้าจากกังหันลมทั้ง 6 ชนิด ยี่ห้อ Fuhrlander รุ่น FL30, ยี่ห้อ Fuhrlander รุ่น  FL100, ยี่ห้อ ENERCON 

รุ่น E33, ยี่ห้อ NEG-Micon รุ่น  600/48, ยี่ห้อ Gamesa รุ่น  G58 และ ย่ีห้อ Vestas รุ่น V82 ซึ่งมีกําลังการ

ผลิต 30, 100, 330, 600, 850 และ 1650 กิโลวัตต์ ตามลําดับ พบว่า ศักยภาพพลังงานลมและค่าตัวประกอบ

กําลังสูงสุดของแต่ละสถานี มีรายละเอียดดงันี ้ 

สถานีห้วยกะสึม ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก ติดตั้ง กังหันลม ยีห่้อ Fuhrlander รุ่น FL30 ขนาด 30 

กิโลวัตต ์ที่ให้ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุดเท่ากับ 14.41% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 37.882 เมกะวัตต์ชั่วโมง ผล

การวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เงินลงทุนค่ากงัหันลมและค่าติดตั้งขั้นต้นประมาณ 11 ล้านบาท มี

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 43 บาทต่อกิโลวัตต์  

สถานีหมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ติดตัง้ กงัหันลม ยี่ห้อ Fuhrlander รุ่น FL30 ขนาด 

30 kW ที่ให้ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุดเท่ากับ 7.21% สามารถผลิตไฟฟ้าได ้18.94เมกะวัตต์ชั่วโมง  ผลการ

วิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เงินลงทนุค่ากังหันลมและค่าติดตั้งขั้นต้นประมาณ 11 ล้านบาท มี

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 84.5 บาทต่อกิโลวัตต ์ 

สถานีที่ บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (ความสูง 65 เมตร) ติดตั้ง กังหันลม ยี่ห้อ 

Fuhrlander รุ่น FL30 ขนาด 30 kW ที่ให้ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุดเท่ากับ 3.65% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
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9.602 เมกะวัตต์ชั่วโมง ผลการวิเคราะหท์างด้านเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เงนิลงทุนค่ากงัหนัลมและค่าติดตั้ง

ขั้นต้นประมาณ 11 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 165 บาทต่อกิโลวัตต ์ 

สถานีที่ บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (ความสูง 90 เมตร) ติดตั้ง กังหันลม ยี่ห้อ 

Fuhrlander รุ่น FL30 ขนาด 30 kW ที่ให้ค่าตัวประกอบกําลังสูงสดุเท่ากับ 4.14% สามารถผลิตไฟฟ้าได้

10.87 เมกะวัตต์ชั่วโมง ผลการวิเคราะหท์างด้านเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เงนิลงทุนค่ากงัหนัลมและค่าติดตั้ง

ขั้นต้นประมาณ 11 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 165 บาทต่อกิโลวัตต ์ 

สถานีบ้านน้ําพี ้ต.น้ําพี ้อ.ทองแสนขัน จ.อตุรดิตถ์ ติดตัง้กงัหนัลม ยี่ห้อ NEG-Micon รุ่น 600/48 

ขนาด 600 kW ที่ให้ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุดเท่ากับ 2.83% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 148.49 เมกะวัตต์

ชั่วโมง ผลการวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตรต์้องใช้เงินลงทนุค่ากังหันลมและค่าติดตั้งขั้นต้นประมาณ 48.5 

ล้านบาท มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 22.5 บาทต่อกิโลวัตต์  

สถานีบ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  ติดตั้ง กงัหันลม ยี่ห้อ Fuhrlander รุ่น FL30 

ขนาด 30 kW ที่ให้ค่าตวัประกอบกําลังสูงสุดเท่ากับ 6.81% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 17.89 เมกะวัตต์ชั่วโมง 

ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้องใช้เงินลงทุนค่ากังหนัลมและค่าติดตั้งขั้นต้นประมาณ 11 ล้านบาท 

มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 277 บาทต่อกิโลวตัต ์  

 การประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Meteodyn การวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจาก

กังหันลมทั้ง 6 ชนิด ศักยภาพพลังงานลม ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุดของแต่ละสถานีของแต่ละกังหันลม 

พรอ้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
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รุ่น FL30 FL100 E33 NM48 G58  V82  

กําลังการผลิต 30kW 100kW 330kW 600kW 850kW  1650kW 

Capital Cost (ล้านบาท) 11 18 33 48.5 68 132 
สถานที่ 

ราคาต่อกิโลวัตต์ (ล้านบาท) 0.367 0.18 0.1 0.081 0.08 0.08 

AEP (MWh) 9.602 24.68 96.27 172.99 267.37 513.88 

CF (%) 3.65 2.82 3.33 3.29 3.59 3.56 

    ต.ทุง่กระเชาะ อ.
บ้านตาก จ.ตาก ที่ 

65 เมตร 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 165 105 50 41 37.5 37.5 

AEP (MWh) 10.87 28.07 108.18 194.96 301.59 579.83 

CF (%) 4.14 3.2 3.74 3.71 4.05 4.01 
   ต.ทุ่งกระเชาะ อ.
บ้านตาก จ.ตาก ที่ 

90 เมตร ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 146 93 44.5 36.5 33.5 33.5 

AEP (MWh) 5.723 13.28 60.18 148.49 165.06 297.49 

CF (%) 2.18 1.52 2.08 2.83 2.22 2.06 
   บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี ้ 
อ.ทองแสนขัน จ.

อุตรดิตถ ์ ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 89.5 57 27.5 22.5 20.5 33.2 

AEP (MWh) 17.89 46.2 178.02 322.87 497.93 585.46 

CF (%) 6.81 5.27 6.16 6.14 6.69 4.05 
   ต.ผาเลือด อ.ท่า
ปลา จ.อุตรดิตถ ์

ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 277 195 80 47.5 60 64.5 

AEP (MWh) 18.94 22.04 100.06 178.76 280.77 514.11 

CF (%) 7.21 2.52 3.46 3.4 3.77 3.56 
หมู่ 2 เทศบาลจริม 

อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์ 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 84.5 118 48 40 35.5 37.6 

AEP (MWh) 37.88 99.027 335.63 597.88 899.33 1759.06 

CF (%) 14.4 11.3 11.61 11.38 12.08 12.17 
ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ 

อ.เมือง จ.ตาก 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 43 27 15 12 11.7 11.6 
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สัญลักษณ ์

  AEP    Annual Energy Production, พลังงานที่ผลิตได้ทั้งป ี

  CF     Capacity Factor, ค่าตัวประกอบกําลังสูงสุด 

  N    North, ทิศเหนือ 

  E    East, ทิศตะวันออก 

  Kg    Kilogram, กิโลกรัม 

  kW    Kilowatt, กิโลวัตต ์

  LAT    Latitude, เส้นรุ้ง 

  LONG    Longitude, เส้นแวง 

  m     Meter, เมตร 

  m2    Square meter, ตารางเมตร 

  m/s     Meter per second, เมตรต่อวินาท ี

  MW    Megawatt, เมกะวัตต ์

  MWh    Megawatthour, เมกะวัตต์ชั่วโมง 

  n/a     Not Available, ไม่มีข้อมูล 

  rpm     Revolution per minute, รอบต่อนาท ี 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

         หน้า 
 
รูปที่ 3-20 ทัศนียภาพในพื้นทีข่องต.ไร่อ้อยทีจ่ะสร้างสนามกฬีาในมุมมอง 360๐   3-14 
รูปที่ 3-21 การวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในพื้นทีข่องต.ไร่อ้อยทีจ่ะสร้างสนามกฬีา   3-14 
รูปที่ 3-22 รูปถา่ยจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม   3-15 
รูปที่ 3-23 ทัศนียภาพในพื้นทีบ่ริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริมในมุมมอง 360๐  3-16 
รูปที่ 3-24 การวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในพื้นทีบ่ริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม  3-16 
รูปที่ 3-25 รูปถา่ยจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่หมูบ่้านท่าวังโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริม   3-17 
รูปที่ 3-26 ทัศนียภาพในพื้นทีห่มู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริมในมุมมอง 360๐   3-18 
รูปที่ 3-27 การวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในพื้นทีห่มู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริม   3-18 
รูปที ่3-28 รูปถา่ยจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง   3-19 
รูปที่ 3-29 ทัศนียภาพในพื้นทีช่่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้าํฉลองในมุมมอง 360๐   3-20 
รูปที่ 3-30 การวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในพื้นทีช่่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้าํฉลอง   3-20 
รูปที่ 3-31 รูปถา่ยจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง    3-21 
รูปที่ 3-32 ทัศนียภาพในพื้นทีว่ัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองในมุมมอง 360๐    3-22 
รูปที่ 3-33 การวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในพื้นทีว่ัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง    3-22 
รูปที่ 3-34 การจัดหาเครือ่งมือตรวจวัดบันทกึข้อมูลลม      3-30 
รูปที่ 4-1  ตําแหน่งเสาวัดลมทีบ่้านดงยาง ต.บา้นดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ใน Google Earth 4-6 
รูปที่ 4-2 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก    4-7 
รูปที่ 4-3 สถิตคิวามเร็วลมรายเดือนจากเสาวดัลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 40 เมตร 4-8 
รูปที่ 4-4 สถิตคิวามเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 40 เมตร 4-9 
รูปที่ 4-5 สถิตคิวามเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 40 เมตร 4-9  
รูปที่ 4-6  สถิตคิวามเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 40 เมตร 4-10 
รูปที่ 4-7  สถิตคิวามเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 40 เมตร 4-11 
รูปที่ 4-8  กราฟการกระจายความเรว็ลมสําหรับข้อมูลลมของสถานวีัดลมบ้านดงยาง ต.ทุง่กระเซาะ 4-13
 อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-9 แสดงตําแหน่งเสาวัดลม        4-14 
รูปที่ 4-10 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ทีต่ิดตัง้เสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุง่กระเซาะ 4-15 
   อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-11 แผนที่ศักยภาพพลงังานลมของพื้นที่ที่ตดิตั้งเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุง่กระเซาะ  4-15 
   อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

         หน้า 
รูปที่ 4-12 ตําแหน่งเสาวัดลมทีบ่้านดงยาง ต.บา้นดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ใน Google Earth 4-17 
รูปที่ 4-13 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก    4-17 
รูปที่ 4-14 สถิตคิวามเร็วลมรายเดือนจากเสาวดัลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 90 เมตร 4-18 
รูปที่ 4-15 สถิตคิวามเร็วลมรายเดือนจากเสาวดัลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ความสูง 90 เมตร 4-19 
รูปที่ 4-16 สถิตคิวามเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก    4-20 

ที่ความสูง 90 เมตร  
รูปที่ 4-17 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลมบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ 4-21 
   อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 90 เมตร 
รูปที่ 4-18 แสดงตําแหน่งเสาวดัลม        4-23 
รูปที่ 4-19 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ทีต่ิดตัง้เสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุง่กระเชาะ 4-23 
   อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 90 เมตร 
รูปที่ 4-20 แผนที่ศักยภาพพลงังานลมของพื้นที่ที่ตดิตั้งเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุง่กระเชาะ  4-24 
   อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีร่ะดับความสูง 90 เมตร 
รูปที่ 4-21 กราฟกําลังผลิตของ Suzlon 1.25 MW      4-26 
รูปที่ 4-22 รูปที ่4-22 กราฟกําลังผลิตของ Siemens SWT-2.3-101    4-27 
รูปที่ 4-23 ตําแหน่งเสาวัดลมที ่บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดิตถ์ ใน Google Earth 4-28 
รูปที่ 4-24 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์   4-29 
รูปที่ 4-25 สถิตคิวามเร็วลมรายเดือนจากเสาวดัลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน   4-30 
   จ.อุตรดิตถ์ ทีค่วามสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-26 สถิตคิวามเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน    4-31 
   จ.อุตรดิตถ์ ทีค่วามสูง 40 เมตร  
รูปที่ 4-27 สถิตคิวามเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านน้ําพี ้อ.ทองแสนขัน    4-33 
   จ.อุตรดิตถ์ ทีค่วามสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-28 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม    4-35 
             ที่บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์
รูปที่ 4-29 แสดงตําแหน่งเสาวดัลม        4-36 
รูปที่ 4-30 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นทีท่ี่ติดตัง้เสาวัดลมที่ บ้านน้ําพี้  4-37 
 ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อตุรดติถ ์ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 

รูปที่ 4-31 แผนที่ศักยภาพพลงังานลมของพื้นที่ที่ตดิตั้งเสาวัดลมที่ บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้   4-37 
 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-32  ตําแหน่งเสาวัดลมที่ บ้านคีลีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ใน Google Earth 4-39 
รูปที่ 4-33  แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านคีลีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์  4-40 
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รูปที่ 4-34 สถิติความเรว็ลมรายเดอืนจากเสาวัดลม บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า    4-41 

 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ที่ความสูง 90 เมตร 

รูปที่ 4-35 สถิติความเรว็ลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านคีรทีอง ต.หาดหลา้ อ.ท่าปลา   4-41 

 จ.อุตรดิตถ์ที่ความสูง 90 เมตร 

รูปที่ 4-36 สถิติความเรว็ลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า    4-42 

 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ที่ความสูง 90 เมตร 

รูปที่ 4-37 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม    4-43 

 บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

รูปที่ 4-38 แสดงตําแหน่งเสาวัดลม        4-45 

รูปที่ 4-39 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นทีท่ี่ติดตัง้เสาวัดลมที่ บ้านคีรีทอง   4-45 

 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-40 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ทีต่ิดตัง้เสาวัดลมที่ บ้านคีรทีอง ต.หาดล้า  4-46 
 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 4-41 ความเร็วลมเฉลีย่รายเดือนในแต่ละสถานี (ข้อมูลเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2553) 4-47 
รูปที่ 4-42 กราฟเปรียบเทยีบค่าพลังงานทีผ่ลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกงัหันลมแต่ละรุ่น 4-48 
 ในสถานีวัดลมตา่งๆ 
รูปที่ 4-43 การแจกแจงค่าใช้จ่ายของระบบกังหันลม 4-49 
รูปที่ 4-44  แสดงทีต่ั้งโครงการ 4-64 
รูปที่ 5-1   ภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลมที่ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก 5-2 
รูปที่ 5-2   เสาวัดลมที่ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก     5-2 
รูปที่ 5-3   ตําแหน่งเสาวัดลมทีห่้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตากใน Google Earth  5-3 
รูปที่ 5-4   กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม    5-4 
    ที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก 
รูปที่ 5-5   ตําแหน่งเสาวัดลมทีห่้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก    5-5 
รูปที่ 5-6   ตําแหน่งเสาวัดลมทีห่้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก    5-5 
รูปที่ 5-7   แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นทีท่ี่ติดตั้งเสาวัดลมที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง 5-6 
     จ.ตาก ทีร่ะดบัความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 5-8   แผนที่ศักยภาพพลงังานลมของพื้นที่ที่ตดิตั้งเสาวัดลมที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง 5-6 
    จ.ตาก ทีร่ะดบัความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 5-9   สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมืองจ.ตาก   5-9  
    ที่ความสูง 40 และ 30 เมตร 
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         หน้า 
 
รูปที่ 5-11  สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวดัลม ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืงจ.ตาก   5-10 
     ที่ความสูง 40 และ 30 เมตร 
รูปที่ 5-12  ภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว ์หมู่ 2 เทศบาลจริม           5-12 
    อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
รูปที่ 5-13  เสาวัดลมที่ พื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์               5-13 
รูปที่ 5-14  ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิ อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์      5-14 
รูปที่ 5-15  กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญา้เลี้ยงสัตว ์  5-15 
 หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทีร่ะดับความสูง 40 เมตร 
รูปที่ 5-16 ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิ อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์  5-15 
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             บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 

ตามที่สํานักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทําการปรับปรุง
แผนที่ศักยภาพพลังงานลมสําหรับประเทศไทย เมื่อปี 2552 ซึ่งทําให้ทราบว่าบริเวณพื้นที่ใดมีศักยภาพของ
พลังงานลมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็น Wind farm ได้ แต่จําเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านอื่นๆ เช่น ขนาด
พื้นที่เพียงพอหรือไม่ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มีหรือไม่ระบบสายส่งไฟฟ้ามีความพร้อมหรือไม่จะต้องลงทุน
ก่อสร้างหรือปรับปรุงสายส่งเพิ่มเติมอย่างไร รวมไปถึงมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร ประเด็นต่างๆ 
เหล่านี้จะต้องทําการศึกษาให้ครอบคลุมและครบถ้วน ก่อนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มาลงทุนผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ได้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปีซึ่งมีเป้าหมายให้มีการ
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้ได้ 1200 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ.2565 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 

1.2.1  เพื่อทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพของพลังงานลมเพื่อจัดสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

1.2.2  เพื่อทําการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
1.2.3  เพื่อทําการศึกษาความพร้อมของระบบสายส่ง 
1.2.4  เพื่อทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
  

1.3 ขอบเขตของงาน 
 ขอบเขตของงานในการดําเนินการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าใน
พื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดรายละเอียดประกอบไปด้วย 
 

1.3.1   งานศึกษาและจัดหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1)  ทําการรวบรวมข้อมูลความเร็วลมพื้นผิวที่ระดับต่างๆ ซึ่งวัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย 
2)  ดําเนินการจัดหาข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จําเป็น ได้แก่ข้อมูลความเร็วลมตรวจอากาศชั้น 

บน ข้อมูลดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์หาพื้นที่สําหรับศึกษาศักยภาพพลังงานลม 
เฉพาะแหล่ง 
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3)  จัดหาข้อมูลสําหรับประกอบการคัดเลือกแหล่งที่มีศักยภาพพลังงานลมสําหรับการผลิตไฟฟ้า 
อย่างน้อยเป็นข้อมูลระดับความสูง ข้อมูลความขรุขระพื้นผิว ข้อมูลเขตพื้นที่ป่าสงวนและชุมชน ถนน และข้อมูลที่
เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจําเป็นต้องนํามาใช้พิจารณาเลือกสถานที่ในการหาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหลง่ 
(Micro-siting) 

4)  รวบรวมข้อมูลความเร็วลมจากแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่เคยมีการจัดทําครอบคลุม 
พื้นที่ประเทศไทย โดยจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

5)  ดําเนินการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของลมที่เก็บ 
รวบรวมได้ 

6)  ทําการวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของลม โดยอย่างน้อยต้องหาค่าความเร็วลมเฉลี่ยราย 
เดือนจากสถานีวัดต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่จะทําการศึกษาศักยภาพพลังงาน
ลมเฉพาะแหล่ง 

7) นําข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลประกอบที่จัดหาได้มาพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่อาจมีศักยภาพ
พลังงานลมสูง (candidate site) อย่างน้อย 5 แห่ง โดยอาศัยกระบวนการตามหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ 
  

1.3.2  งานสํารวจพื้นที่และการตรวจวัด และเก็บบันทึกข้อมูลลม 
1)  ทําการสํารวจพื้นที่ที่คัดเลือกไว้เพื่อหาข้อมูลความเหมาะสมในการตรวจวัดและเก็บบันทึก

ข้อมูลลม สําหรับนํามาใช้ในการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง 
2) ประมวลผลการสํารวจเพื่อคัดเลือกสถานที่สําหรับตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลลมและ

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมจาก candidate site ให้เหลือสถานีวัดเป้าหมาย (target site) อย่างน้อย 2 แห่ง 
3)  ทําการจัดหาและตรวจวัดและบันทึกข้อมูลลม จํานวนอย่างน้อย 2 จุด ตรวจวัดอย่างน้อย 2 

ระดับที่ระดับความสูงสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 เมตร และที่ปรึกษาต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ดําเนินการ 

4)  ทําการวัดความเร็วและทิศทางลมที่ระดับต่างๆ และทยอยนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ 
  

1.3.3   งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง (micro-siting) จากข้อมูลของสถานีวัดลม 
ของ พพ.ที่มีอยู่แล้ว 

1)  ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูล
สถานีวัดลมที่มีอยู่แล้ว เพื่อทําการวิเคราะห์อย่างน้อย 4 สถานีโดยคัดเลือกจากสถานีที่อยู่ใกล้จุดที่ทําการตรวจวัด
ใหม่อย่างน้อยจุดละ 2 สถานี 

2)  หาข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นผิวในสถานีที่คัดเลือกไว้ 
3)  จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สําหรับหาการกระจายตามพื้นที่ของ

ความเร็วลมในพื้นที่ที่ได้ทําการคัดเลือกไว้ 
                     4)  ดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติของลม โดยอย่างน้อยต้องหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็น
รายวันและรายเดือนในรอบปีของความเร็วลม รวมทั้งการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของลม 
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5)  จัดทําแผนที่การกระจายของลมตามพื้นที่โดยอาศัยข้อมูลและโปรแกรมที่ได้จัดหามา 
เรียบร้อยแล้ว 

6) ดําเนินการวิเคราะห์พลังงานลมที่สามารถผลิตได้ถ้าทําการติดตั้งกังหันลมแบบที่เหมาะสม 
โดยอาศัยหลักการ micro-siting ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

7)  ทําการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และสังคมกรณีที่มี
การติดตั้งกังหันลมในพื้นที่เป้าหมายในอนาคต 
  

1.3.4  งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดใหม่ 
1)  จัดหาข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้สําหรับทําแผนที่ลมเฉพาะแหล่งรอบสถานีที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดย

อย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลความเร็วและทิศทางลมที่ได้จากการตรวจวัดใหม่ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวต่างๆ 
2)  ทําการหาการกระจายของลม โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลป้อนเข้า (Input 

data) ที่จําเป็นต้องใช้ในโปรแกรม 
3)  วิเคราะห์หาตําแหน่งจากแผนที่การกระจายของความเร็วลมเฉพาะแหล่ง ซึ่งมีศักยภาพ 

พลังงานลมสูง 
4)  วิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของลม โดยอย่างน้อยต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม

เป็นรายวันและรายเดือนที่มีการตรวจวัด รวมถึงการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของลมดังกล่าวด้วย 
5)  ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่พบพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ

ในด้านของความเร็วลมเหมาะสม 
6)  ทําการสํารวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลลักษณะของพื้นที่การคมนาคม ระบบสายส่งไฟฟ้ากรรมสิทธิ์

และราคาที่ดิน และความเห็นของชุมชนโดยทั่วไป 
7)  วิเคราะห์หาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จากกังหันลมใน 1 ปี 
8)  ทําการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม โดยอย่างน้อยต้องทํา

การคํานวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า และระยะเวลาคุ้มทุน 
9)  ศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งกังหันลม 

  
1.3.5   จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานวิจัยที่มีเนื้อหาและรูปแบบตามมาตรฐานสากล 
โดยครอบคลุมสาระหลักของการศึกษาทั้งหมด 

 
 

 



บทที่ 2 
งานศึกษาและจัดหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2   
งานศึกษาและจัดหาขอ้มูลที่จาํเป็นสําหรับใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 การรวบรวมข้อมูลความเร็วลมพืน้ผวิที่ระดับตา่งๆซึ่งวัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย 

ประกอบดว้ย 
ข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนของทิศทางลม ความเรว็ลมเฉลี่ย (นอต) ของสถานีตรวจวัดในภาคเหนือทั้ง 31 สถานี 

จากกรมอุตุนยิมวิทยา (ข้อมูลปี 2009-2010) แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก 
ข้อมูลความเรว็ลมเฉล่ียวัดโดย พพ. ในรายตําบลของจงัหวดัตากและจังหวัดอตุรดิตถ์ แสดงรายละเอียดใน 

ภาคผนวก ก 
ข้อมูลความเรว็ลมเฉล่ียรายเดอืนของแต่ละตําบลที่ระดับความสูง 40 เมตร วัดโดย พพ. แสดงรายละเอียด

ใน ภาคผนวก ก ที่  
• จังหวดัอุตรดิตถ ์ได้แก่ ตําบล ถ้าํฉลอง อําเภอ เมือง , ตําบล จริม อําเภอ ท่าปลา, ตําบล ไร่ออ้ย 

อําเภอ พิชัย  
• จังหวดัตาก ไดแ้ก่ ตําบล หนองบัวเหนือ อําเภอ เมือง, ตําบล ท่าสายลวด อําเภอ แม่สอด, 

อําเภอ เมือง ตาํบล แม่ท้อ  
 
2.2 จัดหาข้อมูลประกอบอืน่ๆที่จาํเป็นไดแ้ก่ข้อมูลความเร็วลมตรวจอากาศชัน้บน ข้อมูลดาวเทยีม ฯลฯ 
เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์หาพืน้ที่สาํหรับศึกษาศกัยภาพพลงังานลมเฉพาะแหล่ง 

ประกอบดว้ย 
1) ข้อมูลความกดอากาศที่ระดบัน้ําทะเลเฉลี่ยรายเดอืนของสถานีตรวจวัดในภาคเหนือทั้ง 31 สถานี จาก

กรมอตุุนิยมวทิยา (ขอ้มูลปี 2009-2010) แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก 
2) ข้อมูลเฉลี่ยรายเดอืน ได้แก่ อุณหภูมิสูงสดุ อุณหภูมิต่ําสุด จํานวนวันทีม่ีฝนตก ปริมาณฝนตกสะสม 

ของจังหวัดตากและอุตรดิตถ์ (ข้อมูลปี 2009-2010) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 
2.3 จัดหาข้อมูลสําหรับประกอบการคัดเลือกแหล่งที่มีศักยภาพพลังงานลมสาํหรบัการผลิตไฟฟ้า  

ได้แก่ ขอ้มูลระดับความสูง ข้อมูลความขรุขระพื้นผิว ข้อมลูเขตพื้นที่ป่าสงวน เขตอุทธยานและชุมชน 
ถนน และข้อมูลที่เกีย่วกับระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจําเปน็ต้องนํามาใช้พจิารณาเลือกสถานที่ในการหาศกัยภาพ
พลังงานลมเฉพาะแหล่ง (Micro-siting)   
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ประกอบดว้ย 
1) ข้อมูลระดบัความสูงในพื้นที่ จัดทําโดยกรมแผนที่ทหาร ในอ.เมือง จ.ตาก, อ.บ้านตาก จ.ตาก          

อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์ แสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ก 
2) ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใน ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก, ต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ แสดงรายละเอยีด

ใน ภาคผนวก ก 
 

2.4 รวบรวมข้อมูลความเรว็ลมจากแผนที่ศักยภาพพลงังานลมทีเ่คยมีการจัดทําครอบคลุมพื้นทีป่ระเทศ
ไทย โดยจากหน่วยงานทั้งในและตา่งประเทศ  

 
จากแผนที่ขอ้มลูศักยภาพของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทําขึ้น จะเห็นว่า พื้นที่

สีเหลือง ส้ม และแดง เป็นบริเวณที่มกีําลังลม 7-14 M/S ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่า 300 วตัต์ตอ่ตาราง
เมตรของพื้นทีก่วาดกงัหัน ซึ่งจะพบได้ในภาคใต้ของประเทศ บริเวณริมชายฝ่ังทะเลและภาคเหนือในบริเวณที่สูง 
เช่น ภูเขาและรอ่งเขาเป็นส่วนใหญ ่ 

ในเบื้องต้นการคัดเลือกจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ ที่มีค่ากําลังลมเฉลี่ยระดับ 50 เมตรเหนือพืน้ดินที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ มากกว่า 300 วตัต์/ตารางเมตร ดังรูปที ่ 2-1 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของกรมกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 
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    (M/S) 
 

รูปที่ 2-1 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552 
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2.5  การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมสําหรบัวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติของลม 
 
 รายละเอยีดการทํางานของโปรแกรม Meteodyn 

Meteodyn คือ โปรแกรมชั้นสูงที่พัฒนาโดยอาศัยหลักการของ อากาศพลศาสตร์  CFD และวิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกันโปรแกรม Meteodyn เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพการคํานวณที่สูงมากสําหรบั
การประเมินศักยภาพพลังงานลมเฉพาะเเหล่ง (Micrositing)โดยสามารถคํานวณในรายละเอียดของพื้นที่ได้ถึง 25 
เมตรx 25 เมตร และสามารถให้ผลการคํานวณในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย ความเร็วลมเฉล่ียรายปี (Average 
annual wind speed) กําลังผลิตเฉลี่ยรายปี (Average power production) พารามิเตอร์ของกราฟการกระจาย
ความเร็วลมแบบไวน์บูล (Weibull distribution) เป็นต้น  
 

การประมวลผลของโปรแกรม Meteodyn อาศัยหลักการของการคํานวณ (Computational Fluid 
Dynamic) โดยอาศัยการแก้สมการค่าคงตัวของ Reynolds Averaged Navier-Stoke โปรแกรม Meteodyn คือ 
โปรแกรมชั้นสูงที่พัฒนาโดยอาศัยหลักการของ อากาศพลศาสตร์การคํานวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) และ
วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันซึ่งเหมาะสมสําหรับพื้นที่ภูมประเทศที่มีความซับซ้อนที่แบบจําลองแบบ
เชิงเส้นอาจจะไม่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดในภูมิ
ประเทศที่มีความชันหรือความลาดเอียงขีดจํากัดดังกล่าวอาจจะนําไปสู่ความไม่แน่นอนในการประเมินพลังงานที่
คาดว่าจะได้รับจากทุ่งกังหันลม เพื่อที่จะคํานวณการไหลทางอากาศพลศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง การคํานวณแบบ
พลศาสตร์ของไหลคือ เครื่องมือที่มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับการสร้างแบบจําลองของลมในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ
แบบซับซ้อน เพื่อที่จะไดัรับพลังงานที่ได้รับจากลมมากที่สุดและเพื่อให้ค่าใช้จ่ายก่อนที่จะในการพัฒนาทุ่งกังหันลม
ในอนาคต   
 
 หลักการทํางานโดยสังเขปของโปรแกรม Meteodyn 
 ขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไปของโปรแกรม Meteodyn มีดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ 1 จดัทําแผนทีพ่ร้อมระบุตําแหน่งเสาวัดลมและตดิต้ังกังหันลมในแผนที ่
ตัวอย่างการวางตําแหน่งเสาวัดลมซึ่งมี 2 ต้นในพื้นที่ภูมิประเทศของพื้นที่ขนาด 7x3 ตารางไมล์ที่มีภูมิ

ประเทศที่ซับซ้อนพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะทําการติดตั้งทุ่งกังหันลมที่มีจํานวนกังหันลมทั้งสิ้น 34 ตัว พื้นที่ดังกล่าวมี
การติดตั้งเสาวัดลม 2 ชุด รูปที่ 2-2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้รับจากโปรแกรม Meteodyn WT จุดสีแดงแสดงตําแหน่ง
ของเสาวัดลม ขณะที่เครื่องหมายสีขาวแสดงตําแหน่งกังหันลม เห็นได้ชัดว่ากังหันลมถูกติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ 
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รูปที่ 2-2 แผนที่ของสถานที่และตําแหน่งของเสาวัดลมและกังหันลม ของโปรแกรม Meteodyn 

 
ขั้นตอนที่ 2 สรา้งแผนที่ข้อมูลความสูงของพืน้ที่ (Orographical data) 
ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม  Meteodyn ใช้แผนที่ความสูงของภูมิประเทศที่สร้างจาก ASTER Global 

Digital Elevation Model ที่มีความละเอียดขนาด 30 เมตร ดัง รูปที่ 2-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-3 แผนที่ข้อมูลความสงูของพื้นที ่ของโปรแกรม Meteodyn 
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ขั้นตอนที่ 3 สรา้งแผนที่ข้อมูลความขรุขระของพื้นที่ (Roughness data) 
โปรแกรม Meteodyn จะสร้างแผนที่ข้อมูลความขรุขระ (Roughness map) ของทั้งสองสถานที่

รายละเอียดอย่างสมบูรณ์ของสถานที่ซึ่งรวมความสูงของต้นไม้จะนํามาใช้ในการสร้างความขรุขระของพื้นที่ 
(Roughness map) โดยโปรแกรม Meteodyn WT แผนที่ความขรุขระของพื้นที่ ดังรูปที่ 2-4 ซึ่งมีความละเอียด
เท่ากับ 25 เมตร 
 

 
 

รูปที่ 2-4 แผนที่ข้อมูลความขรุขระของพื้นที ่ของโปรแกรม Meteodyn 
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ขั้นตอนที่ 4 การระบุกรอบตําแหน่งที่ต้องการคํานวณ (Mapping Area) 
เราสามารถระบุพื้นที่ที่เราสนใจในการคํานวณลงในแผนที่โดยการตีกรอบดังรูปที่ 2-5 เพื่อที่จะประเมิน

ศักยภาพพลังงานลมและระบุหาตําแหน่งการติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ที่ตีกรอบ 
 

 
 

รูปที่ 2-5 การระบุกรอบตําแหน่งที่ต้องการคาํนวณ (Mapping Area) ของโปรแกรม Meteodyn 
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ขั้นตอนที่ 5 การระบุตําแหน่งเสาวัดลมและเครื่องมือวัดลม 
ตําแหน่งเสาวัดลมและเครื่องมือวัดลมจะถูกระบุลงไปในโปรแกรมในรูปของพิกัดละติจูด (Latitude) และ 

ลองติจูด (Longitude) ดังตัวอย่างในตารางที่ 2-1 สําหรับการตําแหน่งเสาวัดลม 2 จุดคือ ที่ตําแหน่ง A และ B ค่า 
XXXXX และ YYYYY เป็นแต่เพียงค่าสมมติเท่านั้นไม่ใช่ค่าพิกัดละติจูดและลองติจูดจริงแต่อย่างใด 
 
ตารางที่ 2-1 ตําแหน่งเสาวัดลม A และ B 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 ปอ้นข้อมูลกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและกําลงัผลิตที่ได้ 
ในที่นี้หากเราเลือกกังหันลม V90-3 MW ของบริษัท Vestas กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว

ลมและกําลังผลิตที่ได้แสดงได้ดังรูปที่ 2-6  
 

 
 

รูปที่ 2-6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและกําลงัผลิตที่ได้  
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ขั้นตอนที่ 7 ผลลัพธ์กราฟการกระจายความเร็วลม 
ตัวอย่างกราฟการกระจายความเร็วลมและทิศทางลมที่ได้จากโปรแกรม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที ่2-7 

สําหรับเสาวัดลมต้นที่ A และ B แผนที่ศักยภาพพลังงานลมแบบ 2 มิติ แสดงได้ดงัรูปที่ 2-8  และแผนที่ค่าตัว
ประกอบกําลัง แสดงได้ดังรูปที ่2-9 
 

 

 
 

รูปที่ 2-7 กราฟการกระจายความเร็วลมและทิศทางลมของเสาวัดลมต้น A และ B ตามลําดับ ของโปรแกรม 
Meteodyn 
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รูปที่ 2-8 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมแบบ 2 มิติที่ความสูง 80 เมตร (ทางซ้าย)  
และที่ความสูง 105 เมตร (ทางขวา) ของโปรแกรม Meteodyn 

 

 
 

                รปูที่ 2-9 แผนทีค่่าตัวประกอบกําลัง (Capacity Factor) แบบ 2 มิติที่ความสูง 80 เมตร 
(ทางซ้าย) และที่ความสงู 105 เมตร (ทางขวา) ของโปรแกรม Meteodyn 
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2.6  วิเคราะหล์ักษณะทางสถิติของลม  
ประกอบดว้ยค่าความเร็วลมเฉล่ียรายเดอืนจากสถานีวัดต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้ ในการวิเคราะห์หาพื้นทีท่ี่

จะทําการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง 
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2.7 นําข้อมลูเชงิพืน้ที่และข้อมูลประกอบที่จัดหาได้มาพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่อาจมีศักยภาพพลังงาน
ลมสูง (candidate site)  

จากผลการวิเคราะห์คัดสรรดังกล่าวได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที ่ ไว้ 10 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางการดําเนิน
โครงการต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

 
องค์ประกอบสําหรับการคัดเลือกพื้นที ่

1) พื้นที่ซึง่มีศักยภาพด้านพลังงานลม 
ศักยภาพด้านพลังงานลมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการคัดเลือกพื้นที่ที่จะส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนจากพลังงานลมเพราะต้องคํานึงเงินลงทุนในเบื้องต้นรวมทั้งระยะเวลาคืนทุนและลดอัตราเสี่ยงต่าง ๆ  
เพราะหากไม่มีศักยภาพด้านพลังงานลมอย่างพอเพียงแล้ว การติดตั้งกังหันลมก็จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า   ดังนั้น
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณานําเอาประเด็นข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานลมของแต่ละพื้นที่มาประกอบการ
พิจารณาด้วย สําหรับในโครงการฯนี้ได้กําหนดพื้นที่ที่พิจารณาในจังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่างๆจะรวบรวมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง กับบริเวณที่กําหนด 

 
2) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการจะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพือ่ที่จะส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนนั้น การให ้ ความร่วมมือ
และการมีส่วนรว่มของชุมชนในพื้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่ง หากพืน้ที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งในด้าน
ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและองค์ประกอบด้านอื่นๆ แตห่ากไม่ไดร้ับการยอมรับและความร่วมมือจากชมุชนใน
พื้นที่แล้ว ย่อมเป็นการยากที่โครงการฯจะประสบความสําเร็จด้วยดี ดงันั้นการพจิารณาคดัเลือกพื้นที่ทีเ่หมาะสมที่
จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ดีนั้น จะต้องพจิารณาการใหก้ารยอมรับของชุมชนที่จะนําพลังงานบริสุทธิ์จาก
ธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประโยชนก์ับชุมชนของตน  รวมถึงความปลอดภัยในการดูแลรักษาเครื่องมอืในขณะตั้งแต่เริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างจวบจนเสรจ็ส้ินโครงการเพือ่ให้โครงการฯสามารถดําเนินการไปไดอ้ย่างราบรื่น  

 
3) สภาพแวดลอ้มของพื้นที ่

นอกเหนอืจากเกณฑ์การคัดเลอืกด้านอื่นๆทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วนั้นยังตอ้งพิจารณาด้านอื่นๆเพิ่มเติม
อีกคือ สภาพแวดล้อมของพื้นที่เช่น สภาพภูมิประเทศ มีพืน้ที่ราบพอเพียงสําหรับการติดตัง้ กังหันลม อาคาร
ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟเพื่อจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้า การแปลงกระแสไฟเป็นกระแสสลับและระบบสํารอง
ไฟฟ้าเมื่อมีปริมาณกระแสไฟฟา้ที่ผลิตได้มีมากเกินความต้องการ รวมถงึการขยายผลเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากกงัหัน
ลมขนาดใหญ่ ซึ่งหากพื้นที่บางแห่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดา้นอื่นๆ แล้ว แต่สภาพแวดล้อมของพื้นที่ไม่เอือ้อํานวย
ให้สามารถติดตัง้กงัหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ หรอืหากจะทําการติดตั้งอาจจะต้องใชก้ารลงทุนสงูเช่นมีการเดินทางเข้า
พื้นที่ค่อนข้างลําบาก อยู่ห่างจากแนวการเดินสายส่งไฟฟ้าหลกัในพื้นที่และเป็นบริเวณน้ําท่วมถึง ก็จะทําให้ไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน  
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ซึ่งหลังจากพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ที่ปรึกษา ฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ที่จะเข้าทําการสํารวจไว้ 
10 แห่งใน  2 จังหวัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้   

 
1. จงัหวดัตาก 5 แห่ง ได้แก่  

1) อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง 
2) ที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 
3) ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
4) อบต. แม่ทับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
5) ที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหิน อ.เมือง 
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2. จงัหวดัอุตรดติถ์ 5 แห่ง ได้แก่  
1) บริเวณอบต.ไรอ่้อย 
2) ที่สาธารณะพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม 
3) พื้นที่หมู่บ้านท่าวังโปรง่ หมู่ 2 เทศบาลจริม 
4) พื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
5) พื้นที่ วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
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บทที่ 3 
งานสํารวจพื้นที่และการตรวจวัด และเก็บ

บันทึกข้อมูลลม 
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       บทที ่3   
งานสํารวจพื้นทีแ่ละการตรวจวดั และเก็บบันทกึข้อมูลลม 

 
3.1  การสํารวจพืน้ที่ท่ีคัดเลือก 
 เพื่อหาข้อมูลความเหมาะสมในการตรวจวัดและเก็บบันทกึข้อมูลลม สําหรับนํามาใช้ในการศึกษาศักยภาพ
พลังงานลมเฉพาะแหล่งโดยที่ปรึกษาได้เข้าทําการสํารวจไว้  2 จังหวัดโดยมีรายละเอียดดังต่อนี้   
 
1. อ่างเก็บน้ําหว้ยหลวง อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 3-1 รูปถ่ายจากดาวเทียมเหนือพื้นทีอ่่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบัวเหนือ 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบวัเหนือ โดยภาพถ่ายดาวเทยีม
เหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบวัเหนือ แสดงดงัรูปที่ 3-1 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   16๐54’76.1”N,  99๐4’50.1”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  152.9 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     พื้นที่โล่งราบเรยีบริมอ่างเก็บน้าํ โอบล้อมด้วยแนวเขาหลวงทางทิศตะวันตก 
ความเร็วลม  1-2 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพื้นดนิ 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-1 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ ณ จุดสํารวจอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงในมุมมอง 360๐ 

และรูปที่ 3-2 เป็นการวดัความเร็วลมเบื้องต้นในการเก็บขอ้มูล 
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รูปที่ 3-2 ทัศนียภาพในพื้นทีอ่า่งเก็บน้ําห้วยหลวงในมุมมอง 360๐ 

 
 

รูปที่ 3-3 การวดัความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นทีอ่่างเก็บน้ําหว้ยหลวง 
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2. บริเวณรอบพื้นที่ของที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 3-4 รูปถ่ายจากดาวเทียมเหนือพื้นทีส่าธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีส่าธารณะของชมุชน อบต.ท่าสายลวดโดยภาพถ่ายดาวเทียม
เหนือพื้นที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด แสดงดัง รูปที่ 3-4 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดงัต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   16๐43’6.7”N, 98๐29’8.4”E   
สูงจากระดับน้ําทะเล  203 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     ป่าโปร่ง มีต้นไม้ สูง 3 เมตรอยู่รอบๆ 
ความเร็วลม  2.3-3 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพื้นดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-5 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ ณ จุดสํารวจพื้นที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสาย

ลวดในมุมมอง 360๐ และรูปที่ 3-6 เป็นการวดัความเร็วลมเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล 
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รูปที่ 3-5 ทัศนยีภาพในพื้นทีข่องที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวดในมุมมอง 360๐ 

 

 

 
รูปที่ 3-6 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นทีท่ี่สาธารณะของชุมชน อบต.ทา่สายลวด 
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3. บริเวณรอบพื้นที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 3-7 รูปถ่ายจากดาวเทียมเหนือพื้นทีห่้วยกะสึม ต.แมท่อ้ 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีห่้วยกะสึม ต.แม่ท้อโดยภาพถา่ยดาวเทียมเหนือพื้นที่หว้ย
กะสึม ต.แม่ท้อแสดงดัง รูปที ่3-7 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดงัต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   16๐49’55.4”N, 99๐00’14.6”E    
สูงจากระดับน้ําทะเล  194.1 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     ป่าโปร่ง มีต้นไม้ สูง 3-8 เมตรอยู่รายรอบโอบขนาบด้วยแนวเขาสูง 50 เมตร ทางทิศ

ตะวันออกห่างออกไปประมาณ 85 กม. 
ความเร็วลม  1-2.5 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพื้นดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-8 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่บริเวณห้วยกะสึม ต.แม่ท้อในมุมมอง 360๐ และรูปที่ 

3-9 เป็นการวัดความเร็วลมเบือ้งต้นในการเกบ็ข้อมูล 
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รูปที่ 3-8 ทัศนยีภาพในพื้นทีบ่ริเวณห้วยกะสึม ต.แม่ท้อในมุมมอง 360๐ 
 

 
 

รูปที่ 3-9 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นทีบ่ริเวณห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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4. บริเวณรอบพื้นที่ อบต. แมท่้อ อ.เมือง จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 3-10 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ อบต.แม่ท้อ 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณ อบต. แม่ท้อโดยภาพถ่ายดาวเทยีมเหนือพื้นที่อบต. แม่ท้อแสดงดัง
รูปที่ 3-10 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   16๐47’69.5”N, 99๐1’86.3”E  
สูงจากระดับน้ําทะเล  213 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     พื้นที่โล่งราบเรยีบมีต้นไม้สูงลอ้มรอบ 
ความเร็วลม  1-3 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพื้นดนิ 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-11 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ อบต.แม่ท้อในมุมมอง 360๐ และรูปที่ 3-12 เป็น

การวดัความเรว็ลมเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล 
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รูปที่ 3-11 ทัศนียภาพในพื้นที่ อบต.แม่ท้อในมุมมอง 360๐ 

 

 
                                                                

รูปที่ 3-12 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่ อบต.แม่ท้อ 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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5. บริเวณรอบพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ ์ต.วังหนิ อ.เมือง จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 3-13  รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหิน 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีส่าธารณะของหมู่บ้านประจํารกัษ ์ต.วังหินโดยภาพถ่าย
ดาวเทยีมเหนือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ ์ต.วังหนิ แสดงดังรูปที ่3-13 ซึ่งมีข้อมลูทางภูมิศาสตร์
ดังต่อไปนี ้
พิกัดที่ตั้ง   16๐44’68.4”N, 99๐13’61.9”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  118.2 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     พื้นที่โล่งใกล้ที่เผาศพของหมู่บา้น อยู่ในระหวา่งช่องเขาสูง 40 เมตรซึ่งมีวดัอยู่ทางทิศ

ตะวันตก 
ความเร็วลม  1-2 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพื้นดนิ 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-14 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ ์ต.วังหิน ใน

มุมมอง 360๐ และรูปที่ 3-15 เป็นการวดัความเร็วลมเบื้องต้นในการเก็บขอ้มูล 
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รูปที่ 3-14 ทัศนียภาพในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหินในมุมมอง 360๐ 
 

 

   รูปที่ 3-15 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหิน



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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6. บริเวณอบต.ไร่อ้อย อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ ์

 
 

รูปที่ 3-16  รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่อบต. ไร่อ้อย 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณอบต. ไร่อ้อยโดยภาพถ่ายดาวเทยีมเหนือพื้นที่อบต. ไร่ออ้ยแสดงดงั
รูปที่ 3-16 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐21’11.2”N,  100๐3’1.6”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  58 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนลาดยางกว้างประมาณ 5 เมตร ผ่าน ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนกระจายอยู่ห่างๆ และ

เป็นพื้นทีก่ารกเษตร 
ความเร็วลม  1.6-2.5 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-17 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ ณ จุดสํารวจด้านหลังอบต.ไร่อ้อยในมุมมอง 360๐ 

และรูปที่ 3-18 เป็นการวัดความเร็วลมเบื้องตน้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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รูปที่ 3-17 ทัศนียภาพในพื้นที่อบต.ไร่อ้อยในมุมมอง 360๐ 

 
 

รูปที่ 3-18 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่อ่างศิลา 
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7. บริเวณรอบพื้นที่ของต.ไรอ่อ้ยที่จะสร้างสนามกีฬา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

 
 

รูปที่ 3-19 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ของต.ไร่ออ้ยที่จะสร้างสนามกฬีา 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีข่องต.ไร่อ้อยทีจ่ะสร้างสนามกฬีาโดยภาพถ่ายดาวเทยีมเหนือ
พื้นที่ของต.ไรอ่อ้ยที่จะสร้างสนามกีฬาแสดงดังรูปที่ 3-19 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐21’30.2”N,  100๐3’46.3”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  58 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 3 เมตร ผ่าน ซึ่งอยูใ่นเขตชุมชนกระจายอยู่ห่างๆ และ

เป็นพื้นทีก่ารกเษตร 
ความเร็วลม  1.6-2.2 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-20 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ ณ จุดสํารวจพื้นทีข่องต.ไรอ่้อยทีจ่ะสร้างสนามกีฬา

ในมุมมอง 360๐ และรูปที่ 3-21 เป็นการวัดความเร็วลมเบือ้งต้นในการเก็บขอ้มูล 
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รูปที่ 3-20 ทัศนียภาพในพื้นที่ของต.ไร่อ้อยที่จะสร้างสนามกีฬาในมุมมอง 360๐ 

 

 
 

รูปที่ 3-21 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่ของต.ไร่อ้อยที่จะสร้างสนามกีฬา 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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8. บริเวณรอบพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ ์

 
 

รูปที่ 3-22 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ทุง่หญ้าเลีย้งสัตว์ หมู ่2 เทศบาลจริม 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริมโดยภาพถา่ยดาวเทียม
เหนือพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิแสดงดังรูปที ่3-22 ซึ่งมีข้อมลูทางภูมิศาสตรด์ังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐50’19.0”N,  100๐22’10.8”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  209 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนลาดยางกว้างประมาณ 4 เมตร ผ่าน ซึ่งอยู่บนเนินใกล้แท๊งค์น้ํา ในเขตชมุชน

กระจายอยู่ห่างๆ และเป็นพื้นทีก่ารเกษตร 
ความเร็วลม  2.7-3.5 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-23 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่บริเวณทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิใน

มุมมอง 360๐ และรูปที่ 3-24 เป็นการวดัความเร็วลมเบื้องต้นในการเก็บขอ้มูล 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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รูปที่ 3-23ทัศนยีภาพในพื้นทีบ่ริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริมในมุมมอง 360๐ 

 

 
 
รูปที่ 3-24 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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9. บริเวณรอบพื้นที่หมู่บ้านท่าวังโปรง่ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ ์

 
 

รูปที่ 3-25 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่หมู่บ้านท่าวังโปร่ง หมู ่2 เทศบาลจริม 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีห่มู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริมโดยภาพถ่ายดาวเทียม
เหนือพื้นที่หมู่บา้นท่าวังโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจรมิแสดงดังรูปที ่3-25 ซึ่งมีข้อมลูทางภูมิศาสตรด์ังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐49’46”N,  100๐22’29.7”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  166 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนลาดยางกว้างประมาณ 4 เมตร ผ่าน ซึ่งอยู่บนเนิน ในเขตชุมชน และเป็นพื้นที่

การเกษตร 
ความเร็วลม  2.5-3.2 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-26 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่หมู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริม  ในมุมมอง 

360๐ และรูปที่ 3-27 เป็นการวัดความเรว็ลมเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
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รูปที่ 3-26 ทัศนียภาพในพื้นที่หมู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริมในมุมมอง 360๐ 

 

 
 

รูปที่ 3-27 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่หมู่บ้านท่าวงัโปร่ง หมู่ 2 เทศบาลจริม 
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10. บริเวณรอบพื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

 
 

รูปที่ 3-28 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่ชอ่งลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีช่่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้าํฉลองโดยภาพถ่ายดาวเทียม
เหนือพื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองแสดงดงัรูปที ่3-28 ซึ่งมีข้อมลูทางภูมิศาสตรด์ังต่อไปนี ้

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐37’37.4”N,  100๐21’49.4”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  152 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนลาดยางกว้างประมาณ 4 เมตร ผ่าน ซึ่งอยู่ในร่องหุบเขา ในเขตชุมชนกระจาย

ห่างๆ และเป็นพื้นที่การเกษตร 
ความเร็วลม  1.9-2.7 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-29 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง ในมมุมอง 

360๐ ในฤดูฝนมักจะถกูวาตะภัย และรูปที่ 3-30 เป็นการวัดความเร็วลมเบือ้งต้นใน
การเก็บขอ้มูล 
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รูปที่ 3-29 ทัศนียภาพในพื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองในมุมมอง 360๐ 

 

 
 
รูปที่ 3-30 การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
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11. บริเวณรอบพื้นที่ วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง จ.อุตตรดิตถ ์

 
 

รูปที่ 3-31 รูปถ่ายจากดาวเทยีมเหนือพื้นที่วดัห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
 

การสํารวจวัดความเร็วลมในพืน้ที่บริเวณพื้นทีว่ัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองโดยภาพถ่ายดาวเทียมเหนอืพื้นที่
วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองแสดงดงัรูปที่ 3-31 ซึ่งมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ดังตอ่ไปนี้ 

 
พิกัดที่ตั้ง   17๐38’47”N,  100๐22’49.5”E 
สูงจากระดับน้ําทะเล  144 เมตร 
ภูมิประเทศโดยรอบ     มีถนนลาดยางกว้างประมาณ 4 เมตร ผ่าน ซึ่งอยู่บนเนิน ในเขตวัดของชุมชน และ

บริเวณเป็นเป็นพื้นที่การเกษตร 
ความเร็วลม  1.5-2.2 เมตร/วินาที ทีร่ะดับพืน้ดิน 
หมายเหต ุ  รูปที่ 3-32 เป็นทัศนียภาพในพืน้ที่วัดหว้ยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองในมุมมอง 360๐ และ

รูปที่ 3-33 เป็นการวดัความเรว็ลมเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล 
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รูปที่ 3-32 ทัศนียภาพในพื้นที่วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลองในมุมมอง 360๐ 

 

 
 

รูปที่ 3-33  การวัดความเร็วลมเบื้องต้นในพื้นที่วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง 
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3.2   การประมวลผลการสํารวจเพื่อคัดเลือกสถานที่สําหรับตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลลม 
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมจาก candidate site โดยเลือกสถานีวดัเป้าหมาย (target site) ไว้ 2 แห่ง

คือห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ. ตาก และ ที่สาธารณะพืน้ที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม  อ. ท่าปลา    
จ. อุตรดิตถ์ โดยมีองค์ประกอบที่นํามาพิจารณานั้นมีทั้งสิ้น 5 ข้อได้แก ่

1.  ศักยภาพลม (น้ําหนัก 0.35) โดยพิจารณาจากข้อมูลเบือ้งตน้ที่ไดม้ีการวัดมาก่อนหน้าแล้ว  

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนศักยภาพลม 
ความเร็วเฉลี่ย  
(เมตรต่อวินาท)ี 

3-3.39 3.4-3.79 3.8-4.19 4.2-4.59 มากกว่า 4.59 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 
2.  ขนาดพื้นที่ (น้ําหนัก 0.35) ซึ่งจะพิจารณาถงึพื้นที่สามารถสร้างแผนที่ลมจาการตัง้เสาและมีความเป็นไป

ได้ในการตัง้กงัหันลม  
 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนพื้นที ่

พื้นที่ (ไร)่ น้อยกว่า 100 100-250 250-500 500-1,000 มากกว่า 1,000 
คะแนน 1 2 3 4 5 

 
3.  การเชือ่มตอ่เข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า (น้ําหนัก 0.15) พิจารณาระยะทางสู่กริด 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการเชื่อมกรดิ 
ระยะจากกริด (กิโลเมตร) มากกว่า 2 1.6-2.0 1.1-1.5 0.6-1.0 0-0.5 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 
4.  ความสะดวกในการขนส่ง (น้ําหนัก 0.1) พิจารณาจะระยะทางจากถนนลาดยางที่รถบรรทกุ 6 ล้อ

สามารถเข้าถงึได้   
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการขนส่ง 

ระยะจากถนน (กิโลเมตร) มากกว่า 8 6.1-8.0 4.1-6.0 2.1-4 0-2 
คะแนน 1 2 3 4 5 

             
         5.  ลักษณะดิน (น้ําหนัก 0.05)  พิจารณาลักษณะความแข็งของเนือ้ดิน 

             เกณฑ์การพิจารณาคะแนนลักษณะดิน 

ลักษณะดิน ดินโคลน 
ดินโคลนปน

ทราย 
ดินทราย 

ดินทราย
ผสม 

ดินแข็งหรือ
หิน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
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รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพจิารณา 
1) แสดงความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของพื้นที่ทีสํ่ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดือน ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 4.8
กุมพาพันธ 5
มีนาคม 4.9
เมษายน 4.8
พฤษภาคม 4.3
มิถุนายน 4.4
กรกฎาคม 4.8
สิงหาคม 4.1
กันยายน 4.1
ตุลาคม 3.9

พฤษจิกายน 3.8
ธันวาคม 4.4

เฉลี่ย 12 เดือน 4.5
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 4.43

เดือน ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 4.5
กุมพาพันธ 4.7
มีนาคม 4.7
เมษายน 4.9
พฤษภาคม 4.6
มิถุนายน 4.6
กรกฎาคม 4.7
สิงหาคม 4.5
กันยายน 4.5
ตุลาคม 4.2

พฤษจิกายน 4.3
ธันวาคม 4.2

เฉลี่ย 12 เดือน 4.5
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 4.53

เดือน ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 4.9
กุมพาพันธ 4.9
มีนาคม 4.9
เมษายน 4.9
พฤษภาคม 4.6
มิถุนายน 4.6
กรกฎาคม 5.1
สิงหาคม 4.4
กันยายน 4.5
ตุลาคม 4.4

พฤษจิกายน 4.1
ธันวาคม 4.3

เฉลี่ย 12 เดือน 4.7
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 4.57

อําเภอ แมสอด ตําบล ทาสายลวด

อําเภอ เมือง ตําบล แมทอ

จังหวัด ตาก
อําเภอ เมือง ตําบล หนองบัวเหนือ
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ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 3.4
กุมพาพันธ 3.5
มีนาคม 3.4
เมษายน 3.6
พฤษภาคม 3.3
มิถุนายน 3.2
กรกฎาคม 3.4
สิงหาคม 3.2
กันยายน 3.4
ตุลาคม 3.2

พฤษจิกายน 3.1
ธันวาคม 3

เฉลี่ย 12 เดือน 3.3
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 3.33

ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 4
กุมพาพันธ 4.3
มีนาคม 4.5
เมษายน 4.2
พฤษภาคม 3.7
มิถุนายน 3.6
กรกฎาคม 3.6
สิงหาคม 3.6
กันยายน 3.8
ตุลาคม 3.8

พฤษจิกายน 3.7
ธันวาคม 3.7

เฉลี่ย 12 เดือน 3.9
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 3.9

ระดับความสูง 40 เมตร
มกราคม 3.3
กุมพาพันธ 3.3
มีนาคม 3.3
เมษายน 3.4
พฤษภาคม 3
มิถุนายน 2.9
กรกฎาคม 3.1
สิงหาคม 3
กันยายน 3.1
ตุลาคม 3

พฤษจิกายน 3
ธันวาคม 3.1

เฉลี่ย 12 เดือน 3.1
เฉลี่ย 3 เดือน (เม.ย, ก.ย และ ธ.ค) 3.2

อําเภอ เมือง ตําบล ถ้ําฉลอง

อําเภอ ทาปลา ตําบล จริม

อําเภอ พิชัย ตําบล ไรออย

จังหวัด อุตรดิตถ
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 2)  ข้อมูลประกอบด้านอื่น ๆ  
 
จังหวัดตาก 

วัน เดือน ป

เวลาที่ไปสํารวจ สภาพทางภูมิศาสตร
ขนาด

ของพื้นที่ 
(ไร)

ผู
ครอบครอง

ระยะหาง
จากที่ทํา
การ อบต.

 (กม.)

ความ
ปลอดภัย

การ
เขาถึงจุด
ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากแนว
สายสง
ไฟฟา

การให
การตอบ
รับของ
เจาหนาที่

 อบต.

ลักษณะดิน

20 มกราคม 2554. อางเก็บน้ําหวยหลวง LAT 16 54.761' N ถนนลูกรัง แข็ง

LONG 99 4.501' E

สูง 152.9 เมตร

20 มกราคม 2554. ที่สาธารณะของชุมชน LAT 16 43.67' N
ถนน

คอนกรีต แข็ง

LONG 98 29.84' E

สูง 203.0 เมตร

21 มกราคม 2554. หวยกะสึม LAT 16 49.554' N
ถนนลูกรัง 
แตแคบ แข็ง

LONG 99 00.146' E

สูง 194.1 เมตร

21 มกราคม 2554. อบต. แมทับ LAT 16 47 695
ถนน

คอนกรีต แข็ง

เวลา 10.30 น LONG 099 01 863

สูง 213 เมตร

21 มกราคม 2554.
ที่สาธารณะของหมูบาน

ประจํารักษ
LAT 16 44.684' N

ถนนลูกรัง
แคบ แข็ง

LONG 99 13.619' E

สูง 118.2 เมตร

ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

ปาโปรง มีตนไม สูง 3 
เมตรอยูรอบๆ

สะดวก

พื้นที่โลงราบเรียบมีตนไม
สูงลอมรอบ

6 อบต. แมทับ 0 ดีมาก

พื้นที่โลงใกลที่เผาศพ
ของหมูบาน อยูในระหวาง
ชองเขาสูง 40 เมตรซึ่งมี
วัดอยูทางทิศตะวันตก

5.8 กม.

100 เมตร ดี

ปานกลาง

2
ที่สาธารณะ
ของหมูบาน

13 นอย 6 กม. ปานกลางและสภาพ
ไมคอยดี

ปานกลาง

พื้นที่โลงราบเรียบริมอาง
เก็บน้ํา โอบลอมดวยแนว
เขาหลวงทางทิศตะวันตก

ปาโปรง มีตนไม สูง 3-8 
เมตรอยูรายรอบโอบขนาบ
ดวยแนวเขาสูง 50 เมตร 
ทางทิศตะวันออกหาง
ออกไปประมาณ 85 กม.

4

สะดวก

สะดวก

สะดวก

ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

อบต.ทาสายลวด ต.ทา
สายลวด อ.แมสอด จ.ตาก

อบต.หนองบัวเหนือ อ.
เมือง จ.ตาก

1000 ปาชุมชน 83
เวลา 9.20 น.

เวลา 9.30 น

5

เวลา 14.20 น.

เวลา 11.10 น.

4

10
อบต. ทา
สายลวด

ลําดับ
ที่

1

2

ปาชุมชน 6 ดี

ขอพิจารณาในดานตางๆ

ชื่อสถานที่

ดี 50 เมตร ดีมาก

คอนขางดี 1 กม.

พิกัดและความสูง
จากระดับน้ําทะเล

200
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จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วัน เดือน ป

เวลาที่ไปสํารวจ สภาพทางภูมิศาสตร
ขนาด

ของพื้นที่ 
(ไร)

ขนาด
ของพื้นที่ 

(ไร)

ผู
ครอบครอง

ระยะหาง
จากที่ทํา
การ อบต.

 (กม.)

ความ
ปลอดภัย

การเขาถึง
จุดที่ตั้ง

ระยะหาง
จากแนว
สายสง
ไฟฟา

การให
การตอบ
รับของ
เจาหนาที่
อบต.

ลักษณะดิน

19 มกราคม 2554. อบต.ไรออย LAT 17๐21’11.2”N ถนนลาดยาง แข็ง

LONG 100๐3’1.6”E

สูง 58 เมตร

19 มกราคม 2554. ที่สนามกฬีาอบต.ไรออย LAT 17๐21’30.2”N ถนนคอนกรีต แข็ง

LONG 100๐3’46.3”E

สูง 58 เมตร

20 มกราคม 2554.
พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

หมู 2
LAT 17๐50’19.0”N ถนนลาดยาง แข็ง

LONG100๐22’10.8”E

สูง 209 เมตร

20 มกราคม 2554.
พื้นที่หมูบานทาวังโปรง 

หมู 2
LAT 17๐49’46”N ถนนลาดยาง แข็ง

เวลา 11.30 น LONG100๐22’29.7”E

สูง 166 เมตร

20 มกราคม 2554.
พื้นที่ชองลม บานหวย
ฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง

LAT 17๐37’37.4”N ถนนลาดยาง แข็ง

LONG 100๐21’49.4”E

สูง 152 เมตร

20 มกราคม 2554.
พื้นที่ วัดหวยฉลอง อบต.

 ถ้ําฉลอง
LAT 17๐38’47”N ถนนลาดยาง แข็ง

LONG 100๐22’49.5”E

สูง 144 เมตร

100 เมตร ปานกลาง
เวลา 16.00 น  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ สะดวก

12200 ปานกลาง6

มีถนนลาดยางกวาง
ประมาณ 4 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูบนเนิน ในเขตวัดของ
ชุมชน และบริเวณเปนเปน

พื้นที่การเกษตร

2
ที่สาธารณะ
ของหมูบาน

20 เมตร ปานกลาง
เวลา 15.30 น  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ สะดวก

8100 ปานกลาง5

มีถนนลาดยางกวาง
ประมาณ 4 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูในรองหุบเขา ในเขต
ชุมชนกระจายหางๆ และ
เปนพื้นที่การเกษตร

5
ที่สาธารณะ
ของหมูบาน

10 เมตร ดีเทศบาลจริม อ.ทาปลา 
จ.อุตรดิตถ

สะดวก
620 ดีมาก4

มีถนนลาดยางกวาง
ประมาณ 4 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูบนเนิน ในเขตชุมชน 
และเปนพื้นที่การเกษตร

2 เอกชน

20 เมตร ปานกลาง
เวลา 10.30 น

เทศบาลจริม อ.ทาปลา 
จ.อุตรดิตถ

สะดวก
5800 คอนขางดี3

มีถนนลาดยางกวาง
ประมาณ 4 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูบนเนินใกลแทงคน้ํา ใน
เขตชุมชนกระจายอยูหางๆ
 และเปนพื้นที่การเกษตร

20
เทศบาล
ตําบลจริม

150 เมตร ปานกลาง
เวลา 16.00 น  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ สะดวก

4 ปานกลาง

200

502

มีถนนคอนกรีตกวาง
ประมาณ 3 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูในเขตชุมชนกระจาย
อยูหางๆ และเปนพื้นที่

การเกษตร

10 อบต.ไรออย

50 เมตร ปานกลาง
เวลา 15.30 น  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ สะดวก

0 ดีมาก1

มีถนนลาดยางกวาง
ประมาณ 5 เมตร ผาน ซึ่ง
อยูในเขตชุมชนกระจาย
อยูหางๆ และเปนพื้นที่

การเกษตร

5 อบต.ไรออย

ลําดับ
ที่

ชื่อสถานที่
พิกัดและความสูง
จากระดับน้ําทะเล

ขอพิจารณาในดานตางๆ
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3)  ผลสรุปการคัดเลือกพื้นที ่

ตารางที่ 3-2  สรุปผลคะแนนการสํารวจจงัหวัดตาก  

ปัจจัยการพิจารณา (น้ําหนัก) 

สถานที ่ ศักยภาพลม 
(0.35) 

ขนาดพื้นที ่
(0.35) 

ระยะห่างจาก 
แนวสายส่งไฟฟา้ 

(0.15) 

ขนส่ง 
(0.1) 

ดิน 
(0.05) 

รวม 

อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง 
อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก 

4 2 4 5 5 3.45 

ที่สาธารณะของชุมชน 
อบต.ท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.
ตาก 

4 1 5 5 5 3.25 

ห้วยกะสึม 
ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก 

5 4 1 3 5 3.85 

ตารางที่ 3-3  สรุปผลคะแนนการสํารวจจงัหวัดอุตรดิตถ์ 

ปัจจัยการพิจารณา (น้ําหนัก) 

สถานที ่ ศักยภาพลม 
(0.35) 

ขนาดพื้นที ่
(0.35) 

ระยะห่างจาก 
แนวสายส่งไฟฟา้ 

(0.15) 

ขนส่ง 
(0.1) 

ดิน 
(0.05) 

รวม 

พื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง  
อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

1 2 5 5 5 2.55 

พื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 
เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ ์

2 4 5 5 5 3.60 

ที่สนามกีฬา อบต.ไรอ่้อย 
อ.พิชัย จ.อตุรดติถ ์

1 1 5 5 5 2.20 

 
สรุปการคัดเลือกพื้นที ่
1) ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 
2) พื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ ์
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3.3 การจัดหาเครื่องมือและตรวจวัดบันทกึข้อมูลลม จํานวน 2 จุด  
โดยตรวจวัดจดุละ 2 ระดับ ทีร่ะดับความสูง 40.5 เมตร และที่ระดับ 30 เมตร โดยทําการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งข้อมูลตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ รายละเอียดเครื่องมือตรวจวัดทีต่ิดตัง้ แสดงในภาคผนวก ข 
 
งานสํารวจพื้นที่และการตรวจวัด เก็บบันทึกข้อมูลลม 

การคัดเลือกสถานที่สําหรับตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลลมและการศึกษาศักยภาพพลังงานลมจาก 
candidate site โดยเลือกสถานีวัดเป้าหมาย (target site) ไว้ 2 แห่งคือ ห้วยกะสึม ต.แม่ทอ้ อ.เมอืง จ. ตาก 
และ ที่สาธารณะพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม  อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ ที่ปรกึษาไดจ้ัดหาเครื่องมอื
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลลม จํานวน 2 จุด ตรวจวัดจุดละ 2 ระดับ ที่ระดบัความสูง 40.5 เมตร และที่ระดับ 30 
เมตร (แสดงรายละเอียดตามรปูที่ 3-34) 
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รูปที่ 3-34 การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดบันทึกข้อมูลลม 
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3.4 การวัดความเร็วและทศิทางลมที่ระดับต่างๆและทยอยนําขอ้มูลมาทําการวิเคราะห์  
ตัวอย่างข้อมูลทีบ่ันทึกไดจ้ากเครื่องวัดลม จังหวัดตาก รายละเอียดขอ้มูลดิบแสดงใน ภาคผนวก ค 
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ตัวอย่างข้อมูลทีบ่ันทึกไดจ้ากเครื่องวัดลม จังหวัดอุตรดิตถ ์รายละเอียดขอ้มูลดิบแสดงใน ภาคผนวก ค 
อุณหภูมิ

เฉล่ีย สูงสุด ตํ่าสุด เฉล่ีย สูงสุด ตํ่าสุด ระดับ 40.5 เมตร ระดับ 30 เมตร เฉล่ีย สูงสุด ตํ่าสุด
8/7/2554 16:40 3.3 4.9 1.9 2.8 4.2 1.1 206 220 31 31.4 30.7
8/7/2554 16:50 3 4.2 1.9 2.3 3.8 1.1 202 216 30.8 31 30.7
8/7/2554 17:00 2.9 3.8 1.9 2.5 3.8 1.5 220 237 30.6 30.7 30.4
8/7/2554 17:10 2.2 3 1.1 2.2 3 1.5 284 306 29.9 30.4 29.8
8/7/2554 17:20 2 2.6 1.1 2 2.6 1.1 294 318 29.6 29.8 29.5
8/7/2554 17:30 1.7 3 0.7 1.4 2.6 0.4 252 282 29.5 29.8 29.5
8/7/2554 17:40 0.6 1.1 0.4 0.5 1.1 0.4 232 258 29.5 29.8 29.5
8/7/2554 17:50 0.8 1.9 0.4 0.5 1.1 0.4 217 252 29.5 29.8 29.5
8/7/2554 18:00 1.8 2.6 1.1 1.4 2.3 0.7 222 245 29.3 29.8 29.2
8/7/2554 18:10 2.6 3.4 2.3 2.2 2.6 1.9 238 259 28.8 29.2 28.5
8/7/2554 18:20 3.2 3.8 2.6 2.9 3.8 1.9 245 266 28.5 28.8 28.5
8/7/2554 18:30 3.3 4.2 2.6 2.8 3.8 2.3 249 272 28.5 28.5 28.5
8/7/2554 18:40 3.7 4.6 2.3 3 3.8 1.9 250 270 28.3 28.5 28.2
8/7/2554 18:50 4.3 6.9 3 3.9 6.1 2.6 242 260 28.4 28.5 28.5
8/7/2554 19:00 4.2 5.7 3 3.7 5.7 2.6 240 259 28.6 28.8 28.5
8/7/2554 19:10 3.6 4.6 3 3.1 4.2 1.9 247 268 28.7 28.8 28.5
8/7/2554 19:20 3.1 3.8 1.9 2.6 3.4 1.9 238 257 28.8 28.8 28.5
8/7/2554 19:30 2.8 3.4 1.9 2.3 3 1.1 230 246 28.8 28.8 28.8
8/7/2554 19:40 2.1 3 1.5 1.8 2.6 1.1 242 259 28.8 28.8 28.5
8/7/2554 19:50 2.8 3.8 2.3 2.5 3.4 1.5 263 285 28.4 28.5 28.2
8/7/2554 20:00 3.3 4.2 2.6 3 3.8 2.3 263 286 27.9 28.5 27.9
8/7/2554 20:10 4 4.6 3.4 3.5 4.2 2.6 250 269 27.9 28.2 27.9
8/7/2554 20:20 4.1 4.9 3.4 3.7 4.6 3 245 263 28.2 28.5 28.2
8/7/2554 20:30 4.4 5.3 3.8 3.9 4.9 3 252 271 28.2 28.5 27.9
8/7/2554 20:40 4.6 5.7 3.4 4.1 5.3 3 265 284 28 28.2 27.9
8/7/2554 20:50 7 12.2 4.6 6.4 12.6 4.2 271 286 28.2 28.5 28.2
8/7/2554 21:00 7.2 12.2 3.4 6.7 12.6 3.4 276 290 28.6 28.8 28.5
8/7/2554 21:10 5.5 8 3 5.4 8 3 261 275 28.4 28.5 28.2
8/7/2554 21:20 5.9 8.8 3.4 5.6 8.4 3 226 239 27.7 28.2 27.3
8/7/2554 21:30 4.9 6.9 2.6 4.7 6.9 2.6 226 239 26.8 27.6 26.4
8/7/2554 21:40 4.1 6.9 2.3 3.7 6.5 1.5 205 217 26.1 26.4 25.8
8/7/2554 21:50 4.1 5.7 2.3 3.6 5.7 1.9 209 224 25.6 26.1 25.5
8/7/2554 22:00 4.2 6.1 2.6 3.8 5.3 1.9 206 222 25.2 25.5 24.9
8/7/2554 22:10 3.4 5.3 1.1 3 4.9 1.1 214 227 24.9 25.2 24.6
8/7/2554 22:20 2.2 3.8 1.1 1.9 3 0.7 188 197 24.4 24.9 24.3
8/7/2554 22:30 3.2 4.6 1.5 2.8 4.6 1.1 199 213 24 24.3 23.7
8/7/2554 22:40 4 5.7 2.3 3.4 5.3 1.9 218 235 23.6 24 23.7
8/7/2554 22:50 2.4 3.4 1.5 2.2 3.4 1.5 231 248 23.4 23.7 23.4
8/7/2554 23:00 2.4 3.8 1.9 2.1 3.4 1.1 235 256 23.3 23.7 23.4
8/7/2554 23:10 3.1 3.8 2.3 2.8 3.4 1.9 244 265 23.3 23.4 23.4
8/7/2554 23:20 2.4 3.4 1.5 2.2 3.4 1.5 257 279 23.4 23.7 23.4
8/7/2554 23:30 0.6 1.9 0.4 0.7 2.3 0.4 217 253 23.5 23.7 23.4
8/7/2554 23:40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 164 210 23.7 23.7 23.7
8/7/2554 23:50 1.7 2.6 0.4 1.7 2.6 0.4 65 86 23.5 23.7 23.4
9/7/2554 0:00 2 2.6 1.1 1.9 2.6 1.1 7 20 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 0:10 1.6 2.6 0.4 1.6 2.3 1.1 303 312 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 0:20 0.6 1.5 0.4 0.5 1.5 0.4 174 263 23.5 23.7 23.7
9/7/2554 0:30 0.5 1.5 0.4 0.5 1.1 0.4 172 192 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 0:40 1.5 1.9 1.1 1.4 1.9 0.7 192 200 23.7 23.7 23.7
9/7/2554 0:50 1.7 2.3 1.1 1.5 2.3 0.7 208 233 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 1:00 1.3 1.9 0.4 1 1.5 0.4 232 262 23.4 23.7 23.4
9/7/2554 1:10 1.2 1.9 0.4 0.7 1.5 0.4 214 253 23.5 23.7 23.7
9/7/2554 1:20 1.4 1.9 0.4 0.9 1.5 0.4 191 223 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 1:30 1.2 1.9 0.4 0.7 1.5 0.4 187 207 23.5 23.7 23.7
9/7/2554 1:40 2 2.6 1.5 1.8 2.3 1.1 206 223 23.4 23.7 23.4
9/7/2554 1:50 2.7 3 2.3 2.4 3 1.9 227 232 23.4 23.7 23.4
9/7/2554 2:00 2.3 3 1.5 1.8 2.6 0.7 230 246 23.4 23.4 23.4
9/7/2554 2:10 0.9 1.9 0.4 0.6 1.1 0.4 225 243 23.4 23.7 23.4
9/7/2554 2:20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 221 229 23.5 23.7 23.4
9/7/2554 2:30 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1 0.4 170 179 23.5 23.7 23.7
9/7/2554 2:40 0.5 1.9 0.4 0.4 1.1 0.4 192 149 23.5 23.7 23.7
9/7/2554 2:50 0.9 2.3 0.4 0.5 1.5 0.4 229 260 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 3:00 2.1 2.6 1.5 1.3 1.5 0.7 232 253 23.6 23.7 23.7
9/7/2554 3:10 1.7 2.6 1.1 1.7 2.3 1.1 272 293 23.4 23.7 23.4

องศาเซลเซียสวันเวลา
ความเร็วลมที่ระดับ 40.5 เมตร ความเร็วลมที่ระดับ 30 เมตร ทิศทางลม

เมตรตอวินาที เมตรตอวินาที องศาเหนือ
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ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดตาก 

 
 
 
ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดตาก 
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ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดตาก 

 
 
 
ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 
ข้อมูลที่บันทึกได้จากเครื่องวัดลม ที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 



บทที่ 4 
งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม 

เฉพาะแหล่ง (micro-siting) จากข้อมูล
ของสถานีวัดลมของ พพ. ที่มีอยู่แล้ว 
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   บทที่ 4 
งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง  

(micro-siting) จากข้อมูลของสถานีวัดลมของ พพ.ที่มีอยู่แล้ว 
 

1) ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการคัดเลือกพื้นทีเ่ป้าหมายที่จะศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งจากข้อมูลสถานี
วัดลมที่มีอยู่แล้ว เพื่อทําการวิเคราะห์จํานวน 4 สถานีโดยคัดเลือกจากสถานทีี่อยูใ่กล้จุดที่ทาํการตรวจวัดใหม่จุดละ 2 
สถานี 

2)  ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการหาขอ้มูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นผวิในสถานทีี่คัดเลือกไว ้
3)  ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชสํ้าหรับหาการกระจายตาม

พื้นที่ของความเร็วลมในพื้นที่ที่ได้ทําการคัดเลือกไว ้
4)  ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการดําเนินการวเิคราะห์ทางสถิติของลม โดยหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเป็น

รายวันและรายเดือนในรอบปขีองความเร็วลม รวมทัง้การวิเคราะห์การแจกแจงความถีข่องลมจากขอ้มูลที่ไดร้บั
จากพพ. 

5)  ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการจัดทาํแผนที่การกระจายของลมตามพื้นที่โดยอาศัยข้อมูลและโปรแกรมที่ได้จัดหา
มาโดยมีรายละเอียดในหัวขอ้การแสดงผลการวิเคราะห์ 

6)  ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการดําเนนิการวเิคราะห์พลังงานลมทีส่ามารถผลิตไดถ้้าทําการตดิตั้งกังหันลมแบบที่
เหมาะสม โดยอาศัยหลักการ micro-siting ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการโดยมรีายละเอียดในหวัข้อการแสดงผลการ
วิเคราะห ์

7) ที่ปรกึษาไดด้ําเนินการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และสังคมกรณทีี่
มีการตดิตั้งกังหนัลมในพื้นที่เปา้หมายในอนาคต  

 
โดยมีรายละเอยีดการดําเนินการในหัวข้อต่างๆดังนี้ 
4.1 การคัดเลือกพืน้ที่เป้าหมายจากสถานีทีอ่ยู่ใกล้จุดทีท่ําการตรวจวัดใหม่จดุละ 2 สถานี 

 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะศึกษาศักยภาพพลังงานลมจากแหล่งจากข้อมูลสถานีวัดลมที่มอียู่แล้ว ซึ่ง
พื้นที่เป้าหมายในการตดิตั้งสถานีวัดลมใหม่นั้น อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวดั คือ จงัหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจังหวัด
ตากพื้นที่ที่จะทาํการสํารวจเพือ่ติดตัง้สถานีวัดลมใหม่ได้แก ่

1) อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง อบต.หนองบัวเหนอื อ.เมือง 
2) ที่สาธารณะของชุมชน อบต.ท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 
3) ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
4) อบต. แม่ทับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง 
5) ที่สาธารณะของหมู่บ้านประจํารักษ์ ต.วังหิน อ.เมือง 
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สําหรับอุตรดิตถ์พื้นทีท่ี่จะทําการสํารวจเพื่อตดิตั้งสถานวีัดลมใหม่ได้แก ่
1) บริเวณ อบต.ไรอ่้อย อ.พิชัย  
2) ที่สาธารณะพื้นที่ทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา 
3) พื้นที่หมู่บ้านท่าวังโปรง่ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา 
4) พื้นที่ช่องลม บ้านห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง 
5) พื้นที่ วัดห้วยฉลอง อบต. ถ้ําฉลอง อ.เมือง 
 

 เมื่อพิจารณาจากพื้นทีข่้างต้นแล้ว สถานีวัดลมเดิมของ พพ. ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ทัง้ 2 แห่ง มีอยู่ดว้ยกนั       
4 แห่ง คือ บ้านดงยาง ต. ทุง่กระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 2 แห่ง, บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน และ บ้านคีรีทอง            
ต.หาดหล้า อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ ที่ละ 1 แหง่ ซึ่งแต่ละสถานีมีความสูงแตกต่างกันดงันี ้
 1) บ้านดงยาง ต. ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก สถานีระดับความสูง 40 เมตร 
 2) บ้านดงยาง ต. ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก สถานีระดับความสูง 90 เมตร 
 3) บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดิตถ ์สถานีระดับความสูง 40 เมตร 
 4) บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์สถานีระดับความสูง 90 เมตร 

โดยพิกัดและความสูงของสถานทีี่ทําการศึกษาแสดงในตารางที่ 1 

   ตารางที่ 4-1  พิกัดและความสูงของสถานทีี่ทําการศกึษา 

สถานที ่ Latitude (N)  Longitude (E) ความสูงของจดุวัดลม (เมตร) 

 บ้านดงยางต.ทุง่กระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก 17o1’4.9’’ 99o1’47.2’’ 40 เมตร 
 บ้านดงยางต.ทุง่กระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก 17o1’4.9’’ 99o1’47.2’’ 90 เมตร 
 บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์ 17o32’49.4’’ 100o16’25.2’’ 40 เมตร 
 บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 17o47’52.2’’ 100o18’30.3’’ 90 เมตร 

   

4.2  การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับหาการกระจายความเร็วลม 

 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นผิว 
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กรอกขอ้มูลภูเขา เนินเขา ความขรขุระในพื้นที่ศึกษา 

 

  
 

 กําหนดจดุอ้างองิ เช่น เสาวัดลม หรือ กังหันลม 
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 ขั้นตอนที่ 2 การคํานวณ 

   
 

 คํานวณความเรว็ลมในพื้นที ่

   
 

 คํานวณความปั่นป่วน และมุมเฉือนในพื้นที ่
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 ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูล 
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4.3  การวิเคราะห์ศักยภาพลมที่ สถานที่ 1 บ้านดงยาง ต.บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก – ความสูง 40 เมตร 

1) ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นที่ผิว 

เป็นพื้นที่ที่มีอยู่บนภูเขา ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 270 เมตรบริเวณโดยรอบไม่มี
ส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีเพียงต้นไม้สูงประมาณ 15-30 เมตร สถานที่ติดตั้งเสาวัดลมอยู่ไม่ไกลจากถนนมากนัก รูปที่
4-1 แสดงพื้นที่ตําแหน่งเสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth และรูปที่ 4-2 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้าน
ดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 4-1 ตําแหน่งเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ใน Google Earth  

 

ตําแหน่งเสาวัดลม 
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รูปที่ 4-2 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก 

 

2) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลดิบที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจงความถี่และหา
ค่าทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

2.1) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (เมตร/วินาที) 
2.2) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาท)ี 
2.3) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายชั่วโมง (เมตร/วินาที) 

ข้อมูลที่ระดับความสูง 40 เมตร ที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง 
ดังที่แสดงข้อมูลดิบในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียทั้งรายวัน รายชั่วโมง 
และรายเดือน ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึง เดือน ธันวาคม 2553 ดังแสดง
ข้อมูลตารางด้านล่าง 

ความสูง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
40 เมตร 0.93 1.28 1.46 1.58 1.96 2.34 1.65 1.70 1.21 0.77 0.63 0.64 1.35

ความเร็วลม (m/s)

 
  

2.1) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยของสถานีวัดลมบ้านดงยาง มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 3 เมตร/วินาที ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการนําไปใช้งานในการหมุนกังหันลมที่ทั่วไปต้องการความเร็วลมมากกว่า 3 เมตร/วินาที ที่เป็นความเร็ว
เริ่มต้นที่สามารถนําไปผลิตไฟฟ้าได้ ดังแสดงในรูปที่ 4-3  
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Average wind speed (2010), 40 M-Height
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รูปที่ 4-3 สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก  

ที่ความสงู 40 เมตร  

 

2.2) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน 

 เมื่อนําตัวเลขข้อมูลที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน (เมตร/
วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด
เกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4-4 และ 4-5 ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือนมกราคม 
2553 ถึง เดือนธันวาคม 2553  

จากรูปที่ 4-4 และ 4-5 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่บ้านดงยางมีความไม่สม่ําเสมอ ความเร็วลม
เฉลี่ยต่อวันค่อนข้างต่ํา เนื่องจากค่าที่แสดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วลมตลอด 24 ชม.ใน 1 วัน ดังแสดงให้เห็นรูป 
ความเร็วลมจะมากบางช่วงเวลาเท่านั้น  
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Daily wind speed (Jan-Jun, 2010)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day (s)

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)

Jan Feb Mar Apr May Jun

 
รูปที่ 4-4 สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก  

ที่ความสงู 40 เมตร (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน) 

Daily wind speed (Jul-Dec, 2010)
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รูปที่ 4-5 สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก  

ที่ความสงู 40 เมตร (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม) 
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2.3) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง  

จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 1 ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553) 
เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละวัน เมื่อนํา
ข้อมูล เช่น ณ เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ยและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 4-6และ 
4-7 แสดงให้เห็นว่าความเร็วลมในพื้นที่ บ้านดงยาง ที่มีความเร็วลมต่ํากว่า 3 เมตร/วินาทีตลอดระยะเวลา ความเร็ว
ลมเฉล่ียสูงสุดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน (รูปที่ 4-6 ) เกิดขึ้นระหว่างเวลา 0.00 น. ถึง 07.00 น. 
ขณะที่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม (รูปที่ 4-7 ) ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดเกิดขึ้นระหว่างเวลา 12.00 น. 
ถึง 19.00 น.   

Hourly wind speed (Jan-Jun, 2010)
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รูปที่ 4-6 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีค่วามสูง  

 40 เมตร (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน)  
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Hourly wind speed (Jul-Dec, 2010)
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รูปที่ 4-7 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีค่วามสูง  

 40 เมตร (เดือน กรกฎาคม ถงึ เดือน ธันวาคม)  

 

3) การจัดทําแผนที่การกระจายลมตามพื้นที่ 

รูปที่ 4-8  แสดงกราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมที่ได้รับจาก พพ. ทั้งในส่วนของความเร็วลม
และทิศทางลมที่ระดับความสูง 40 เมตร ตามลําดับ โดยใช้โปรแกรม Meteodyn 

จากรูปที่ 4-8 ความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 40 เมตร มีค่าเท่ากับ 1.35 เมตร/วินาที ความเร็วลม
ส่วนมากอยู่ที่ 0-1 เมตร/วินาที (แกน x) ซึ่งเป็นค่าที่มีความถี่สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 304  (แกน y) ขณะที่ความเร็วลมที่มี
ศักยภาพเพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 4 เมตร/วินาที) นั้นมีความถี่สะสมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็ว
ลมที่ 0-4 เมตร/วินาที ส่วนทิศทางลมนั้นพบว่าความเร็วลมระดับ 0-4 เมตร/วินาที มีทุกทิศทางคิดเป็นร้อยละ 84.5 
ของข้อมูลการเคลื่อนที่ของลม ส่วนทิศทางลมระดับ 4 เมตร/วินาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.1 ส่วนใหญ่จะมีทิศหลัก
คือทิศตะวันออกเฉียงใต้  
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  มกราคม 2553     กุมภาพันธ์ 2553 

  
  มีนาคม 2553     เมษายน 2553 

  
  พฤษภาคม 2553     มิถุนายน 2553 

  
  กรกฎาคม 2553     สิงหาคม 2553 
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  กันยายน 2553     ตุลาคม 2553 
 
 

  
  พฤศจิกายน 2553     ธันวาคม 2553 

 

รูปที่ 4-8  กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม 
บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 40 เมตร  

 

4) การวิเคราะห์พลังงานลมที่ผลิตได้ 

ข้อมูลลมทั้งสองระดับดังกล่าวจะนํามาใช้ในการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม แผนที่แสดงการกระจาย
ความเร็วลมที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที่ 4-10 
โดยจะใช้ข้อมูลลมที่ระดับความสูง 40 เมตร และ รูปที่ 4-11 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่นําเสนอในรูปความ
หนาแน่นของพลังงานในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรซึ่งจะเห็นได้ว่าศักยภาพพลังงานลมแปรผันตามความเร็วลมด้วย  

ตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 4-9 สําหรับระดับความสูง 40 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2.5 เมตรต่อ
วินาทีและมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 26 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 4-11) ขณะที่จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด (มี 2 
ตําแหน่ง) อยู่ที่ประมาณ 2.7 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 33 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 4-11) 
หรือประมาณ 1.26 เท่าเมื่อเทียบกับตาํแหน่งเสาวัดลม  

เมื่อได้แผนที่ศักยภาพพลังงานแล้ว ก็จะวิเคราะห์โดยการติดตั้งกังหันลมเพื่อประเมินค่าพลังงานที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ต่อปีของกังหันลมต่อไป 
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รูปที่ 4-9 แสดงตําแหน่งเสาวดัลม 

เสาวัดลม 

พิกัดที่ดีที่สุด 

เสาวัดลม 

พิกัดท่ีดีท่ีสุด 
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รูปที่ 4-10 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ        
อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 40 เมตร  

 

                    
รูปที่ 4-11 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ              

อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 40 เมตร  
   

เสาวัดลม 
พิกัดที่ดีที่สุด 

เสาวัดลม 
พิกัดที่ดีที่สุด 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-16 

 การประเมินพลงังานจากกงัหันลมนั้น จะต้องทําการประเมนิที่ระดับความเร็วลมที่จดุศูนยก์ลาง
ของกังหันลม หรือทีต่ําแหน่งความสูงของ Hub การประเมินจะใช้ข้อมูลคามเร็วลมที่ไดจ้ากการตรวจวัดและบันทึก
จาก พพ. ระหว่างเดอืน มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553 การประเมินจะใช้ค่าความเร็วลมเฉล่ียรายเดอืนเพื่อ
ประเมินเป็นความเร็วลมทีร่ะดบัความสูงของ Hub ของแต่ละชนิดของกังหนัลมที่ความสูงตั้งแต่ 65-99.5 เมตร 
ด้วยขอ้มูลจากเสาวัดลมบ้านดงยางที่ความสูง 40 เมตร มาปรับเปลี่ยนเป็นความเร็วลมตามความสูงของแต่ละ 
Hub  
 
ตารางที่ 4-2   ค่าพลงังานทีผ่ลิตได้ต่อปี (MWh) และ ตัวประกอบกําลังผลิต ที ่บ้านดงยาง 
 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ความสงู 40 เมตร สาํหรับข้อมูลความเร็วลมที่ระดับความสูง 

ของ Hub height 
 

ตําแหน่งกงัหัน Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 63 264 

เสาวัดลม CF (%) 0.58 1.31 
AEP (MWh) 78 307 

พิกัดที่ดีที่สุด 
CF (%) 0.71 1.52 

 

ตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่าหากเราทําการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่ตั้งเสาวัดลม ค่าพลังงานที่ได้ที่สะท้อน
ออกมาในรูปตัวประกอบกําลังผลิต หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่คิดว่ามี
ความเร็วลมหรือศักยภาพพลังงานลมสูงที่สุด  

โดยภาพรวมแล้ว ค่าพลังงานต่อปีที่คาดว่าจะผลิตได้นั้นประมาณ 1.2-1.4 เท่า เมื่อเทียบกับพลังงานที่คาดว่า
จะผลิตได้จากกังหันลมประเภทเดียวกันที่ติดตั้ง ณ จุดเสาวัดลม  

กังหันลม Siemens ซึ่งมีขนาด 2.3 MW ให้ค่า CF สูงที่สุดเท่ากับ 1.52 อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วค่า CF 
ของกังหันลมทุกประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

กังหันลมที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด คือ กังหัน Siemens กําลังการผลิตไฟฟ้า 2.3 เมกะวัตต์ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 264 MWh ที่ตําแหน่งพิกัดเสาวัดลม และเท่ากับ 307 MWh ที่พิกัดที่ดีที่สุด  
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4.4 การวิเคราะห์ศักยภาพลมที่สถานีที่ 2 บ้านดงยาง ต.บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก –  

ความสูง   90 เมตร  

1) ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นที่ผิว 

เป็นพื้นที่ที่มีอยู่บนภูเขา ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 270 เมตรบริเวณโดยรอบไม่มี
ส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีเพียงต้นไม้สูงประมาณ 15-30 เมตร สถานที่ติดตั้งเสาวัดลมอยู่ไม่ไกลจากถนนมากนัก รูปที่
4-12 แสดงพื้นที่ตําแหน่งเสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth และรูปที่ 4-13 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม 
บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก 

 
 

รูปที่ 4-12 ตําแหน่งเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ใน Google Earth  

        
รูปที่ 4-13 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก 

 

ตําแหน่งเสาวัดลม 
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2) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจงความถี่และหาค่า
ทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

2.1) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (เมตร/วินาที) 
2.2) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาท)ี 
2.3) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายชั่วโมง (เมตร/วินาที) 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่ระดับความสูง 90 เมตร 
ดังที่แสดงข้อมูลในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทั้งรายวัน รายชั่วโมง และ
รายเดือน ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึง เดือน พฤษภาคม 2554 ดังแสดงข้อมูล
ตารางด้านล่าง 

ความเร็วลม (m/s) ค่าเฉลี่ย 
ความสูง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. (m/s) 
90 เมตร 2.51 3.48 2.85 2.49 3.28 2.92 

2.1) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน  

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยของสถานีวัดลมบ้านดงยาง มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 3 เมตร/วินาที ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการนําไปใช้งานในการหมุนกังหันลมที่ทั่วไปต้องการความเร็วลมมากกว่า 3 เมตร/วินาที ที่เป็นความเร็ว
เริ่มต้นที่สามารถนําไปผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละเดือนจากตารางข้างต้นแล้ว จะ
พบว่ามีเพียงเดือน กุมภาพันธ์ และ เดือนพฤษภาคม เท่านั้นที่มีความเร็วลมเฉลี่ยเกินกว่า 3 เมตร/วินาที ที่ระดับความ
สูง 90 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 4-14 แต่อย่างไรก็ตาม ควรนําข้อมูลในเดือนที่เหลือมาวิเคราะห์หาค่าความเร็วลมเฉลี่ย
ทั้งปีต่อไป  

Average wind speed (2010), 90 M-Height
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รูปที่ 4-14 สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก ทีค่วามสูง 90 เมตร  
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2.2) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน  

เมื่อนําตัวเลขข้อมูลที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน (เมตร/
วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด
เกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4-15 ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือนมกราคม 2554 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2554  

จากรูปที่ 4-15 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่บ้านดงยางมีความไม่สม่ําเสมอ ความเร็วลมเฉลี่ยต่อ
วันค่อนข้างต่ํา มีเพียงช่วงสัปดาห์แรกของทุกเดือนที่มีความเร็วลมมากว่า 3 เมตร/วินาที เนื่องจากค่าที่แสดงนั้นเป็น
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมตลอด 24 ชม.ใน 1 วัน จะเห็นว่าความเร็วลมจะมากบางช่วงเวลาเท่านั้น และเมื่อพิจารณา
ความเร็วลมเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนจะพบว่าในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ความเร็วลมค่อนข้างคงที่
ประมาณ 2-3 เมตร/วินาที แต่เมื่อเข้าเดือนพฤษภาคม ความเร็วลมมีแนวโน้มที่จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 เมตร/
วินาที ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อการนําไปผลิตไฟฟ้าได้ 

 

Daily wind speed (Jan-May)
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รูปที่ 4-15 สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวดัลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก  

ที่ความสงู 90 เมตร 
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2.3) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง  

จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 10 นาทีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 เดือน (มกราคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554) 
เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละวัน เมื่อนํา
ข้อมูล เช่น ณ เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉล่ียและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 4-16 
แสดงให้เห็นว่าความเร็วลมในพื้นที่ บ้านดงยาง ที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็น
ต้นไป จนถึงเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่มีความเร็วลมเฉลี่ย 4-5 เมตร/วินาที ขณะที่ช่วงเวลา
อื่นๆของวัน มีความเร็วลมค่อนข้างต่ํา ที่ประมาณ 2-2.5 เมตร/วินาที  

Hourly wind speed (Jan-May)
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รูปที่ 4-16 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านดงยาง อ.บ้านตาก จ.ตาก  

ที่ความสงู 90 เมตร 

  

3) การจัดทําแผนที่การกระจายลมตามพื้นที่ 

รูปที่ 4-17 แสดงกราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมที่ได้รับจาก พพ. ทั้งในส่วนของความเร็วลม
และทิศทางลมที่ระดับความสูง 90 เมตร ตามลําดับ โดยใช้โปรแกรม Meteodyn 

จากรูปที่ 4-17 ความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 90 เมตรเท่ากับ 2.54 เมตร/วินาที ความเร็วลมส่วนมาก
อยู่ที่ 0-3 เมตร/วินาที (แกน x) ซึ่งเป็นค่าที่มีความถี่สูงสุดสะสมเท่ากับ 230  (แกน y) ขณะที่ความเร็วลมที่มีศักยภาพ
เพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 4 เมตร/วินาที) นั้นมีความถี่สะสมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วลมที่ 0-4 
เมตร/วินาที ส่วนทิศทางลมนั้นพบว่าความเร็วลมระดับ 0-4 เมตร/วินาที มีทุกทิศทางคิดเป็นร้อยละ 80.9 ของข้อมูล
การเคลื่อนที่ของลม ส่วนทิศทางลมระดับ 4 เมตร/วินาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.2 ส่วนใหญ่จะมีทิศหลักคือทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-21 

 
 

 
                  ธันวาคม ปี 2553                                                มกราคม ปี 2554 
  

  
                กุมภาพันธ์ ปี 2554                                             มีนาคม ปี 2554  
 

 
               เมษายน ปี 2554              พฤษภาคม  ปี 2554  

 

รูปที่ 4-17 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลมบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ                 
อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 90 เมตร  
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4) การวิเคราะห์พลังงานลมที่ผลิตได้ 

ข้อมูลลมดังกล่าวจะนํามาใช้ในการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม แผนที่แสดงการกระจายความเร็วลมที่ได้
จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที่ 4-19 โดยใช้ข้อมูลลมที่
ระดับความสูง 40 เมตร และ รูปที่ 4-20 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่นําเสนอในรูปความหนาแน่นของพลังงาน
ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร 

ตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 4-18 สําหรับระดับความสูง 90 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2.7 เมตรต่อ
วินาทีและมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 31 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 4-20)  

เมื่อเราได้แผนที่ศักยภาพพลังงานแล้ว เราก็จะมาวิเคราะห์โดยการติดตั้งกังหันลมเพื่อประเมินค่าพลังงานที่
คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีของกังหันลมต่อไป 

 

 
 
 

เสาวัดลม 

พิกัดที่ดีที่สุด 
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 รูปที่ 4-18 แสดงตําแหน่งเสาวัดลม 
 

                   
 

รูปที่ 4-19 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ        
อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 90 เมตร  

เสาวัดลม 
พิกัดที่ดีที่สุด 

เสาวัดลม 

พิกัดที่ดีที่สุด 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-24 

                    
 

รูปที่ 4-20 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ             

อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่ระดับความสูง 90 เมตร  
 การวเิคราะห์เพือ่ประมาณค่าพลังงานที่สามารถผลิตได้ใน 1 ปี หรือ Annual Energy Production 
(AEP) นั้นสามารถทําได้โดยการพิจารณา Power Curve ของกงัหันลม และข้อมูลความเรว็ลมของแต่ละพืน้ที ่การ
คํานวณนี้ใช้โปรแกรม Meteodyn ในการคํานวณหา AEP กังหนัลมที่เลือกใช้แสดงได้ดงัตารางที ่4-3  

การประเมินพลังงานจากกังหันลมน้ัน จะต้องทําการประเมินที่ระดับความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางของกังหันลม 
หรือที่ตําแหน่งความสูงของ Hub การประเมินจะใช้ข้อมูลคามเร็วลมที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกจาก พพ. ระหว่าง
เดือน มกราคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554 การประเมินจะใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนเพื่อประเมินเป็นความเร็ว
ลมที่ระดับความสูงของ Hub ของแต่ละชนิดของกังหันลมที่ความสูงตั้งแต่ 65-99.5 เมตร ด้วยข้อมูลจากเสาวัดลมบ้าน
ดงยางที่ความสูง 90 เมตร มาปรับเปลี่ยนเป็นความเร็วลมตามความสูงของแต่ละ Hub  

จากการตรวจวัดข้อมูลลมรายเดือนของบ้านดงยางที่ระดับความสูง 90 เมตร ค่าความเร็วลมเฉล่ียที่วัดได้
เท่ากับ 2.92 เมตร/วินาที ดังนั้นการเลือกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความสอดคล้องกับความเร็วลมเริ่มต้นของ
กังหันลม จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกกังหันลมดังแสดงในตารางที่ 4-3 มีทั้งหมด 2 รุ่น มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 1,250 
และ 2,300 กิโลวัตต์ พลังงานลมที่นําไปผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วลมกับกําลังไฟฟ้า   

ตารางที่ 4-3 ข้อมูลสรุปของกงัหันลมที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพพลงังานลม 

กังหันลม 
Rated Power 

(MW) 
Cut-in Speed  
(เมตรต่อวินาที) 

Rated Speed  
(เมตรต่อวินาที) 

Cut-out Speed 
(เมตรต่อวินาที) 

Hub Height 
(เมตร) 

Suzlon 1.25 1.25 3 12 25 65 
Siemens 2.3 2.30 3-4 12-13 25 99.5 

เสาวัดลม 
พิกัดที่ดีที่สุด 
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จากค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Annual Energy Production: AEP) ที่ได้นั้น เราสามารถนําไปคํานวณหาตัว

ประกอบกําลัง (Capacity Factor: CF) ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการบ่งชี้ประสิทธิภาพของกังหันลมได้โดยการพิจารณา
สัดส่วนระหว่าง AEP จริงที่ได้กับพลังงานที่ได้ถ้ากังหันทํางานที่กําลังผลิตพิกัด (Rated Power)  

24365
100(%)

××
×=

PowerRated
AEPCF  

 

การคํานวณหาค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี และ ตัวประกอบกําลังในแต่ละพื้นที่โดยใช้กังหันลมแต่ละแบบนั้น 
เราจะพิจารณา 2 กรณี คือ  

1) ติดตั้งกังหันลมอยู่ที่จุดเดียวกับเสาวัดลม  
2) ติดตั้งกังหันลมที่ศักยภาพสูงสุดโดยพิจารณาจากแผนที่การกระจายของลม  

กรณีแรกนั้นจะเป็นข้อมูลจากการวัดจริง ส่วนกรณีที่สองนั้นจะเป็นข้อมูลจากการคํานวณของโปรแกรม     
ผลการวิเคราะห์ค่า AEP และ CF ของกังหันลมแต่ละประเภทแสดงไว้ในตารางที่ 4-4 
ตารางที่ 4-4 คา่พลังงานทีผ่ลติได้ต่อปี (MWh) และ ตัวประกอบกําลงัผลติ ที่ บ้านดงยางต.ทุ่งกระเชาะ  
อ.บ้านตาก จ.ตาก ความสูง 90 เมตร สําหรับข้อมูลความเร็วลมที่ระดับความสูงของ Hub height 

 
  ตําแหน่งกงัหนั Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 

พิกัดที ่ AEP (MWh) 334 1556 
เสาวัดลม CF (%) 3.05 5.74 

AEP (MWh) 413 1281 
พิกัดที่ดีที่สุด 

CF (%) 3.77 6.36 
  

ตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่าหากเราทําการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่ตั้งเสาวัดลม ค่าพลังงานที่ได้ที่สะท้อน
ออกมาในรูปตัวประกอบกําลังผลิต หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่คิดว่ามี
ความเร็วลมหรือศักยภาพพลังงานลมสูงที่สุด  

โดยภาพรวมแล้ว ค่าพลังงานต่อปีที่คาดว่าจะผลิตได้นั้นประมาณ 1.2-1.4 เท่า เมื่อเทียบกับพลังงานที่คาดว่า
จะผลิตได้จากกังหันลมประเภทเดียวกันที่ติดตั้ง ณ จุดเสาวัดลม  

กังหันลม Siemens ซึ่งมีขนาด 2.3 MW ให้ค่า CF สูงที่สุดเท่ากับ 6.36 อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วค่า CF 
ของกังหันลมทุกประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

กังหันลมที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด คือ กังหัน Siemens กําลังการผลิตไฟฟ้า 2.3 เมกะวัตต์ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 1156 MWh ที่ตําแหน่งพิกัดเสาวัดลม และเท่ากับ 1281 MWh ที่พิกัดที่ดีที่สุด 
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ข้อมูลการคํานวณจากโปรแกรม 
 
 

OPERATIONAL DATA    PHYSICAL DATA  
Rate electrical power 1250  kW Blades    

Cut-in wind speed 3  m/s Number 3   
Rated wind speed 12  m/s Generator   

Cut-out wind speed 25  m/s Type asynchronus 
    Speed 1000-1506 rpm 

PHYSICAL DATA    Weight n/a kg 
Turbine    Tower    

Type Horizontal axis Type lattice 
Rotor  Hub Height 65  m 

Rotor diameter 64  m     
Swept Area 3217  m2 Price n/a   

Rotor Speed(variable) 13.9/20.8 rpm 
 

Suzlon 1.25 MW 

รูปที่ 4-21 กราฟกําลงัผลิตของ Suzlon 1.25 MW 
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OPERATIONAL DATA    PHYSICAL DATA  
Rate electrical power 2300  kW Blades    
Cut-in wind speed 4  m/s Number 3   
Rated wind speed            12  m/s Generator   
Cut-out wind speed 25  m/s Type             asynchronus 
    Speed 600-1800 rpm 
PHYSICAL DATA    Weight n/a kg 
Turbine    Tower    
Type Horizontal axis Type Tapered Tubular  
Rotor  Hub Height 80  m 
Rotor diameter 101  m     
Swept Area 8000  m2 Price n/a   
Rotor Speed(variable)     6-16 rpm 

 

Siemens SWT-2.3-101 

รูปที่ 4-22 กราฟกําลงัผลิตของ Siemens SWT-2.3-101 
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 4.5  การวิเคราะห์ศกัยภาพลมที่สถานที่ 3 บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อตุรดิตถ์ 

 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นที่ผิว 

ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 80 เมตรบริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มี
เพียงต้นไม้สูงประมาณ 10-30 เมตร สถานที่ติดตั้งเสาวัดลมอยู่ไม่ไกลจากถนนมากนัก รูปที่ 4-23 แสดงพื้นที่ตําแหน่ง
เสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth และรูปที่ 4-24 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน       
จ.อุตรดิตถ์  

 

 
 

รูปที่ 4-23 ตําแหน่งเสาวัดลมที่ บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ใน Google Earth 

 

             
      

ตําแหน่งเสาวัดลม 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-29 

           
 

รูปที่ 4-24 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

 

2) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลดิบที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจงความถี่และหา
ค่าทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

2.1) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (เมตร/วินาที) 
2.2) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาท)ี 
2.3) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายชั่วโมง (เมตร/วินาที) 

 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่ระดับความสูง 40 เมตร 
ดังที่แสดงข้อมูลดิบในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียทั้งรายวัน รายชั่วโมง 
และรายเดือน ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึง เดือน ธันวาคม 2553 ดังแสดง
ข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับความสูง 40 เมตร ที่ตารางด้านล่าง 

ความสูง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
40 เมตร 1.71 1.52 2.35 3.09 2.96 2.47 1.82 1.59 1.49 1.58 1.94 2.11 2.05

ความเร็วลม (m/s)

 
  

 2.1) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยของสถานีวัดลมบ้านน้ําพี้ มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 3 เมตร/วินาที ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการนําไปใช้งานในการหมุนกังหันลมที่ทั่วไปต้องการความเร็วลมมากกว่า 3 เมตร/วินาที ที่เป็นความเร็ว
เริ่มต้นที่สามารถนําไปผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละเดือนจากตารางข้างต้นแล้ว จะ
พบว่ามีเพียงเดือน เมษายน เท่านั้นที่มีความเร็วลมเฉลี่ยเกินกว่า 3 เมตร/วินาที และเดือนพฤษภาคมที่มีความเร็วลม
ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4-25 
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Average wind speed (2010)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Month

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)

 
รูปที่ 4-25 สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ที่ความสูง 40 เมตร 

 

2.2) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน  

เมื่อนําตัวเลขข้อมูลที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน (เมตร/
วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด
เกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4-26 ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือนมกราคม 2553 ถึง 
เดือนธันวาคม 2553 จากรูปที่ 4-26 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่บ้านน้ําพี้มีความไม่สม่ําเสมอ ความเร็ว
ลมเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างต่ํา ค่าที่แสดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วลมตลอด 24 ชม.ใน 1 วัน ดังแสดงให้เห็นรูปที่ 4-26 
นั้น ความเร็วลมจะมากบางช่วงเวลาเท่านั้น และเมื่อพิจารณาความเร็วลมเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนจะพบว่า
ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคมเท่านั้นที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการนําไปผลิตไฟฟ้าได้ 
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Daily wind speed (Jan-Jun, 2010)
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Daily wind speed (Jul-Dec, 2010)
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รูปที่ 4-26 สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ที่ความสูง 40 เมตร 
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2.3) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง  

จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 10 นาทีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553) 
เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละวัน เช่น ณ 
เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉล่ียและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 4-27 แสดงให้เห็นว่า
ความเร็วลมในพื้นที่ บ้านน้ําพี้ ที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 
19.00 น. ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น มีความเร็วลมเฉล่ีย 3.5 เมตร/
วินาที ขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆของวัน มีความเร็วลมค่อนข้างต่ํา ที่ประมาณ 2-2.5 เมตร/วินาที สําหรับเดือนมกราคม – 
มิถุนายน และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตร/วินาที ในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ตลอดทั้งวัน 

 

Hourly wind speed (Jan-Jun, 2010)
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Hourly wind speed (Jul-Dec, 2010)
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รูปที่ 4-27 สถติิความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านน้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ทีค่วามสูง 40 เมตร 

 

3) การจัดทําแผนที่การกระจายลมตามพื้นที่ 

รูปที่ 4-28 แสดงกราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมที่ได้รับจาก พพ. ทั้งในส่วนของความเร็วลม
และทิศทางลมที่ระดับความสูง 40 เมตร  

จากรูปที่ 4-28 ความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 40 เมตร มีค่าเท่ากับ 2.20 m/s ความเร็วลมส่วนมากอยู่ที่ 
0-1 เมตร/วินาที (แกน x) ซึ่งเป็นค่าที่มีความถี่สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 343  (แกน y) ขณะที่ความเร็วลมที่มีศักยภาพ
เพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 4 เมตร/วินาที) นั้นมีความถี่สะสมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วลมที่ 0-4 
เมตร/วินาที ส่วนทิศทางลมนั้นพบว่าความเร็วลมระดับ 0-4 เมตร/วินาที มีทุกทิศทางคิดเป็นร้อยละ 83.8 ของข้อมูล
การเคลื่อนที่ของลม ส่วนทิศทางลมระดับ 4 เมตร/วินาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.9 ส่วนใหญ่จะมีทิศหลักคือทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้  
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  มกราคม 2553     กุมภาพันธ์ 2553 
 

  
  มีนาคม 2553     เมษายน 2553 
 

  
  พฤษภาคม 2553     มิถุนายน 2553 
 

  
  กรกฎาคม 2553     สิงหาคม 2553 
 

  
  กันยายน 2553     ตุลาคม 2553 
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  พฤศจิกายน 2553    ธันวาคม 2553 

 
รูปที่ 4-28 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม 

ที่บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

 

4) การวิเคราะห์พลังงานลมที่ผลิตได้ 

รูปที่ 4-30 และ 4-31 แสดงแผนที่การกระจายความเร็วลมและแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่คํานวณโดยใช้
โปรแกรม Meteodyn ตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 4-29 สําหรับระดับความสูง 40 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 
2.20 เมตรต่อวินาทีและมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 36 วัตต์ต่อตารางเมตร สําหรับกรณีนี้ จุดที่มีความเร็วลม
สูงสุดซึ่งมีหลายจุดรวมทั้งตําแหน่งเสาวัดลม  

การประเมินพลังงานจากกังหันลมน้ัน จะต้องทําการประเมินที่ระดับความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางของกังหันลม 
หรือที่ตําแหน่งความสูงของ Hub การประเมินจะใช้ข้อมูลคามเร็วลมที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกจาก พพ. ระหว่าง
เดือน มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553 การประเมินจะใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนเพื่อประเมินเป็นความเร็วลม
ที่ระดับความสูงของ Hub ของแต่ละชนิดของกังหันลมที่ความสูงตั้งแต่ 65-99.5 เมตร ด้วยข้อมูลจากเสาวัดลม     
บ้านน้ําพี้ที่ความสูง 40 เมตร มาปรับเปลี่ยนเป็นความเร็วลมตามความสูงของแต่ละ Hub  

จากการตรวจวัดข้อมูลลมรายเดือนของบ้านน้ําพี้ที่ระดับความสูง 40 เมตร ค่าความเร็วลมเฉลี่ยที่วัดได้เทา่กบั 
2.05 เมตร/วินาที ดังนั้นการเลือกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความสอดคล้องกับความเร็วลมเริ่มต้นของกังหันลม 
จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกกังหันลมดังแสดงในตารางที่ 4-5 มีทั้งหมด 2 รุ่น มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 1,250 และ 
2,300 กิโลวัตต์ พลังงานลมที่นําไปผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วลมกับกําลังไฟฟ้า   
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รูปที่ 4-29 แสดงตําแหน่งเสาวัดลม 

เสาวัด

พิกัดท่ีดี

เสาวัด
พิกัดท่ีดี
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รูปที่ 4-30 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่ บ้านน้ําพี้  
ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 

        
 

รูปที่ 4-31 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่ บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้  

อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 

 
 

จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

ตําแหน่งที่มีศักยภาพพลังงานลม
สูงสุด 
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ตารางที่ 4-5 ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (MWh) และตัวประกอบกําลังผลิต ที่ บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน     
จ.อุตรดิตถ์ 

ตําแหน่งกงัหัน Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 180 692 

เสาวัดลม CF (%) 1.64 3.43 

 

ตารางที่ 4-5 แสดงพลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีและค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของกังหันลมของทั้ง 2 
ประเภท เราจะเห็นได้ว่าสําหรบักรณีนี้ กังหันลมที่มีค่าตัวประกอบกําลังสงูสุด คือ Siemens ขนาด 2.3 MW ที่คาดว่า
จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 692 MWh ตอ่ปี อย่างไรกต็าม ค่าตัวประกอบกําลังที่ได้รับกม็ีค่าไม่สูงมากนกั 

หากการติดตั้งกงัหันลม ณ จุดที่ตัง้เสาวัดลม ค่าพลังงานที่ได้ที่สะทอ้นออกมาในรูปตัวประกอบกําลังผลิต 
หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรแม้ว่าเทียบกบัการตดิตั้งกังหนัลม ณ จุดที่คิดว่ามีความเรว็ลมหรือศักยภาพพลังงาน
ลมสูงที่สุด (เนือ่งจากพิกดัที่ตัง้เสาตรงกับจุดทีว่ิเคราะห์ความเร็วลมได้สูงสุดพอดี) โดยภาพรวมแล้ว ค่า CF ของกังหัน
ลมทุกประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

กังหันลมที่มีกําลังการผลิตไฟฟา้สูงที่สุด คือ กังหันลม Siemens กําลังการผลิตไฟฟ้า 2,300 กิโลวัตต ์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 692 MWh ที่ตําแหน่งพกิดัเสาวัดลม 
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4.6 การวิเคราะห์ศกัยภาพลมที่สถานีที่ 4 บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์  

1) ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะพื้นที่ผิว 

ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 120 เมตรบริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มี
เพียงต้นไม้สูงประมาณ 15 เมตร สถานที่ติดตั้งเสาวัดลมอยู่ไม่ไกลจากถนนมากนัก รูปที่ 4-32ก แสดงพื้นที่ตําแหน่ง
เสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth  

 

รูปที่ 4-32 ตําแหน่งเสาวัดลมที่ บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ใน Google Earth 

 

 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-40 

 

รูปที่ 4-33 แสดงพื้นที่โดยรอบเสาวัดลม บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

 

2) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลดิบที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจงความถี่และหา
ค่าทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

2.1) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (เมตร/วินาที) 
2.2) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาท)ี 
2.3) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายชั่วโมง (เมตร/วินาที) 

 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่ระดับความสูง 90 เมตร 
ดังที่แสดงข้อมูลดิบในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียทั้งรายวัน รายชั่วโมง 
และรายเดือน ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึง เดือน พฤษภาคม 2554 ดังแสดง
ข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับความสูง 90 เมตร ดังตาราง 

 
  ความเร็วลม (m/s) 

ความสูง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. เฉลี่ย 
90 เมตร 3.55 2.60 3.95 2.82 2.66 3.12 

 

2.1) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยของสถานีวัดลมบ้านคีรีทอง มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีมากกว่า 3 เมตร/วินาที ซึ่งเพียงพอ
ต่อความต้องการนําไปใช้งานในการหมุนกังหันลมและเป็นความเร็วเริ่มต้นที่สามารถนําไปผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละเดือนจากตารางข้างต้นแล้ว จะพบว่าเดือนมกราคม และ มีนาคม ที่มีความเร็วลม
เฉลี่ยเกินกว่า 3 เมตร/วินาที และเดือนพฤษภาคมที่มีความเร็วลม ดังแสดงในรูปที่ 4-34 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-41 

Monthly average wind speed

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Jan FEB Mar APR MAY
Month

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)

90M

 
รูปที่ 4-34 สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม บ้านคีรีทอง ต.หาดลา้ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ที่ความสงู 90 เมตร 
 

2.2) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน  

เมื่อนําตัวเลขข้อมูลที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน (เมตร/
วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด
เกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4-35 ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือนมกราคม 2554 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2554 จากรูปที่ 4-35 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่บ้านคีรีทองมีความไม่สม่ําเสมอ เช่น 
เดือนมกราคม บางวันมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า แต่ถัดมาอีกวันกลับไม่มีความเร็วลมเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมในแต่ละเดือนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม มีความเร็วลม
เฉลี่ยต่อวันมากถึง 5 เมตร/วินาที เป็นต้น 

Daily wind speed (Jan-May)
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รูปที่ 4-35 สถิติความเร็วลมรายวันจากเสาวดัลม บ้านคีรีทอง ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ 

ที่ความสงู 90 เมตร 
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2.3) การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 10 นาทีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 เดือน (มกราคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554) 
เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละวัน  เช่น ณ 
เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉล่ียและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 4-36 แสดงให้เห็นว่า
ความเร็วลมในพื้นที่ บ้านคีรีทอง ที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที จะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนถึง
เวลา 12.00 น. ในช่วงเดือนมกราคม เป็นต้น มีความเร็วลมเฉลี่ย 4.0 เมตร/วินาที ขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆของวันในแต่
ละเดือนที่มีความเร็วลมเกิน 3 เมตร/วินาที ได้แก่ เวลา 13.00 – 17.00 ของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม และเดือนมีนาคมทั้งเดือน,  ขณะที่ช่วงเวลาที่มีความเร็วลมต่ํามักจะอยู่ในช่วงเช้ามืด มีความเร็วลมเฉลี่ย
ประมาณ 2-2.5 เมตร/วินาที จึงถือได้ว่าพื้นที่นี้มีความเร็วลมค่อนข้างดี 

Hourly wind speed (Jan-May)
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รูปที่ 4-36 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ที่ความสงู 90 เมตร 

3) การจัดทําแผนที่การกระจายลมตามพื้นที่ 

รูปที่ 4-37 แสดงกราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมที่ได้รับจาก พพ. ทั้งในส่วนของความเร็วลม
และทิศทางลมที่ระดับความสูง 90 เมตร  

จากรูปที่ 4-37 จะเห็นได้ว่าความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 90 เมตร มีค่าเท่ากับ 2.34 m/s ความเร็วลม
ส่วนมากอยู่ที่ 1-2 เมตร/วินาที (แกน x) ซึ่งเป็นค่าที่มีความถี่สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 391  (แกน y) ขณะที่ความเร็วลมที่มี
ศักยภาพเพียงพอสําหรับผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 4 เมตร/วินาที) นั้นมีความถี่สะสมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็ว
ลมที่ 1-4 เมตร/วินาที ส่วนทิศทางลมนั้นพบว่าความเร็วลมระดับ 0-4 เมตร/วินาที มาจากทิศเหนือเพียงทิศเดียว คิด
เป็นร้อยละ 85.3 ของข้อมูลการเคลื่อนที่ของลม ส่วนทิศทางลมระดับ 4 เมตร/วินาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.6  
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  มกราคม 2554     กุมภาพันธ์ 2554 
 

  
  มีนาคม 2554     เมษายน 2554 
 

 
พฤษภาคม 2554 

 

รูปที่ 4-37  กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม 

บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
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4) การวิเคราะห์พลังงานลมที่ผลิตได้ 

แผนที่แสดงการกระจายความเร็วลมที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดัง
รูปที่ 4-38 โดยจะใช้ข้อมูลลมที่ระดับความสูง 90 เมตรในการวิเคราะห์แผนที่ศักยภาพพลังงานลม รูปที่ 4-39 แสดง
แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร  

ตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 4-37 มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2.0 เมตรต่อวินาทีซึ่งมีศักยภาพพลังงานลม
ประมาณ 15 วัตต์ต่อตารางเมตร ขณะที่จุดที่มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2.7 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีศักยภาพ
พลังงานลมประมาณ 18 วัตต์ต่อตารางเมตร  

การประเมินพลังงานจากกังหันลมน้ัน จะต้องทําการประเมินที่ระดับความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางของกังหันลม 
หรือที่ตําแหน่งความสูงของ Hub การประเมินจะใช้ข้อมูลคามเร็วลมที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกจาก พพ. ระหว่าง
เดือน มกราคม 2553 ถึง พฤษภาคม 2553 การประเมินจะใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนเพื่อประเมินเป็นความเร็ว
ลมที่ระดับความสูงของ Hub ของแต่ละชนิดของกังหันลมที่ความสูงตั้งแต่ 65-99.5 เมตร ด้วยข้อมูลจากเสาวัดลมบ้าน
คีรีทองที่ความสูง 90 เมตร มาปรับเปลี่ยนเป็นความเร็วลมตามความสูงของแต่ละ Hub  

จากการตรวจวัดข้อมูลลมรายเดือนของบ้านคีรีทองที่ระดับความสูง 90 เมตร ค่าความเร็วลมเฉล่ียที่วัดได้
เท่ากับ 3.12 เมตร/วินาที ดังนั้นการเลือกกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความสอดคล้องกับความเร็วลมเริ่มต้นของ
กังหันลม จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกกังหันลมดังแสดงในตารางที่ 4-6 มีทั้งหมด 2 รุ่น มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 1,250 
และ 2,300 กิโลวัตต์ พลังงานลมที่นําไปผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วลมกับกําลังไฟฟ้า   

 
 

เสาวัดลม 

พิกัดท่ีดีท่ีสุด 
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รูปที่ 4-38 แสดงตําแหน่งเสาวัดลม 

 

                    
 

รูปที่ 4-39 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่ บ้านคีรีทอง 

ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 

เสาวัด

พิกัดท่ีดี

ตําแหน่งเสาวัดลม 

จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด 



 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                                                           การสร้างใน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์        มกราคม 2555                             4-46 

           
 

รูปที่ 4-40 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่ บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า  
อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 
ตารางที่ 4-6 ค่าพลงังานทีผ่ลิตได้ต่อปี (MWh) และตัวประกอบกําลงัผลิต ที่ บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า          
อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ 

ตําแหน่งกงัหัน Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 473 1676 

เสาวัดลม CF (%) 4.32 8.32 
AEP (MWh) 559 1887 

พิกัดที่ดีที่สุด 
CF (%) 5.11 9.37 

 

ตารางที่ 4-6 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้และค่าตัวประกบกําลังผลิตของกังหันทั้ง 2 ประเภทที่
ใช้ในการวิเคราะห์ สําหรับกรณีนี้กังหันลม Siemens ขนาด 2,300 kW ให้ค่าตัวประกอบกําลังผลิตสูงที่สุดอยู่ที่ 
9.37% พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1887 MWh ต่อปี หากการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่ตั้งเสาวัดลม ค่า
พลังงานที่ได้ที่สะท้อนออกมาในรูปตัวประกอบกําลังผลิต หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกบัการตดิตัง้กงัหนั
ลม ณ จุดที่คิดว่ามีความเร็วลมหรือศักยภาพพลังงานลมสูงที่สุด โดยภาพรวมแล้ว ค่าพลังงานต่อปีที่คาดว่าจะผลิตได้
นั้นประมาณ 1.2-1.4 เท่า เมื่อเทียบกับพลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้จากกังหันลมประเภทเดียวกันที่ติดตั้ง ณ จุดเสาวัด
ลม กังหันลม Siemens ซึ่งมีขนาด 2,300 kW ให้ค่า CF สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วค่า CF ของกังหันลมทุก
ประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

จุดที่มีศักยภาพ 
พลังงานลมสูงสุด 
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สรุปข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกจาก พพ. 
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 รูปที่4-41 ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละสถานี (ข้อมูลเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2553) 

 
ความเร็วลมที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า (มากกว่า 3 เมตร/วินาที) ของแต่ละสถานีมีดังต่อไปนี้ 
สถานีบ้านดงยาง เดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม มีความเร็วลม 3.48 และ 3.28 เมตร/วินาที 
สถานีบ้านน้ําพี้ เดือนเมษายน มีความเร็วลม 3.09 เมตร/วินาที 
สถานีบ้านคีรีทอง เดือนมกราคมและเดือนมีนาคม มีความเร็วลม 3.55 และ 3.95 เมตร/วินาที 
 

ตารางที่ 4-7 ค่าพลังงานทีผ่ลติได้ต่อปี (Mwh) ของกงัหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 
รุ่น Suzlon Siemen 

สถานที่ 
กําลังการผลิต 1.25 MW 2.3 MW 
AEP (MWh) 413 1281     ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

-90 เมตร CF (%) 3.77 6.36 
AEP (MWh) 78 307     ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

-40 เมตร CF (%) 0.71 1.52 
AEP (MWh) 180 692    บ้านน้ําพี้ ต.น้ําพี้  อ.ทองแสนขัน 

จ.อุตรดิตถ์ CF (%) 1.64 3.43 
AEP (MWh) 559 1,887    บ้านคีรีทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา  

จ.อุตรดิตถ์ CF (%) 5.11 9.37 
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รูปที่4-42 กราฟเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมและการประเมินพลังงานทางเทคนิคที่ได้จากกังหันลมทั้ง 2 ตัว จาก 4 
สถานีตรวจวัดลม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า  

บ้านดงยาง (ทุ่งกระเซาะ) บ้านน้ําพี้ และบ้านคีรีทอง (หาดล้า) เหมาะสําหรับการติดตั้งกังหันลมขนาด 2.3 
MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 692 - 1,887 MWh 
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4.7  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  
  4.7.1 แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกังหันลมเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า 
 1)  ค่าใช้จ่ายของโครงการ 

• ต้นทุนเริ่มแรก (Capital cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสําหรับระบบกังหันลม เช่น ค่า
อุปกรณ์ ค่าติดตั้ง เป็น ต้น ทุนที่จะต้องลงไปก่อนที่จะมีการดําเนินงาน รูปที่ 4-40 แสดง การแจกแจง
ราคาต้นทุนของกังหันลมสําหรับการประมาณการประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

• ต้นทุนดําเนินการและการบํารุงรักษา (Operating and Maintenance costs) ต้นทุนในส่วนนี้
สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหลังจากมีการติดตั้งทุ่งกังหันลม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สะท้อนถึง 
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าแรง ค่าวัสดุ เป็นต้น ต้นทุนดําเนินการจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของการ
ดําเนินกิจการ โดยทั่วไป สําหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการก่อสร้างกังหัน
ลม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเป็นรายปี และมักถูกกําหนดให้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเริ่มต้น  

 
 

 

 

รูปที่ 4-43  การแจกแจงค่าใชจ้่ายของระบบกังหันลม (ที่มา: Wind Energy โดย M.Chandra Sekhar   
www.che.iitm.ac.in/~sjayanti/presentations/wind.ppt) 
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2) อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อ (Adder) 

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ออกประกาศเรื่อง การกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 นั้นด้วย คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2552 ลงมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2552 (ครั้งที่ 124) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาและปริมาณพลังไฟฟ้ารับซ้ือที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า การ
ปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แยกตามประเภทเทคโนโลยีและ
เชื้อเพลิง และการปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า กฟภ. จึงขอประกาศการกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสําหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกําหนดให้อัตราส่วนเพิ่มพลังงานลมเท่ากับ
สําหรับกําลังการผลิตติดตั้งของกังหันลมน้อยกว่า 50 kW มีค่าเท่ากับ 4.50 บาทต่อหน่วย และส่วนเพิ่มพิเศษสําหรับ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เท่ากับ 1.50 บาทต่อหน่วย รวมแล้วเท่ากับ 6.00 
บาทต่อหน่วย และสําหรับกําลังการผลิตติดตั้งของกังหันลมมากกว่า 50 kW มีอัตราส่วนเพิ่มเท่ากับ 3.50 บาทต่อ
หน่วย และอัตราส่วนเพิ่มพิเศษเท่ากับ 1.50 บาทต่อหน่วย สําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมแล้วเท่ากับ 5.00 
บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนับสนุนเท่ากับ 10 ปี 

 
 3) การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สําหรับการติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 
 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษานี้จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Internal Rate of 
Return, IRR) เป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากการวิเคราะห์โดยใช้ IRR ทําให้ผู้วิเคราะห์สามารถเปรยีบเทยีบ
ผลการวิเคราะห์กับโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด การจัดอันดับโครงการที่
มีความสําคัญ และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดย่อมมีความจําเป็น ตัวอย่างเช่น การพิจารณา IRR ในการวิเคราะห์จะทํา
ให้สามารถประเมินได้ว่า โครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่นั้น มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมาก
น้อยเพียงใด  
 Internal Rate of Return หรือ IRR คือผลตอบแทนภายในโครงการ ซึ่งในมุมมองนักลงทุนนั้น IRR เป็นตัว
กําหนดการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยผู้ลงทุนจะเปรียบเทียบ IRR กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จาก
โครงการอื่นๆ โดยในหลักการประเมินการลงทุนโดยทั่วไปนั้นจะใช้ อัตราคิดลงของสังคม (Social Discount Rate) 
เป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งอัตราคิดลงของสังคมนั้น จะกําหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆเช่น อัตราดอกเบี้ยตลาด เงิน
เฟ้อ และ ความเส่ียงของโครงการ เป็นต้น 

สมมติฐานทั่วไปในการวิเคราะหค์วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการติดตัง้กังหันลมมีดงันี ้
• ใช้ Capacity Factor และพลังงานที่คาดว่าจะได้รับจากกังหันลมที่คัดเลือกที่ได้จากการคํานวณ

เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Meteodyn 
• เปอร์เซ็นต์เงินกู้ แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานะทางการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะ

กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 60% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มตัน (ค่ากังหัน+ค่าติดตั้ง+ค่าขนส่ง+อื่นๆ)  
• ราคาต้นทุนกังหันลม รุ่น Suzlon  56,250,000 บาท 
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• ราคาต้นทุนกังหันลม รุ่น Siemens  94,300,000 บาท 
• ค่าก่อสร้าง ติดตั้ง และระบบเชื่อมต่อ  20% ของราคากังหันลม 
• คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ตลอดระยะเวลาอายุการใช้งานของกังหันลม  
• คิดค่าดูแลรักษารายปีเท่ากับ 2% ของราคากังหันและค่าก่อสร้าง 
• ช่วงอายุการใช้งานของกังหันลมประมาณ 20 ปี 
• ค่าอัตราส่วนเพิ่ม (Adder) เท่ากับ 4.50 บาทต่อหน่วย หากกังหันลมที่นํามาใช้ในการศึกษาคาดว่าจะ

มีเล็กกว่า 50 kW และเท่ากับ 3.50 บาทต่อหน่วยสําหรับกังหันลมที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 kW โดย
ระยะเวลาในการสนับสนุนอัตราส่วนเพิ่มเท่ากับ 10 ปี 

• ดอกเบี้ยเงินกู้ 9% 
• เงินเฟ้อ 2% 
• ประสิทธิภาพของกังหันลมเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะมีค่าลดลง ยกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป 

ประสทิธิภาพของกังหันลมมีค่าลดลง 2-5% หลังจากกังหันลมมีอายุการใช้งาน 10 ปี เป็นต้น 
 
การคํานวณทางเศรษฐศาสตร์จะใช้โปรแกรม RETSCREEN 4.0 ในการคํานวณผลข้างต้น มีรายละเอียดการ

คํานวณความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละสถานีดังต่อไปนี้ 
 ในงานศึกษานี้ การพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะแสดงอยู่ในรูปราคารับซ้ือต่อหน่วยซ่ึงจะ
ส่งผลให้ IRR มีค่าเท่ากับ อัตราคิดลดของสังคม หรือ 12% ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้กําหนดอัตราคิดลดหรือค่าเสียโอกาสเงินทุนที่ร้อยละ 8-12 หรือ
เป็นราคารับซื้อที่ทําให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน การพิจารณาในรูปราคารับซ้ือนั้น จะทําให้สามารถประเมินได้ว่า หาก
ภาครัฐต้องการให้มีการลงทุนในกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ต้องกําหนดราคารับซื้อเท่าใด โครงการดังกล่าวจึงมีความ
เป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ 
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  4.7.2  ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
  
1) สถานีบ้านดงยาง จ.ตาก 40 เมตร กังหันลมขนาด 1250 kW 
 คา  CF = 0.71 %  ผลิตไฟฟา 78 MWh 
 กังหันลม Suzlon    คากังหันลม  เปนเงิน 56,250,000 บาท 
    คากอสราง  เปนเงิน 11,250,000 บาท 
    คา O&M  เปนเงิน    1,395,000 บาท  

 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

ป -71.4
ป  > โครงการ

$ -81,082,921
$ /ป -8,258,475

-2.00
-0.20

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 137,034.24
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 662,426                          

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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2) สถานีบ้านดงยาง จ.ตาก 40 เมตร กังหันลมขนาด 2300 kW 
 คา  CF = 1.52 %  ผลิตไฟฟา 307 MWh 
 กังหันลม Siemens  คากังหันลม  เปนเงิน  94,300,000 บาท 
    คากอสราง  เปนเงิน  18,860,000 บาท 
    คา O&M  เปนเงิน     2,263,200 บาท  

 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

ป -604.0
ป  > โครงการ

$ -122,200,821
$ /ป -12,446,424

-1.70
-0.07

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 47,641.44
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 207,037                          

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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3) สถานีบ้านดงยาง จ.ตาก 90 เมตร กังหันลมขนาด 1250 kW 
 คา  CF = 3.77 %  ผลิตไฟฟา 413 MWh 
 กังหันลม Suzlon    คากังหันลม  เปนเงิน  56,250,000 บาท 
    คากอสราง  เปนเงิน 11,250,000 บาท 
    คา O&M  เปนเงิน    1,395,000 บาท  

 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% -16.7%
% -18.1%

% -16.7%
% -18.1%

ป 45.0
ป  > โครงการ

$ -57,076,225
$ /ป -5,813,340

-1.11
0.19

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 21,082.19
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 71,738                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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4) สถานีบ้านดงยาง จ.ตาก 90 เมตร กังหันลมขนาด 2300 kW 
 คา  CF = 6.36 %  ผลิตไฟฟา 1281 MWh 
 กังหันลม Siemens  คากังหันลม  เปนเงิน  94,300,000 บาท 
    คากอสราง  เปนเงิน  18,860,000 บาท 
    คา O&M  เปนเงิน     2,263,200 บาท  

 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% -3.2%
% -6.9%

% -3.2%
% -6.9%

ป 17.0
ป  > โครงการ

$ -55,180,749
$ /ป -5,620,281

-0.22
0.58

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 11,386.00
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 22,343                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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5) สถานีบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 1250 kW 
 ค่า  CF = 1.64 % ผลิตไฟฟ้า 180 MWh 
 กังหันลม Suzlon   ค่ากังหันลม เปน็เงิน  56,250,000 บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  11,250,000 บาท 
    ค่า O&M เป็นเงิน     1,395,000 บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

ป -505.8
ป  > โครงการ

$ -73,105,774
$ /ป -7,445,985

-1.71
-0.07

$ /เมกะวตัตช่ัวโมง 48,463.33
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 211,224                          

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สนิทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทนุ
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สนิทรัพย

การหาความคุมทนุอยางงาย
การคืนทนุในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อตัราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทนุการผลิตพลังงาน
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6) สถานีบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 2300 kW 
ค่า  CF = 3.43 % ผลิตไฟฟ้า 692 MWh 

 กังหันลม Siemens ค่ากังหันลม เปน็เงิน  94,300,000 บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  18,860,000 บาท 
    ค่า O&M เป็นเงิน     2,263,200 บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% -16.8%
% เชิงลบ 

% -16.8%
% เชิงลบ 

ป 45.1
ป  > โครงการ

$ -95,752,817
$ /ป -9,752,636

-1.12
0.19

$ /เมกะวตัตช่ัวโมง 21,112.24
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 71,891                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สนิทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทนุ
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สนิทรัพย

การหาความคุมทนุอยางงาย
การคืนทนุในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อตัราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทนุการผลิตพลังงาน
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7) สถานีบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 1250 kW 
 ค่า  CF = 5.11 % ผลิตไฟฟ้า 559 MWh 
 กังหันลม Suzlon   ค่ากังหันลม เปน็เงิน  56,250,000 บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  11,250,000 บาท 
    ค่า O&M เป็นเงิน     1,395,000 บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% -9.6%
% -12.0%

% -9.6%
% -12.0%

ป 26.8
ป  > โครงการ

$ -47,067,164
$ /ป -4,793,895

-0.74
0.35

$ /เมกะวตัตช่ัวโมง 15,584.29
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 43,730                            คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อตัราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทนุการผลิตพลังงาน

การหาความคุมทนุอยางงาย
การคืนทนุในสวนผูถือหุน

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทนุ
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สนิทรัพย

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สนิทรัพย
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8) สถานีบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 2300 kW 
ค่า  CF = 9.37%  ผลิตไฟฟ้า 1,887 MWh 

 กังหันลม Siemens ค่ากังหันลม เปน็เงิน  94,300,000 บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  18,860,000 บาท 
    ค่า O&M เป็นเงิน     2,263,200 บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% 5.4%
% -0.8%

% 5.4%
% -0.8%

ป 10.4
ป 14.4

$ -13,500,910
$ /ป -1,375,098

0.70
0.98

$ /เมกะวตัตช่ัวโมง 7,728.39
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 3,711                              คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อตัราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทนุการผลิตพลังงาน

การหาความคุมทนุอยางงาย
การคืนทนุในสวนผูถือหุน

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทนุ
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สนิทรัพย

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สนิทรัพย
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านดงยาง จ.ตากที่ 90 เมตร 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 413 1,281 
CF % 3.77 6.36 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
คํ่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ป ี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -57,076,225 -55,180,749 

ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.11 -0.22 

ระยะเวลาคืนทนุ ป ี 45.0 17.0 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 21.08 11.38 
 

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านดงยาง จ.ตาก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยกังหันลม
ทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด การคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 17 ปี จากกงัหนัลม 
Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่ากับ 11.38 บาท/หน่วย ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านดงยาง จ.ตากที่  40 เมตร 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 78 307 
CF % 0.71 1.52 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
คํ่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ป ี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -81,082,921 -122,200,821 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -2.00 -1.70 
ระยะเวลาคืนทนุ ป ี เชิงลบ เชิงลบ 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 137.03 47.64 

 

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านดงยาง จ.ตาก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยกังหันลม
ทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ไม่สามารถคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนได้
จากกังหันลมทั้ง 2 ชนิดนี้ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่ากับ 47.64บาท/หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 180 692 
CF % 1.64 3.43 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่ําบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -73,105,744 -95,752,817 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.71 -1.12 
ระยะเวลาคืนทุน ปี -505.8 45.1 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 48.46 21.1 

  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยกังหัน
ลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 45.1 
ปี จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ ขณะที่อายุโครงการมีระยะเวลาเพียง 20 ปี
เท่านั้น ไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้คุ้มค่าในระยะเวลาโครงการได้ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 21.1 บาท/หน่วย ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 559 1,887 
CF % 5.11 9.37 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่ําบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -47,067,164 -13,500,910 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -0.74 0.70 
ระยะเวลาคืนทุน ปี 26.80 14.4 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 15.58 7.73 

 

 จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 
14.4 ปี จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 7.73 บาท/
หน่วย แต่เนื่องจากตัวอย่างข้อมูลมีเพียง 5 เดือน จึงควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการดําเนินโครงการฯใน
อนาคต 
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4.8 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อมูลลมของสถานีวัดลมที่มีอยู่แล้วของ พพ. พบว่าผลตอบแทน 
(IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมดโดยสถานีที่มีศักยภาพดีที่สุดคือสถานีวัดลมบ้านคีรีทอง จ.อุตรดิตถ์
มีระยะเวลาการคืนทุนที่ดีที่สุดคือ 14.4 ปี จากกังหันลม Siemens กําลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 2,300 กิโลวัตต์ มี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 7.73 บาท/หน่วย คณะทํางานจึงเลือกศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากมีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณรอบสถานีนี้ 

ลักษณะทีต่ั้งและแผนที่ตั้งโครงการฯ  
 ตั้งอยูท่ี่ พกิัด 17o47’52.2’’N, 100o18’30.3’’E หรือตั้งอยู่บา้นคีรีทอง ต.หาดล้า อําเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดติถ ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอาํเภอท่าปลา ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรมีเส้นทาง อําเภอท่า
ปลา-อําเภอเมือง อุตรดิตถ์ (1045) และเลี้ยวซ้ายที่เส้นทางหลวงหมายเลข 1163 เข้าสู่ที่ตัง้โครงการ ดงัแสดงในภาพ 
8.1  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการประมาณ 555 ตารางเมตร โดยบริเวณที่ดินพืน้ที่ป่าชุมชน โอบล้อมด้วย
ภูเขารอบด้าน พื้นที่ราบระหวา่งภูเขาจะเป็นที่ติดตัง้โรงไฟฟา้พลังงานลม ซึง่มีอาณาเขตตดิต่อ ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4-44 แสดงที่ต้ังโครงการ 
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ทิศเหนือ 
ทิศใต ้
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับ  
ติดต่อกับ  
ติดต่อกับ  
ติดต่อกับ  

ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
ตําบลร่วมจิต อาํเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
ตําบลท่าปลา อาํเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ ์

 
เนื้อที ่
   มีพื้นที่ทัง้หมด 56.964 ตารางกิโลเมตร    ประชากร 
10 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่2 บ้านหาดไก่ต้อย , หมู่3 บ้านโป่งแก้ว , หมู่4 บ้านประชาสรรค ์, หมู่5 บ้าน
คลองชมภู , หมู่6 บ้านเจริญสุข , หมู่7 บ้านคีรทีอง , หมู่8 บ้านเนินสูง , หมู่9 บ้านน้ําพร้า , หมู่9 บ้านสระคู่ (ราษฎ์
บํารุง), หมู่10 บ้านผาแก่น จํานวนครัวเรือน  1,206  ครัวเรือน  
 
ภูมิประเทศ 
   ตําบลหาดล้า มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญเ่ปน็ภูเขา และบางส่วนเป็นทีร่าบเชิงเขามีเนินสลับ (คล้ายลูก
ระนาด) มีลําห้วย 9 สาย คือ ห้วยอีบุต, ห้วยรกช้าง, ห้วยสิงห,์ ห้วยคลองชมภู, ห้วยผาเข็ม, ห้วยงุ้นใหญ,่ ห้วยงุ้นน้อย, 
ห้วยชํา, ห้วยออ้ม ซึ่งเป็นแหลง่น้ําทีใ่ช้ในการเกษตร แต่จะแห้งขอดในช่วงฤดแูล้ง 
 
 
ภูมิอากาศ 
   - ฤดูรอ้น  อากาศร้อนมากบางปีมีอุณหภูมิจะสูงถึง 38 - 42 องศาเซลเซียส ทําให้ผลไม้บางชนิดถึงกับเหีย่วเฉา 
   - ฤดูหนาว  อากาศหนาวระยะสั้น คือเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ ์ของทกุปี 
   - ฤดูฝน  มีฝนตกทิง้ช่วงแทบทุกปี เริ่มเดอืนกรกฎาคม - ตุลาคม ของทกุปี 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 
การประกอบอาชีพ 
   - อาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ  66.25 % 
   - ทํางานประจํา  ประมาณ  20.42 % 
   - รับจ้างทํางานชั่วคราวทัว่ไป  ประมาณ  4.70 % 
   - ไม่มีงานทํา, กําลังเรียน, เดก็และผู้สูงอายุ  ประมาณ  8.66 % 
 
อาชีพหลัก 
   ทําสวน / ทําไร ่
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สภาพสังคม 
 
การศึกษา 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  จํานวน  4  แห่ง 
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  4  แห่ง 
   - โรงเรียนสอนมัธยมศึกษา (โครงการฯนํารอ่ง)  จํานวน  1  แห่ง 
   - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  1  แห่ง 
 
การศาสนา 
   - นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99.52 
   - นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  0.48 
   - วัด  4  แห่ง สํานักสงฆ์ 1 แห่ง 
 
งานประเพณทีอ้งถิ่นที่สําคัญ 
   - งานบุญบั้งไฟ  ช่วงเวลาจัดงาน ช่วงเดือน มี.ค – เม.ย. ของทกุปี 
   - งานบุญแหผี่ตาโขน  ช่วงเวลาจัดงาน ช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปี 
   - งานประเพณีสงกรานต ์ ช่วงเวลาจดังาน ช่วงเดอืน เม.ย. ของทุกปี 
 
โบราณสถาน / โบราณวัตถุที่สําคัญ 
   - รอยพระพทุธบาท วัดตีนดอย หมู่ที่ 2 บ้านตีนดอย ตําบลหาดล้า 
   - พิพิธภัณฑพ์ื้นบ้าน ร.ร.นิคมฯ สงเคราะห์ 2 หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสงเคราะห ์2 
 
ด้านสาธารณสุข 
   - สถานีอนามัย  2  แห่ง เจา้หน้าที่สาธารณสุข 7 คน 
   - โรคระบาดที่สําคัญ โรคไข้เลือดออก ช่วงระยะเวลาที่ระบาด ช่วงเดือน พ.ค.- ต.ค. 
และเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับโรคท้องเสียในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ของทกุปี 
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 องค์ประกอบโครงการฯ  
  พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน  
กระทรวงพลังงานมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ขนาดประมาณ 555 ตารางเมตร พืน้ที่ทัง้หมดเป็นของชุมชน
ลําน้ําน่าน ซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดังตารางที่ 8.1 
 
ตารางที่  4-8 แสดงรายละเอยีดองค์ประกอบของโครงการฯ  
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ลําดับ องค์ประกอบของโครงการ 

ตร.ม. (%) 

1 
กังหันลม จํานวน 1 ต้น จํานวน 55 ตร.ม.  
(สําหรับฐานรากและรั้วกั้น) 

55 10 

2 
ห้องควบคุม ประกอบด้วย  โกดัง  ห้องทํางาน  ห้องประชุม 
ห้องน้ํา และที่จอดรถ เป็นต้น 

500 90 

รวมทั้งสิ้น 555  
 
 
วิธีการประเมินผลกระทบ 
 การประเมินองค์ประกอบหลักที่จะต้องประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้
ภายในโครงการฯ อันได้แก ่
 1. ประเมินตัวแปรสิ่งแวดล้อมทีถ่กูกระทบโดยพจิารณามีตวัแปรใดหรืออะไรบา้งทีถู่กกระทบ 
 2. ประเมินองค์ประกอบของโครงการฯ ที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบต่อตวัแปร 
 3. พิจารณาด้วยพืน้ที่ซึ่งอาจถกูผลกระทบและสภาพโดยรวมของผลกระทบ 
 4. ประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจบุันก่อนมีโครงการฯ 
 5. ประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อเปดิดําเนินการ 
 6. ประเมินการใชม้าตรการเข้าแก้ไข 
 
4.8.1 ความหมายและนิยามที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พจิารณาให้สอดคล้องกับคํานิยามต่อไปนี ้
 
 4.8.1.1 ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบที่เกดิจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการทัง้ช่วงกอ่สร้างและช่วง
เปิดดําเนินการที่โครงการอาจจะมีผลต่อทรัพยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทางชีวภาพ คุณคา่ต่อการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์และคุณค่าชีวิต โดยผลกระทบดงักล่าวอาจเป็นผลกระทบโดยตรงหรอืผลกระทบโดยอ้อมผลกระทบทางลบหรือ
ผลกระทบทางบวก โดยพจิารณาลักษณะและความรุนของผลกระทบดังนี ้
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  4.8.1.1.1 ลักษณะของผลกระทบ จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ทางลบ   
   ผลกระทบทางบวก  (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดําเนินการหรือ 
จากการพัฒนาโครงการฯ อาจก่อให้เกดิผลดีหรือเป็นผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ใน
พื้นที่โครงการฯ สัญลักษณท์ี่ใชแ้ทนคือ บวก (+) 
   ผลกระทบทางลบ  (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมทีจ่ะดําเนินการหรือจากการพัฒนา
โครงการฯ อาจก่อให้เกดิผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้วส่งผลต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน
รายรอบโครงการฯ และอาจส่งผลกระทบที่เลวลงต่อการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ในพื้นที่โครงการฯ สัญลักษณ์ที่ใช้แทน
คือ ลบ (-) 
 
  4.8.1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  กิจกรรมการพัฒนาโครงการฯ  อาจก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้วส่งผลกระทบตอ่บุคคล  ชุมชน  และ
ทรัพย์สิน ในระดับที่แตกต่างกนัทั้งโดยตรงหรอืโดยอ้อม  ซึง่แนวทางที่ใชใ้นการพิจาณากําหนดระดับความรนุแรงของ
ผลกระทบ  ไดแ้ก ่ ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ขอบเขตพื้นที่  ระยะทางที่ไดร้ับผลกระทบ  ระยะเวลาในการ
เกิดผลกระทบ  ซึ่งจําแนกระดบัผลกระทบได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
   1) ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยสําคัญ  หมายถงึ  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ  
ไม่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหรอืส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สัญลักษณท์ี่ใช้แทนคือ  ศูนย์  (0) 
   2) ผลกระทบระดับเล็กน้อย ยอมรับได้ หรือทาํให้ประสิทธิภาพดีขึ้น  หมายถึง  กิจกรรม
หรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบางส่วนเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยงัอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  ขอบเขตพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบไม่กว้างขวางนัก  เกิดขึ้นเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านัน้  
ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบค่อนข้างสั้น  ซึ่งผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลต่อบุคคลเพียงเล็กนอ้ยที่สามารถปฐมพยาบาล
ได้ หรือสง่ผลกระทบด้านสุขภาพของบุคคลในด้านจิตใจ  เช่น การก่อให้เกดิความรําคาญ เปน็ต้น หรือไม่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนรายรอบ  และทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรอืไม่เสียหาย  เป็นต้น  ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้สามารถ
กําหนดมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบใหน้้อยลงหรอืไม่มเีลยได้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ  หนึ่ง  (1) 
   3) ผลกระทบระดับปานกลาง  หมายถงึ  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ  
ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบางส่วน
เมื่อเปรยีบเทยีบกับค่ามาตรฐาน  ขอบเขตที่ไดร้ับผลกระทบคอ่นข้างกว้างแตย่ังอยูใ่นวงจํากดัในพื้นที่โดยรอบ
โครงการฯ  หรอืเกิดขึ้นในเฉพาะชุมชน/พื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น  ระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนานแต่ไม่ได้
เกิดขึ้นอย่างถาวร  กจิกรรมที่ส่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลตอ่บุคคลมีการบาดเจ็บทีต่้องไดร้ับการรกัษาทาง
การแพทย์ หรือส่งผลกระทบด้านสุขภาพของบคุคลแต่ไม่เป็นอันตรายตอ่ชีวติ  มีผลกระทบต่อชุมชนรายรอบโครงการ 
และแก้ไขได้ระยะเวลาอันสั้นและทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้  เป็นต้น  ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นสามารถกาํหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบให้น้อยลงได้ สัญลักษณท์ี่ใช้แทนคือ  สอง  (2) 
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    4) ผลกระทบระดับสูง  หมายถึง  กิจกรรมหรอืผลจากการพฒันาโครงการฯ ก่อให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงหรอืส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรุนแรงต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข  และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  ขอบเขตพืน้ทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบอยูบ่ริเวณ
รายรอบโครงการฯ  หรอืเกิดขึ้นในเฉพาะชุมชน/พื้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเท่านั้น  ระยะเวลาเกดิผลกระทบนานแต่ไม่ได้
เกิดขึ้นอย่างถาวร กจิกรรมที่ส่งผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลตอ่บุคคลที่มีการบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยรุนแรง  หรือส่งผล
กระทบด้านสุขภาพของบุคคลที่เป็นอันตรายตอ่ชีวิตผลกระทบต่อชุมชนรายรอบโครงการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข  
และทรัพย์สินเสยีหายมาก และต้องหยุดการผลิตในบางส่วน  ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้สามารถกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้นอ้ยลงได้แต่ต้องใช้เวลาในการแกไ้ข  สัญลักษณท์ี่ใช้แทนคือ  สาม  (3) 
 5) ผลกระทบระดับสูงมาก  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯกอ่ใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงหรอืส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรุนแรงมาก/ถาวรต้องใช้
ทรัพยากร และเวลานานในการแก้ไข  และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ขอบเขต
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่บริเวณกว้าง  ระยะเวลาเกดิผลกระทบต่อเนือ่งยาวนานถาวร กิจกรรมที่ส่งผล
กระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อบคุคลทุพลภาพหรือเสียชีวติ หรอืมีผลกระทบตอ่ชุมชนเปน็บรเิวณกวา้งหรือหนว่ยงานของ
รัฐตอ้งเข้าดาํเนนิการแก้ไข  และทรพัย์สินเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิตทัง้หมด ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึ้นไม่
สามารถกาํหนดมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบให้ลดน้อยลงหรอืทําให้ทรพัยากรดงักล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมได ้
สัญลักษณท์ี่ใช้แทนคือ  ส่ี  (4) 
 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดา้นทรัพยากรทางกายภาพ 
 4.8.1.2 ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศ 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
  จากขอ้มูลทุติยภูมิ  พบว่า มีพืน้ที่ทัง้หมด 56.964 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมปิระเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา และบางส่วนเป็นทีร่าบเชงิเขามเีนินสลับ (คล้ายลูกระนาด) 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
 กิจกรรมการก่อสร้างดงักล่าว ตอ้งมกีารเปดิหนา้ดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกัดเซาะ และพังทลาย
ของผิวหน้าดนิ และอาจมีการพดัพาตะกอนสู่แหล่งน้ําหรอืทางระบายน้ําตามธรรมชาตกิ็ได้ แต่พบวา่บริเวณพื้นที่
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบเชงิเขามเีนินสลับ เป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขามีความ
ลาดชันร้อยละ 4-35 การไหลบา่ของน้ําเร็ว และการระบายน้ําดี ซึ่งการพงัทลายและการกัดเซาะจึงขึ้นอยู่กับทิศทางลม 
ฝนในแต่ละฤดกูาล และระดับความลึกในการเปิดหน้าดิน ดงันั้น จึงเกิดผลกระทบในการปรบัเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ 
โดยเกดิจากการกัดเซาะพงัทลายในระดับเล็กนอ้ยหรอืระดับต่ํา (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
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มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ  ควรต้องมีหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ
กํากับให้บรษิัทผู้รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ําเพือ่ป้องกันไม่ใหเ้กิดผล
กระทบที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ (ระดับผลกระทบจึงเท่ากบั 0) 
    1) หลีกเลี่ยงการกอ่สร้างเวลาที่มฝีนตกหนัก 
    2) ในบริเวณกอ่สรา้งที่มกีารเปดิหน้าดินบริเวณกว้าง จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น ราบเรียบเพื่อปอ้งกนั
     การไหลบ่า และชะล้างพังทลายของหน้าดนิไปยงับริเวณภายนอกโครงการฯ โดยเฉพาะในฤดูฝน 
    3) ปลูกหญ้าหรือพชืคลุมดิน หรืออัดบดดินตามแนวพื้นทีท่ี่มีความลาดชันต่างๆ เพื่อป้องกันการชะ
     หน้าดิน 
    4) การขุดหน้าดินเพื่อทําฐานรากขนาดใหญ่ ต้องนาํดินที่ขดุขึ้นมาไปกองที่อื่นไม่ควรนํามากองที่
     ปากบ่อ เพือ่ป้องกันดินพังทลายทับคนงานที่ทาํงานอยู่ด้านล่าง  
  - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี ของบ้านครีีทอง ตําบลหาดว้า อําเภอท่าปลา จังหวดั
อุตรดติถ์ ออกแบบให้มีการใชพ้ืน้ที่ประมาณ 550 ตารางเมตร โดยช่วงเปดิดําเนินการโครงการฯ กจิกรรมของโครงการ
ได้มีเปลี่ยนแปลงที่ตัง้และสภาพภูมิประเทศไปเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เนินเขาสลับที่สูงเพื่อผลติไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในช่วงเปิดดําเนินการ จึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อทีต่ั้งและสภาพภูมิประเทศในระดับเล็กน้อย 
ซึ่งชุมชนสามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
คุณภาพอากาศ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นคณุภาพอากาศ 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
 พื้นที่ส่วนใหญ่มลัีกษณะเป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบเชงิเขามีเนินสลับ บริเวณโดยรอบเปน็พื้นที่
เกษตรกรรมทีร่าบเชิงเขา  
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ชว่งกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง 
เช่น การปรับแต่งหรือถมพื้นทีก่่อสร้าง  การคมนาคมขนส่งวสัดุ  ในการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีเ่กดิขึ้นอัน
เนื่องมาจากสาเหตกุารเตรียมพืน้ที่  การขดุ ไถกลบ ปรบัระดับและบดอดัดนิเพือ่ก่อสร้างโครงการฯ  โดยเฉพาะช่วงการ
เปิดหน้าดิน  ซึง่ส่วนใหญจ่ะเปน็ฝุ่นหนักและจะตกบริเวณใกลเ้คียงกับแหล่งกาํเนิด  ผู้ที่จะไดร้ับผลกระทบมากที่สุด 
คือ คนงานก่อสร้าง  จากขอ้มูลของ U.S.EPA ได้ประเมินไวใ้น AP-42 (Compilation of Air Pollution Emission 
Factor, 1977) พบว่า การระบายฝุ่นละอองจากพื้นทีก่่อสร้าง  ปริมาณฝุ่นที่เกดิขึ้นจะมากหรอืน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและลักษณะของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม  และระยะเวลาของการก่อสร้าง  ความ
เข้มของฝุ่นละอองในอากาศจะแปรตามปริมาณฝุ่นที่แหล่งกําเนิด  ส่วนประกอบของดินที่มอีนุภาคขนาดเล็ก 
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แต่จะแปรผกผันกับความชื้นในดิน  โดย U.S.EPA  ได้ให้ค่า  Emission Factor ที่เคยได้มกีารตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้าง
ไว้ว่ามีค่า 1.2 ตัน/เอเคอร์ของพืน้ที่ก่อสร้าง/เดอืนของกิจกรรมการก่อสร้าง  และการควบคุมพื้นที่การเปิดหน้าดิน  
และฉีดพรมน้ําสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้  
   พื้นที่ที่มกีิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  ประมาณ 4,000 ตารางเมตร (2.5 ไร่) โดยพิจารณาการฟุง้
กระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมในพื้นทีก่่อสร้างโครงการฯ ซึ่งใช้ประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองของ
โครงการฯ ได้ดาํเนินการใช้ Box Model ของ Hanne, Briggs and Hasher, Handbook on Atmospheric 
Diffusion, US.DOE (1987) โดยพิจารณาใหพ้ื้นที่โครงการเปิดหน้าดินพร้อมกันหมด 
  เมื่อพิจารณากจิกรรมในช่วงกอ่สร้าง ทีก่่อให้เกดิฝุ่นละออง แตเ่มื่อพิจารณาถงึคุณลักษณะ ปรมิาณการ
ก่อสร้าง และวัตถุดิบที่นํามากอ่สร้าง ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่ผ่านการขึ้นรูปสําเร็จ  และพื้นที่ของโครงการฯเปน็ราบเนิน
เขาสูง ดงันั้น จงึคาดวา่เกิดผลกระทบต่อบ้านท่าวังโปร่ง หรือผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการฯ หรือส่งกระทบ
ต่อคนงานกอ่สร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกับคนงานก่อสร้าง และชุมชนรายรอบ ดงันั้น ควรตอ้งมหีน่วยงานที่
รับผิดชอบกํากบัให้บรษิัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั  และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา เพือ่มิให้เกิดผล
กระทบรุนแรงมากจากเดิม (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
    1) ฉีดพรมน้ําบรเิวณพื้นทีก่่อสร้างที่ทําการเปดิหนา้ดิน บริเวณถนนทางเข้าของพืน้ที่โครงการฯ 
ถนนภายในโครงการฯ บรเิวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างนอ้ยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) จะสามารถลด
ปริมาณฝุ่นที่ฟุง้กระจายได้ถงึรอ้ยละ 50 (U.S.EPA) 
    2) ก่อสร้างรั้วไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่กอ่สร้างโครงการฯ เพื่อเป็นแนวกํากับ 
การฟุง้กระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรําคาญต่อประชาชน 
    3) การดําเนินการกํากับวัสด ุ
    - การกองวัสดุที่มฝุ่ีน ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเกบ็ในที่ปิดล้อมทัง้ด้านบน และด้านข้างอกี 3 ด้าน 
    - ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุภาชนะทีป่ิดมิดชิด โดยผงซีเมนตท์ี่ม ี
     ปริมาณมากกวา่ 20 ถุง ตอ้งคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อม 
    - การย้ายวัสดุที่มฝุ่ีน ต้องฉีดพรมด้วยน้ําทันทีกอ่นการขนย้าย 
    4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช ้
    - เศษวัสดุต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมดิชิดทัง้ด้านบนและด้านข้างอกี 3 ด้าน 
    5) การขนส่งวัสดกุอ่สร้าง  
    - ขณะทีท่ําการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรอืวัตถุดิบ ทางผู้ขนสง่ต้องมีการคลุมด้วยพลาสติก หรอืผ้า 
     พร้อมทั้งคลุมดนิหรือทรายที่ใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น   
    - เมื่อมีเศษวัสดุ วสัดุก่อสร้าง ตกหล่น จะต้องเร่งเก็บกวาดให้สะดวกเรียบร้อยโดยรวดเรว็เพื่อ
     ไม่ให้กดีขวางการจราจรและทาํให้พื้นผิวถนนสกปรก 
    - จัดให้มีบอ่ หรอืนําแรงดันสูงฉีดล้าง ล้อรถ ก่อนออกนอกโครงการฯ   
    - บํารุงรักษาเครือ่งยนตต์่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณก์่อสร้าง 
    6) ห้ามคนงานทําการเผาขยะฝอยหรือวัสดุอื่นๆ ที่เกดิจากบ้านพกัคนงาน 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 

   รายละเอยีดผลกระทบ 
 จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากกงัลม ซึ่งถ้าพจิารณากิจกรรมของ
โครงการฯจะไมก่่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นการผลิตพลงังานการผลิตไฟฟ้าจากกังลมจํานวน 1 ต้น ขนาด 
กําลังติดตั้ง 2.3 MW จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องต้นไม้ และซึ่งถ้าพจิารณากจิกรรม
ของโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบใหเ้กิดการฝุ่น SOx, NOx และ COแต่อย่างใด 
 
เสียง แสงและเงา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเสยีง  
 เสียง 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
 เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ยงัคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่และมีชุมชนที่อยู่ห่างโดยรอบจากจดุคัดเลือกทีต่ั้ง
โครงการฯ ในรศัมี 1 กิโลเมตร ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กําหนดว่า ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด 
ไม่เกิน 115 dB(A) 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   ในการก่อสร้างทุกประเภทย่อมเกิดเสียงดงัรบกวนอยูเ่สมอ อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ แต่เสียง 
ที่เกดิจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการก่อสร้างและจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่แหล่งกําเนิดเสียงส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการทํางานของเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ จากหนงัสือ Environmental Impact Assessment 
แต่งโดย Larry W.Canter, University of Oklahoma พบว่า ระบบความดังของเสียงรบกวนที่เกดิขึ้นในช่วงก่อสร้าง 
สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากได้ดงัตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่  4-9 ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 

ลําดับ กิจกรรม ระดับความเข้มเสียง dB(A) 
1 งานทํารากฐาน (Foundations) 81 
2 งานติดตัง้ระบบและขึ้นโครงสรา้ง 81 
3 งานเตรียมพื้นที ่(Ground Clearing) 83 
4 งานเก็บความเรยีบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 88 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 88 

 
หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะห่างจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร 
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ที่มา : Environmental Impact Assessment, Larry W.Canter, University of Oklahoma 
   พิจารณาชุมชน อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร ครัวทีอ่ยู่ใกล้ที่สุดซ่ึงสามารถนํามาคํานวณ
ระดับความดังของเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการกอ่สร้างตามตารางที่ 5.1 โดยสมการ 1 และคํานวณผลรวมของเสียง ณ 
จุดพจิารณา โดยใชส้มการ 2 แสดงผลกระทบดงัตารางที ่5.2  
        Lp2 = Lp1-20log (R2/R1)    (1) 
     โดยที ่  Lp1 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R1 (1.5 เมตร)   dB(A) 
        Lp2 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R2 (500 เมตร)  dB(A) 
          พิจารณาจากตําแหน่งของผู้อาศยั/ทํางานห่างจาก 
          ขอบเขตของโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร 

    Lpรวม = 10log (1/n)  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑
=

n

1i

Li/1010    (2) 

 
  โดยที ่Lpรวม คือ ระดับเสียงเฉลี่ย, dB (A) 
     n คือ จํานวนแหล่งกําเนิด 
     Li คือ ระดับเสียงแต่ละแหล่งกําเนิด 
 
ตารางที่ 4-10 ผลการคํานวณระดับเสียงสูงสดุต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกจิกรรม 
                  การก่อสร้างหากไม่มาตรการลดผลกระทบจากเสียง 
 
ลําดับ กิจกรรม ผลการคํานวณระดับเสียงสูงสดุ (Lp2) dB(A) 

1 งานทํารากฐาน (Foundations) 30.54 
2 งานติดตัง้ระบบและขึ้นโครงสรา้ง 30.54 
3 งานเตรียมพื้นที ่(Ground Clearing) 32.54 
4 งานเก็บความเรยีบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 37.54 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 37.54 

 
ตารางที่ 4.11 ผลกระทบของระดับเสียงต่อชมุชน 
 
ลําดับ ลักษณะการโต้ตอบของชุมชน ค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื dB(A) 

1 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรอืเกิดการรอ้งเรียนเพียงเล็กน้อย 50-60 
2 เกิดการร้องเรียนมากขึ้น 60-70 
3 เกิดการร้องเรียนอย่างรุนแรง 70-75 
4 เกิดการตอบโตจ้ากชุมชนต่อรัฐบาล 75-80 

 
ที่มา : การประเมินผลกระทบด้านเสียง กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ 
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   แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2536 
 
  ดังนั้นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดกิจกรรมการก่อสร้างตามตารางที่ 5.1 เกิดขึ้นพรอ้มกันผลรวม 
ของเสียง ณ พจิารณา (Background Noise) คือ 
  Lpรวม =   10log (1/6)[1030.54/10+1030.54/10+1032.54/10+1037.54/10+1037.54/10+1061.2/10] 
   = 53.47 dB(A) 
  
 เมื่อนาํค่าระดับความดังเสียงทีคํ่านวณไดไ้ปเปรียบเทียบกับระดับเสยีงที่มีผลกระทบตอ่ชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้ว
ดังตารางที่ 5.3 จะเห็นว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น จะทําใหร้ะดับเสียงที่บรเิวณชุมชนบ้านทา่วงัโปร่ง มีค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย 61.2 
dB(A) ซึ่ง มีค่าอยู่ในเกณฑเ์กดิการร้องเรยีนมากขึ้น แตเ่มื่อนํากจิกรรมของโครงการฯ เข้ามาในช่วงระหว่างกอ่สร้างจาก
แหล่งกําเนิด 6 แหล่ง ระดับเสียงรวมเฉลี่ยเท่ากับ 53.47 dB(A) และ อาศัยการรวมระดับเสียงเชิงพลงังาน ดงัสมการ 3 
 

    Lpรวม = 10log  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑
=

n

1i

Li/1010    (3) 

 
  โดยที ่Lpรวม คือ ระดับเสียงรวม,  dB(A) 
     Li คือ ระดับเสียงแต่ละแหล่งกําเนิด 
 
 จากสมการ 3 ระดับเสยีงรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนควรต้องมีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในชว่งกอ่สรา้ง มีค่า Leq 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทา่กบั 61.88 dB (A) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกบัระดับเสยีงที่มผีลกระทบตอ่ชมุชนที่ US. Department 
of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้วดงัตารางที่ 5.3 
เกดิการรอ้งเรียนเพิม่มากขึ้น (ระดับผลกระทบเท่ากบั 1) 
   นอกจากการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย  เพือ่เปรียบเทียบระดบัเสียงโดยทั่วไปดังกล่าว  
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ ควรต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกํากับให้
บริษทัผู้รับเหมาปฏิบัติข้างต้นแล้วควรพิจารณาถึงค่าระดับการรบกวนที่เกดิขึ้นบรเิวณชุมชนที่อยูใ่นรัศมี 1 กิโลเมตร 
อ้างองิตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งมวีิธีการคํานวณ ดงันี ้  
   ค่าระดับการรบกวน = ค่าระดับเสียงขณะที่มีการรบกวน – ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 
  (กรณีที่ค่าระดับการรบกวน > 10 dB (A) ถือวา่เกิดการรบกวน) 
 จากประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เรือ่ง  วิธกีารตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสยีงขณะไม่มี
การรบกวน  การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมกีารรบกวน  การคํานวณค่าระดับการรบกวน  และแบบบันทึก
การตรวจวัดเสยีงรบกวน  ไดก้าํหนดวิธกีารคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  สําหรับการตรวจวัดระดับเสียงใน
ภาคสนามไว้  ที่ปรึกษาจึงนําวิธกีารคํานวณดังกล่าวมาประยกุต์ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวนจากกิจกรรม
โครงการฯ  โดยมีวิธีการดงันี ้

1) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกําเนิดหักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
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(ระดับเสียงเฉลีย่ Leq จากการตรวจวัดปัจจุบนั) ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 
2) นําผลต่างของค่าระดับเสียงจากข้อ 1 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 5.4 เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง 
3)   นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกําเนิด หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสยีงที่ได้จากการ

เปรียบเทียบตามข้อ 2 ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
4)  คํานวณค่าระดบัการรบกวนโดยนําค่าระดับเสยีงขณะมีการรบกวนของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว

จากขอ้ 3 มาลบด้วยค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
 

ตารางที่  4-12 แสดงปรับค่าระดับเสียง 
ผลต่างของค่าระดับเสียง dB(A) ตัวปรับค่าระดับเสียง dB(A) 

1.4 หรือน้อยกว่า 7.0 
1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 

12.5 หรือมากกว่า 0 
  
 เมื่อพิจารณากจิกรรมการก่อสรา้งตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ในพืน้ที่ตั้งโครงการฯ พบว่าจากการคํานวณ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน มค่ีา 54.88 dB(A)  เมื่อนําเปรียบเทียบกับระดบัเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที ่US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้ว
ดังตารางที่ 5.3 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรอืเกิดการรอ้งเรียนเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการวัดค่าระดับเสียงพืน้ฐาน L90 
เท่ากับ 53.0 dB (A) ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 1.88 dB (A) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB (A)) พิจารณาจากบริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปรง่ที่จะไดร้ับผลกระทบมากที่สุดในระยะ 500 เมตร 
(ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ ควรต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบคอยกํากับให้บรษิัทผู้รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นต่ําดงันี้  (ระดับ
ผลกระทบเท่ากบั 0) 
    1) กิจกรรมการก่อสร้างใดทีก่่อให้เกิดเสียงดังรบกวนให้ดําเนินการในช่วงเวลากลางวันและระหวา่ง
     เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
    2) ก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่กอ่สร้างเพือ่ช่วยเป็นกําแพงกั้นเสียงลดค่าระดับเสียงที่ประชาชนจะได้รับ 
    3) หลีกเลี่ยงการใชง้านหรือเครือ่งจกัรหรืออุปกรณท์ี่เป็นแหล่งกาํเนิดเสยีงระดับสูงพรอ้มกนั 
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    4) จัดทําอุปกรณ์ปดิครอบเครือ่งจกัรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดระดบัค่าเสียงที่เกิดจากการทํางานของ
     เครื่องจักรลง 
    5) ทําการเสริมแผ่นยางกันสะเทือนเข้าไปทีฐ่านของเครือ่งจกัรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดงั เพื่อลด
     การส่ันพ้องของโครงสร้างเครื่องจักรเป็นการลดค่าระดับความดังเสียง 
    6) ซ่อมบํารุงและตรวจสภาพการทาํงานของเครือ่งจักรอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
     ตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อตา่งๆ ให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการใช้งาน ทําการหยอด
     น้ํามันเครื่องเพือ่ลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพก่อให้เกดิเสียงดงัออกไป 
    7) กําหนดช่วงเวลาในการขนส่งอปุกรณก์่อสร้างหรือขนส่งดิน/เศษวัสดุก่อสร้างระหว่าง 09.00-
     16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนส่งในช่วงผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อปอ้งกัน
     ปัญหาเสียงรบกวนพกัผ่อนของชุมชน รวมถึงการทาํความสะอาดถนน เพือ่ป้องกันดิน หรือสิง่ 
     สกปรกตดิถนน 
    8) กําหนดให้คนงานก่อสร้างที่ตอ้งทํางานในเวลาที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน สวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกนั
     ภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plug, Ear Muff 
    9) จัดให้มกีารผลัดเปล่ียนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบตัิงานบรเิวณที่มแีหล่งกําเนิดเสียงดงั เพื่อปอ้งกัน
     ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาติดต่อกนันานเกินไป 
  - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ การผลิตไฟฟ้าจากกงัหันลม โดยมีระดับความดังของเสียงที่มี
เสียงขณะทํางาน ดังตารางที่ 5.5 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงระดับความดังเสียงของแหลง่กําเนิดในช่วงเปิดดําเนินการ 
 

จํานวน แหลง่กําเนิดเสยีง ระดับความดังเสียง dB(A) 
1 กังหันลม* 106 

 
  * = ระดับเสียงที่ระยะ 1.6 เมตร จากแหล่งกําเนิด 
   ดังนั้น  จากสมการ (2) สามารถคํานวณ Lpรวม (ระยะเปิดดําเนินการ)  
 
  Lpรวม =   10log [10106/10] 
   = 99.01 dB(A) 
    
 ในการคํานวณระดับเสียงรวมของแหล่งกําเนิดเสียงทีร่ะยะ 1.6 เมตร ดงักล่าว ถือเป็นกรณเีลวร้ายที่สุดของ
โครงการฯ (Worst Case) โดยกําหนดให้แหล่งกําเนิดเสียงทัง้หมดของโครงการฯ ตัง้อยู่ ณ ตาํแหน่งเดียวกัน ซึ่งระดับ
เสียงเฉลี่ยทีเ่กิดขึ้น 99.01 dB(A) เมื่อพิจารณาบริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่งที่อยู่บริเวณทางทิศใต้ อยู่ห่างจาก
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โครงการฯในรัศมีรายรอบ 1 กิโลเมตร และมีชุมชนที่อยูใ่กล้ทีสุ่ดประมาณ 500 เมตร ซึ่งสามารถนํามาคํานวณระดับ
ความดังของเสยีงสูงสุดที่โครงการฯ  มีผลกระทบต่อชุมชน 
  
        Lp2 = Lp1-20log (R2/R1) 
         = 99.01-53.98 
         = 45.03 dB (A) 
 
   เมื่อนําค่าระดับความดังเสียงทีคํ่านวณได้เปรยีบเทียบกับระดบัเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ที่ US. Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผล
การศกึษาแล้วดงัตารางที ่5.3 จะเห็นว่าระดับเสยีงทีเ่กดิขึ้น จะทําใหร้ะดับเสียงที่บรเิวณชุมชนบ้านทา่วงัโปร่ง ที่อยูท่าง
ทิศใต้ ไม่มีมลพษิทางเสียงแตอ่ย่างใด แต่เมื่อนาํกิจกรรมของโครงการฯ เข้ามาในช่วงระหว่างช่วงเปิดดําเนินการระดับ
เสียงเฉลี่ยเท่ากบั 45.03 dB (A) ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 แต่เนื่องจากทีต่ัง้โครงการฯอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้อาศยัอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง  ดังนั้น  ควรมีการประเมินผล
กระทบด้านเสียงรบกวน  คือ แหล่งกําเนดิเสียงจากกงัหันลมระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้น  99.01 dB(A)  และจากการ
คํานวณระดับเสยีงขณะมีการรบกวน มีค่า 99.01 dB(A)  เมื่อนําเปรียบเทียบกับระดับเสียงทีม่ีผลกระทบตอ่ชุมชนที่ 
US. Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษา
แล้วดังตารางที่ 5.3 เกิดการโตต้อบจากชุมชน ซึ่งจากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากบั 53.0 dB(A)  ดังนั้น ค่า
ระดับการรบกวน เท่ากับ 46.01 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กําหนด (10 dB(A))  ซึ่งเมือ่พิจารณา
จุดที่ตัง้โครงการและระยะห่างของชุมชนประมาณ 500 เมตร ครัวเรอืนทีใ่กลท้ี่สุด พบว่า ระดับเสียงรบกวนอาจส่งผล
กระทบในระดับที่ก่อให้เกิดความรําคาญ แต่ชุมชนสามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ  1) 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
 เนื่องจากกจิกรรมของโครงการฯ  ในช่วงเปิดดาํเนินการมอีปุกรณ์ทีก่่อให้เกิดเสียง จึงควรมีแนวป้องกัน
และลดผลกระทบ  ดังนี ้ ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาเครื่องจกัรต่างๆ  ให้อยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ  เพื่อป้องกัน
การชํารุด  หรืออยู่ในสภาพที่ไมส่มบูรณ์ซึ่งจะทาํให้เกิดปัญหาเสียงดังที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ 
 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแสงและเงา 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
  เนื่องจากบ้านคีรีทอง ตําบลหาดล้า อําเภอท่าปลา  จังหวัดอตุรดิตถ์  ยงัคงมคีวามเป็นธรรมชาติ โดย
สภาพพื้นที่ยังความเป็นธรรมชาติและพื้นที่มีศักยภาพลมดี  
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
  กิจกรรมการชว่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมประกอบดว้ย กจิกรรมต่างๆ ดงัตารางที่ 5.1 ซึ่งไม่มี
กิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการแสงและเงาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
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 แสงและเงาที่เกิดจากกังหัน  จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการสถานที่ติดตั้ง
กังหันลมอาจจะก่อให้เกิดความรําคาญอันเนื่องมาจากเงาของใบกังหันลมที่เคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีแสงแดด  ก่อให้เกิด
ผลเสียที่เรียกว่า เงากระพริบ ซึ่งจากงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเงากระพริบจากกังหันลมไฟฟ้า จาก
การศึกษา พบว่า กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 2.3 MW ที่มีขนาดความสูง 4 ระดับ 59, 68.5, 70  และ 80 เมตร ซึ่ง
พบว่า กังหันลมที่ระดับความสูงที่สุดจะทําให้เกิดเงากระพริบยาวนานที่สุด  และจากการศึกษาความสูงของกังหันลมไม่
มีนัยสําคัญต่อระยะการเกิดเงากระพริบ  ซึ่งการเกิดเงากระพริบจะเกิดขึ้นตั้งแต่มุมที่ 3-22 องศา โดยการเกิดเงา
กระพริบนานที่สุดในช่วง 3 องศา เกิดเงากระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 33.21 ชั่วโมง และน้อยที่สุดในช่วง 22 องศา เกดิงาน
กระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 48 นาที และจากการศึกษาตําแหน่งของผู้รับผลกระทบภายในรัศมี ระยะ 3 กิโลเมตร พบว่า 
ตําแหน่ง ที่ 1 กิโลเมตรเป็นตําแหน่งที่เกิดผลกระทบมากที่สุด 33 ครัวเรือน ใน 2 กิโลเมตร 4 ครัวเรือน และ 3 
กิโลเมตร ไม่มีผู้รับผลกระทบ  (ธนันต์ สุวรรณปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)  
 จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า การเกิดแสงและเงาจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของมุมดวงอาทิตย์กระทํากับกังหัน
ลม  ความกว้างของใบพัด และอัตราความเร็วรอบของกังหันลม ตําแหน่งของกังหันลม ตําแหน่งของผู้รับผลกระทบ 
และระยะห่างระหว่างผู้รับผลกระทบและกังหันลม  และเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยดังกล่าว ข้อมูลทุตยิภูมิ ข้อมูล
รายละเอียดโครงการฯ ของการออกแบบกังหัน และตําแหน่งที่ตั้งของชุมชน คาดการณ์ว่า อาจจะเกิดผลกระทบในช่วง
ระยะอันสั้น เนื่องจากจํานวนของกังหันลมมี จํานวน 1 ต้น ตําแหน่งจุดที่ตั้งกังหันลมกับระยะห่างของชุมชน และ
ลักษณะสภาพพื้นที่ของชุมชนที่มีแนวต้นไม้เป็นแนวกั้น ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับเล็กน้อย (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ ควรต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบคอยกํากับบริษทัผู้รบัเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมขึ้นต่ําดงันี้ (ระดับ
ผลกระทบเท่ากบั 0) เช่น ในการติดตัง้กงัหันลม ควรศึกษาเรือ่งแสงและเงา ก่อนการติดตั้งกงัหันลม ช่วงติดตั้ง และ
ช่วงเปิดดําเนินการ 
 
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาบนบก 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนิเวศวิทยาบนบก 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
 จากประกาศกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๑๗  (พ.ศ. ๒๕๒๑)  ใหป้่าจริม  ในท้องที่ตําบลหาดล้า ตําบลท่า
แฝก  และตําบลจริม  อําเภอทา่ปลา  จังหวัดอตุรดิตถ์  เปน็ป่าสงวนแหง่ชาติ  เนื่องจากป่าจรมิในท้องที่ตําบลหาดล้า  
ตําบลท่าแฝก  และตําบลจริม  เนื้อที่ประมาณ  ๓๑๓,๑๒๕  ไร่  มีไม้สัก  ไม้แดงไม้ประดู่  ไมต้ะแบก  ไม้เต็ง  ไม้รัง  
ไม้เหียง  ไมพ้ลวง  ไม้ยาง  ไมต้ะเคียน  ไม้มะค่าโมง  ไม้กระท้อนและไม้ชนิดอื่นๆ   
 จากประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  ให้ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา  ในท้องทีต่ําบลบ้านด่าน
นาขาม  ตําบลผาจุก  อําเภอเมือง  อุตรดิตถ์  และตําบลน้าํหมัน  ตาํบลท่าปลา  ตาํบลนางพญา  ตําบลจริม  ตําบลหาด
ล้า  ตําบลผาเลือด  ตําบลทา่ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ  เนือ่งจากป่าลํานน้ําน่านฝั่งขวาในท้องที่
ตําบลบ้านด่านนาขาม  ตําบลผาจุก  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  และตําบลน้ําหมัน  ตําบลท่าปลา  ตําบลนางพญา  ตําบลจ
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ริม  ตําบลหาดล้า  ตําบลผาเลือด  ตําบลท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เนือ้ที่ประมาณ  ๓๖๑,๘๗๕  ไร่  มีไม้ยาง  ไม้
ตะเคียน  ไม้มะค่าโมง  ไม้ตะแบก  ไม้กะทอ้น  ไม้ประดู่  ไม้แดง  ไม้เตง็  ไม้รงั  ไม้เหียง  ไมพ้ลวง  และไม้ชนิดอื่นๆที่
มีค่าจํานวนมาก   
 จากการลงพื้นทีสํ่ารวจ  พบว่า  บริเวณพื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นทีท่ี่ทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เป็น
หน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครวัละ  15 ไร ่ เปน็ที่อยู่อาศัย จํานวน 2 ไร่  ที่ทาํกิน  13 ไร ่และพบวา่  ประกอบไปดว้ย 
พื้นทีเ่กษตรกรรม อาทเิช่น  ปลูกขา้วโพด  มะมว่งหิมพานต์  และพบ ไม้เบญจรพรรณ  ได้แก่  ไม้มะค่า  ไม้เต็ง  ไม้รัง  
และมะนาวป่า   
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ มีการตดิตั้งกังหันลม การก่อสร้างอาคารควบคุม และการติดตั้งระบบ
จําหน่าย เป็นกจิกรรมหลักของโครงการฯ โดยลักษณะพื้นที่กอ่นการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ทาํกินในการ
ปลูกมะม่วงหิมพานต์ กล้วย และข้าวโพด  ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างอาจสง่ผลต่อต้นไม้ขณะทีม่ีการขนย้าย พชืสวนและ
พชืไร่ หรือการนําวัสดุก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ  ดงันัน้ จากกจิกรรมอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาบนบก อาทเิช่น ต้นไม้ในพื้นที่ ระดับผลเพียงเลก็น้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1)  
    ช่วงการกอ่สร้างทางโครงการฯ จะต้องมกีารปรับแต่งพื้นที่ เพือ่ดําเนินกจิการของโครงการฯ ซึ่ง
จะต้องมกีารดําเนินการตัดต้นไม้ใหญ่บางส่วน และต้องมีการขนย้ายต้นไม้เพือ่นําไปใช้ปลูกเปน็พื้นที ่
สีเขียวรอบโครงการฯ  ดังนั้น  ควรต้องมีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ในการ
ขออนุญาต ตัดต้นไม้ใหญ่  และขนย้ายต้นไม้  เพื่อปฏิบัติให้ถกูต้องตามกฎหมายบังคับไว้ และทางโครงการฯ มีการวาง
แผนการจัดย้ายต้นไม้  
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   1) ตรวจสอบและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของต้นไม้ พรอ้มตรวจสอบจํานวนของต้นไม้แต่ละชนิด 
   2) คัดเลือกต้นไมท้ีจ่ะย้ายเพื่อนําเอาไปปลูกตกแต่งอาคารสํานกังานและจัดทําสวนป่า 
   3) ตรวจสอบและจดัเตรยีมพื้นทีท่ี่เหมาะสมสําหรับจัดวางพักต้นไม้ที่ย้ายมา 
   4) ดูแลควบคุมการย้ายต้นไม ้
   5) ดูแลรักษาบํารุงต้นไม้ที่นํามาแยกในแต่ละประเภทให้ฟื้นตัวให้เร็วขึ้น 
   6) ดูความเหมาะสมของพื้นทีท่ี่จะปลูกให้เข้ากับชนิดของต้นไม้ทีจ่ะปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามของ
    สถานที่นั้น 
   7) ทําการปลูกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว ้
   8) ดูแลรักษาบํารุงเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ โครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากข้อมูล
สถานภาพปัจจบุัน ไม่มีการเลี้ยงโคหรือกระบือในบริเวณจุดที่ตัง้โครงการฯ หรอืบริเวณรายรอบ และจากการศึกษา
ข้อมูลทุตยิภูมิ กังหันลมขนาด 2.3 MW มีรัศมีของโรเตอร์เท่ากับ 60 เมตร ทัง้ในตอนกลางวนัและกลางคืน นกมักจะ
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เปลี่ยนเส้นทางก่อนทีจ่ะถึงกังหันลมเป็นระยะ100-200 เมตร ซึ่งเมื่อพจิารณาลักษณะพื้นทีต่ั้งโครงการและข้อมูล
ดังกล่าว จํานวนของกังหันลม กิจกรรมของโครงการจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ และต้นไม้ ดังนั้น จงึคาดการณ์
ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบต่อนิเวศวทิยาบนบกแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
  ในตําบลหาดว้า  ชาวบ้านได้รับการจดัสรรพื้นที่จากทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน  เป็นหน่วยงานที่
จัดสรรให้ครอบครัวละ  15 ไร่  เป็นทีอ่ยูอ่าศัย จํานวน 2 ไร ่ ทีท่ํากนิ  13 ไร่  ซึ่งทางตําบลไดน้ํามาใช้ประโยชน์  คือ  
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ชุมชน  ที่พักอาศัย  และแหล่งน้ํา  เป็นต้น   
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างมีกจิกรรมการเปดิหน้าดินและการปิดหนา้ดิน และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ช่วงเวลาอันสั้น ที่อาจก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพื้นทีร่าบเนินเขาสูง และลักษณะที่ตั้งก่อนการพัฒนาโครงการฯ พบว่า 
เป็นพื้นทีข่องนคิมอุตสาหกรรมลําน้ําน่าน ที่มีการเข้าทํากิน ปลูกพืชสวน พชืไร่ ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า อาจส่งผล
กระทบด้านการใช้ประโยชนทีด่นิในทางตรงและทางอ้อมระดับผลกระทบเล็กนอ้ย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 2) ต้องมกีลไลในการชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ 
  เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพืน้ที่โครงการ  
 3) ต้องมกีารจดัสรรพื้นทีท่ํากินใหก้ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสูญเสียพื้นทีท่ํากนิ โดยผ่านขั้นตอน
  การเห็นชอบจากหน่วยงานตา่งๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
 4) สํารวจทัศนคตขิองประชาชนในการมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการนําโครงการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
 กิจกรรมโครงการฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างถาวร โดยเปล่ียนจากพื้นที่ราบเนินเขาสงู 
ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร แต่ไมม่ีการเลี้ยงสัตวน์้ํา  และโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 550ตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละของ 0.07 ของพืน้ที่สวนในการใชป้ระโยชน์ที่ดนิของตําบลจริมในรัศมี 1 กิโลเมตร ดงันั้น จึงคาดการณ์
ว่า ด้านการใช้ประโยชนที่ดินจงึไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
การจัดการกากของเสีย 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการจัดการกากของเสยี 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
  ชุมชนบ้านคีรทีอง มกีารกาํจัดขยะดว้ยรถขยะของเทศบาล และการฝังกลบขยะ 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
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   การก่อโครงการฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน จะใช้จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 15 คน/
วัน ซึ่งขยะมูลฝอยในช่วงกอ่สรา้งมี 2 ประเภท คือ 
   ประเภทที่ 1 ได้แก่ ขยะทีเ่กิดจากการดํารงชีวติประจําวันของคนงาน การคาดการณ์จะใชเ้กณฑ์อัตรา
การเกดิขยะมูลฝอยเทา่กบั 0.8 กิโลกรัม/คน/วนั มีความหนาแน่น 0.3 กิโลกรมั/ลิตร (เกณฑ์ กนอ. สําหรับเขตพาณิชย 
กรรมและพืน้ทีพ่ักอาศัย) ดงันัน้ คาดว่าจะมขียะมูลฝอยเกดิ 12 กิโลกรมั/วัน ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบดว้ย เศษอาหาร 
ถุงพลาสตกิ และเศษกระดาษ เป็นต้น ซึ่งทางโครงการฯไดจ้ัดให้มีถังรองรับไดอ้ย่างเพียงพอตามจุดต่างๆ และใช้วิธีการ
คัดแยกขยะ และกําจัดตามวธิีทีเ่หมาะสม 
   ประเภทที่ 2 เป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เศษวัสดุ แตกหักต่างๆ เช่น เศษไม้ เศษอิฐ กล่องบรรจุ 
และเศษเหล็ก เป็นต้น ซึ่งบางสว่นสามารถจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่จําหน่ายไม่ได้จะทําการเก็บรวบรวม
เพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหนว่ยงานราชการในการกําจัดกากของเสียมารับไปกําจัดตอ่ไป   
   เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใชใ้หม่มีปริมาณค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่
โครงการฯ  เปน็สภาพธรรมชาติ  ดังนั้น  กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและทัศนียภาพที่
รายรอบโครงการฯ  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากมีผลกระทบจากจํานวนขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ซึง่ต้องกํากบัให้บรษิัทผู้รับเหมา ให้มี
ระบบการจัดการขยะ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไมใ่ห้ส่งผลกระทบตอ่ชุมชนราย
รอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0)  ดังนี ้
    1) มีการจดัการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อนําไปกําจัดในวิธกีารที่เหมาะสมกับประเภท
     ของขยะต่อไป 
    2) จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอกระจายอยูใ่นพื้นทีก่่อสร้าง 
    3) กํากับให้คนงานทิ้งขยะในถังที่จดัเตรยีมใหเ้ท่านั้น 
    4) ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยูใ่นสภาพดีและให้ใช้งานได้ดีอยูต่ลอดระยะเวลาดําเนิน 
    5) จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เปน็สัดเป็นส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อ
การจดัการ และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย คัดแยกบางสว่นที่สามารถใชง้านได้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ส่วนที่
เหลอืให้ประสานงานเพื่อขายให้กับหน่วยงานที่รับซ้ือ 
    6) ต้องมกีารกําจัดขยะทัง้ที่เป็นสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และเคมี เพื่อป้องกันการระบายลงสู่แหล่งน้ํา 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
    1) แนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
    เนื่องจากโครงการฯ  เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพกังหันลม  ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่
เป็นพลังงานสะอาด  ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้จากโครงการฯ  แบ่งเป็น 
    - ขยะจากการบํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงอายุการทํางาน  โดยมี 
การบริหารจัดการขยะอยู่ 2 ช่วง คือ 
    ช่วงในระยะประกัน  จะมีการส่งอุปกรณ์ประกอบชุดกังหันลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิดเขา้สู่
โรงงานอุตสาหกรรมผู้รับผิดชอบ 
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    ช่วงหลังระยะประกัน ขยะจากชุดกังหันลม  และอุปกรณ์อื่นๆ  เมื่อหมดอายกุารใช้งาน  ทาง
โครงการฯ  จะส่งใหก้ับหน่วยงานที่ได้รับใบอนญุาตในการกําจดัขยะดงักล่าว 
    2) ขยะทั่วไปจากหอ้งควบคุม และเจ้าหน้าที่ 1 โดยโครงการฯ มีแนวทางการจัดการมูลฝอยทั่วไป
แบบเน้นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการแยกถังทิ้งอย่างชัดเจนภายในพื้นที่โครงการฯ  
ดังนั้น จากกระบวนการดังกล่าว จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบตอ่ชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
ด้านคุณค่าต่อคณุภาพชีวิตเศรษฐกิจ-สังคม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเศรษฐกิจ-สังคม 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
 จากข้อมูลอบต.หาดว้า อาชีพเกษตรกรรม 66.25% ทํางานประจํา 20.42%  รับจ้างทํางานชั่วคราว
ทั่วไป  4.70%  ไม่มีงานทํา,กําลังเรียน,เด็กและผู้สูงอายุ  8.66%  และมีหน่วยธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่  ปั๊มน้ํามัน  ร้านค้า
ปลีก  โรงสี  ปั๊มน้ํามัน  ร้านตัดผมชาย  ร้านซ่อมรถ  ร้านค้าปลีก  คลินิกรักษาโรค  บ้านเช่าร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
โรงผลิตสุราพื้นบ้าน ร้านถ่ายรูป  ร้านเสริมสวย 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโครงการฯ ใชเ้วลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน ใช้จํานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 15 คน/วัน เป็นการส่งเสริมด้านแรงงานภายในชุมชน จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน แต่อาจมี
ผลกระทบด้านสังคม เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ความแตกต่างด้านวฒันธรรมและการลักขโมยที่เพิม่มากขึ้น 
และการสูญเสียพื้นที่ทํากินอาจส่งผลให้รายไดผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จงึคาดการณ์ ระดับ
ผลกระทบจงึอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ต้องกํากับให้บริษทั
ผู้รับเหมาปฏิบตัิตามาตรการและป้องกันการลดผลกระทบขั้นต่ํา  โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบโครงการฯ 
ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
    1) บริษทัผู้รับเหมาจะต้องมกีารขึน้ทะเบียนคนงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ  
     เพื่อป้องการการเกดิปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม (กรณีคนงานก่อสร้างนอกพื้นที) 
    2) บริษทัผู้รับเหมากํากับควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้กอ่ความเดอืดร้อนใหก้ับชมุชน  
     โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
    3) โครงการฯต้องสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างโครงการฯ และชุมชน โดยการให้ ความร่วมมือ
     ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน 
    4) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในพื้นที่ และคนที่เข้าไปทําโครงการฯ ดังนัน้ จึงควรที่จะมกีาร
     ให้ความรู้ หรืออบรมทางด้านวฒันธรรม ศีลธรรม ที่เหมาะสม 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ การดูแลรกัษาระบบใช้คนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทัง้หมด และ 
พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจํานวน 4 คน จะเข้าตรวจสอบในแตล่ะช่วงปี และมีผลประโยชน์คืนกลับต่อ
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ชุมชนในรูปกองทุนรอบโรงไฟฟา้ และคืนภาษีสู่ท้องถิ่น ทําให้เศรษฐกิจชุมชนมีการขยายตวัมากขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ดังนั้น จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 



บทที่ 5 
งานวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมเฉพาะ
แหล่งจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดใหม่ 
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บทที่ 5  
งานวิเคราะห์ศกัยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง 

จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวดัใหม ่
 

การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานจากข้อมูลลมที่ได้รับจากเสาวัดลมที่มีการติดตั้งใหม่สําหรับโครงการนี้
จํานวน 2 แห่ง คือ สถานีที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก สถานีดังกล่าวได้ทําการติดตั้ง
เครื่องมือวัดที่ระดับความสูง 30 เมตร และ 40 เมตร และ สถานีที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 
เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

สถานีดังกล่าวได้ทําการติดตั้งเครื่องมือวัดที่ระดับความสูง 30 เมตร และ 40 เมตร อย่างไรก็ตาม เราจะ
ทําการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมของสถานีใหม่ทั้ง 2 แห่งที่ระดับความสูง 40 เมตร เท่านั้น เนื่องจากมีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสําหรับข้อมูลความเร็วลมที่ 30 เมตร และ 40 เมตร พิกัดตําแหน่งติดตั้งเสาวัดลมทั้ง 2 
แห่งที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงได้ตารางที่ 5-1 

 

ตารางที่ 5-1  พิกัดและความสูงของสถานีทีท่ําการศึกษา 

สถานที ่ Latitude (N)  Longitude (E) ความสูงของจุดวัดลม (เมตร) 

 1. หว้ยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมอืง จ.ตาก 16o50’37.7’’ 98o59’16’’ 40 เมตร 

 2. พื้นที่ทุง่หญา้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม   
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

17o50’19.0’’ 100o22’10.8’ 40 เมตร 

 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลมสถานีที่ 1 บ้านห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 
1)  ข้อมูลสําหรับทําแผนที่ลม  

บ้านห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตากเป็นพื้นที่ที่มีอยู่บนภูเขา ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 197 เมตร บริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีเพียงต้นไม้สูงประมาณ 15-30 
เมตร รูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2  แสดงภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลมที่ติดตั้งขึ้นใหม่สําหรับโครงการนี้ ใน
พื้นที่วัดลมที่ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก   
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รูปที่ 5-1 ภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลมที่ หว้ยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

 

 
 

รูปที่ 5-2 เสาวัดลมที่ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 
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2)  การกระจายของลม 

รูปที่ 5-3  แสดงพื้นที่ตําแหน่งเสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth  ส่วนแผนที่แสดงการกระจาย
ความเร็วลมที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที่ 5-4 โดยใช้ข้อมูล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศเหนือ และ 
ปริมาณไม่มากนักที่มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รูปที่ 5-5 และ 5-6 แสดงแผนที่ตําแหน่งเสาวัดลมที่ห้วย
กะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ในรูปแบบต่างๆ 

 
 

รูปที่ 5-3  ตําแหน่งเสาวัดลมที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตากใน Google Earth 

 

 
 
 

ตําแหน่งเสาวัดลม 
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กรกฎาคม 2554     สิงหาคม 2554  

 

 
กันยายน 2554      ตุลาคม  2554 

 

 
พฤศจิกายน 2554     ธันวาคม 2554  

 
 

 
มกราคม 2555 

 
 

รูปที่ 5-4 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม 

ที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 
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3) ตําแหน่งที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงจากแผนที่การกระจายลม 

ข้อมูลลมดังกล่าวจะนํามาใช้ในการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม แผนที่แสดงการกระจายความเร็ว
ลมที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที่ 5-7โดยจะใช้
ข้อมูลลมที่ระดับความสูง 40 เมตร รูปที่ 5-8 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่นําเสนอในรูปความหนาแน่นของ
พลังงานในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร 

ตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 5-7 สําหรับระดับความสูง 40 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 3.1 เมตร
ต่อวินาทีและมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 35 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 5-8) ขณะที่จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด 
อยู่ที่ประมาณ 4.4 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 94 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 5-8) หรือ
ประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับตําแหน่งเสาวัดลม  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-5  ตําแหน่งเสาวัดลมที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

 

รูปที่ 5-6 ตําแหน่งเสาวัดลมที่ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

เสาวัด

พิกัดที่ดี

เสาวัดลม 

พิกัดที่ดีท่ีสด 
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 รูปที่ 5-7 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่หว้ยกะสึม ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก 

ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

      
 

รูปที่ 5-8 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวดัลมที่ห้วยกะสมึ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก            
ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด 

ตําแหน่งที่มีศักยภาพ
พลังงานลมสูงสุด 

ตําแหน่งเสาวัดลม 
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ตารางที่ 5-2  ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (MWh) และตัวประกอบกําลังผลิต  
        ที่ ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 
 

ตําแหน่งกงัหัน Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 384 1495.12 

เสาวัดลม CF (%) 3.51 7.42 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 972 2859.05 
ดีที่สุด CF (%) 8.88 14.19 

 

 

จากตารางที่ 5-2 แสดงพลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีและค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของกังหันลมของ
ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งจะเห็นได้ว่าสําหรับกรณีนี้ กังหันลมที่มีค่าตัวประกอบกําลังสูงสุด คือ Siemens ขนาด 2.3 
MW ที่คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 2859.05 MWh ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าตัวประกอบกําลังที่ได้รับก็
มีค่าไม่สูงมากนัก 

หากการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่ตั้งเสาวัดลม ค่าพลังงานที่ได้ที่สะท้อนออกมาในรูปตัวประกอบกําลัง
ผลิต หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรแม้ว่าเทียบกับการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่คิดว่ามีความเร็วลมหรือศักยภาพ
พลังงานลมสูงที่สุด (เนื่องจากพิกัดที่ตั้งเสาตรงกับจุดที่วิเคราะห์ความเร็วลมได้สูงสุดพอดี) โดยภาพรวมแล้ว ค่า 
CF ของกังหันลมทุกประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

กังหันลมที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด คือ กังหันลม Siemens กําลังการผลิตไฟฟ้า 2,300 กิโลวัตต์ 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2859.05  MWh ที่ตําแหน่งพิกัดที่ดีที่สุด แต่หากพิจารณาภูมิประเทศนั้นจะพบว่าพิกัดที่ดี
ที่สุดนั้นยากต่อการที่จะขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งบนตําแหน่งยอดเขา ดังนั้นกําลังการผลิตไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 
1495.12 MWh ต่อปี ณ ตําแหน่งเสาวัดลม 
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4) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจง
ความถี่และหาค่าทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

4.1 การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดอืน (เมตร/วินาท)ี 
4.2 การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาที) 
4.3 การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียชั่วโมง (เมตร/วินาที) 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่ระดับความสูง 40 
และ 30 เมตร ตามลําดับ ดังที่แสดงข้อมูลการตรวจวัดในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทั้งรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 ดังแสดงข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับความสูง 40 เมตร 
และ 30 เมตร ที่ตารางด้านล่าง 
 

ความเร็วลม (m/s) 
ความสูง ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ค่าเฉลี่ย 
40 เมตร 3.85 3.64 3.46 2.04 2.92 3.06 3.56 3.22 
30 เมตร 3.37 3.26 3.09 2.08 2.37 2.64 3.19 2.86 

 
ความเร็วลมเฉลีย่รายเดือน 
 
ค่าความเร็วลมเฉล่ียของสถานวีดัลมห้วยกระสึม มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีประมาณ 3.22 เมตร/วินาที 

และ 2.86 เมตร/วินาที ทีร่ะดบัความสูง 40 เมตร และ 30 เมตรตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการนาํไปใช้
งานในการหมุนกังหันลมที่ทั่วไปต้องการความเร็วลมมากกว่า 3 เมตร/วินาที ที่เป็นความเร็วเริ่มต้นที่สามารถ
นําไปผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาจากขอ้มูลความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละเดือนจากตารางข้างต้นแล้ว จะพบว่ามีเพียง
เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน ที่มีความเรว็ลมเฉลี่ยต่ํากว่า 3 เมตร/วินาที ดงัแสดงในรูปที่ 5-8 แต่อย่างไรก็ตาม 
ควรนําข้อมูลทีม่ากกว่านีอ้ย่างน้อยครบรอบปีเพื่อเป็นขอ้มูลตวัแทนมาวิเคราะห์หาค่าความเร็วลมเฉลี่ยทัง้ปตี่อไป 
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รูปที่ 5-9  สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ  

อ.เมือง จ.ตาก  ที่ความสูง 40 และ 30 เมตร 
 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน 

เมื่อนําตัวเลขข้อมูลตามที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน 
(เมตร/วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด
และต่ําสุดเกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 5-9 ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือน
กรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 จากรูปที่ 5-9 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่ห้วยกระสึมมี
ความไม่สม่ําเสมอ บางวันมีลมพัดแรงมากถึง 6 เมตร/วินาที แต่วันถัดไปกลับมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํากว่า 3 เมตร/
วินาที เนื่องจากค่าที่แสดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วลมตลอด 24 ชม.ใน 1 วัน ดังแสดงให้เห็น       ในรูปที่ 
5-10 นั้น ความเร็วลมจะมากบางช่วงเวลาเท่านั้น และเมื่อพิจารณาความเร็วลมเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนจะ
พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ความเร็วลมค่อนข้างคงที่ประมาณ 3-4 เมตร/วินาที แต่เมื่อเข้า
เดือนตุลาคม ความเร็วลมมีแนวโน้มที่จะมีความเร็วลดลงเป็น 1-2 เมตร/วินาที ซึ่งมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการ
นําไปผลิตไฟฟ้าได้ 
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Daily wind speed (July)
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Daily wind speed (August)
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 เดือน ก.ค. 2554 เดือน ส.ค. 2554 

Daily wind speed (September)
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Daily wind speed (October)
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 เดือน ก.ย. 2554 เดือน ต.ค. 2554 

Daily wind speed (November)
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Daily wind speed (December)
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 เดือน พ.ย. 2554 เดือน ธ.ค. 2554 

Daily wind speed (January)
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เดือน ม.ค. 2555 

รูปที่ 5-10 สถติิความเร็วลมรายวันจากเสาวดัลม ห้วยกะสมึ ต.แม่ท้อ  

อ.เมือง จ.ตาก  ที่ความสูง 40 และ 30 เมตร 
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ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 10 นาทีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 เดือน (กรกฎาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 
2554) เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละ
วัน เมื่อนําข้อมูล เช่น ณ เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ยและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงใน
รูปที่ 5-10 แสดงให้เห็นว่าความเร็วลมในพื้นที่ ห้วยกระสึม ที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที ทั้งวันยกเว้น
แต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 21.00 น. ที่มีความเร็วลมต่ํากว่า 3 เมตร/วินาที แต่ความเรว็ลงระดบันีม้ี
เฉพาะเดือน กรกฎาคม จนถึงเดือน กันยายน เท่านั้น ขณะที่เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีความเร็วลม
เฉลี่ยต่ํากว่า  3 เมตร/วินาทีเกือบตลอดเวลา  

Hourly wind speed (July)
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Hourly wind speed (August)
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 เดือน ก.ค. 2554 เดือน ส.ค. 2554 

Hourly wind speed (September)
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Hourly wind speed (October)
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 เดือน ก.ย. 2554 เดือน ต.ค. 2554 

Hourly wind speed (November)
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Hourly wind speed (December)
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 เดือน พ.ย. 2554 เดือน ธ.ค. 2554 
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Hourly wind speed (January)
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เดือน ม.ค. 2555 

รูปที่ 5-11 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม หว้ยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมืองจ.ตาก  ที่ความสูง 40 

และ 30 เมตร 

 

5.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลมสถานีที่ 2  หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

1) ข้อมูลสําหรับทําแผนที่ลม 

พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีอยู่บนพื้นราบใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ตําแหน่งเสาวัดลมอยู่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 209 เมตร บริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีเพียงต้นไม้สูงประมาณ 5-20 
เมตร รูปที่ 5-12 แสดงภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลม 

 

 
 

รูปที่ 5-12 ภูมิประเทศรอบๆ ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์หมู่ 2 เทศบาลจริม 
อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ 
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รูปที่ 5-13 เสาวัดลมที ่พื้นที่ทุง่หญ้าเลีย้งสัตว์ หมู ่2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

2) การกระจายตัวของลม 

รูปที่ 5-13 แสดงเสาวัดลมที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
และพื้นที่ตําแหน่งเสาวัดลมที่กําหนดพิกัดบน Google Earth แสดงได้ดังรูปที่ 5-14   ส่วนกราฟการกระจาย
ความเร็วลมแสดงได้ดังรูปที่ 5-15 เราจะเห็นได้ว่าลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละเดือนแตกต่างกันไปดังแสดงในรูป 

 
รูปที่ 5-14 ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ตําแหน่งเสาวัดลม 
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กรกฎาคม 2554          สิงหาคม 2554  

 
 

 
กันยายน 2554                     ตุลาคม  2554 

 
 

 
พฤศจิกายน 2554                   ธันวาคม 2554 
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มกราคม 2555 

รูปที่ 5-15 กราฟการกระจายความเร็วลมสําหรับข้อมูลลมของสถานีวัดลม 
ที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 

3) ตําแหน่งที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงจากแผนที่การกระจายลม 

ข้อมูลลมที่บันทึกมาจะนํามาใช้ในการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม และแผนที่แสดงการกระจาย
ความเร็วลมที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม Meteodyn แสดงได้ดังรูปที่ 5-
18 โดยเราจะใช้ข้อมูลลมที่ระดับความสูง 40 เมตร  ส่วนรูปที่ 5-19 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่นําเสนอ
ในรูปความหนาแน่นของพลังงานในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร โดยตําแหน่งเสาวัดลมในรูปที่ 5-18 สําหรับระดับ
ความสูง 40 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2.55 เมตรต่อวินาทีและมีศักยภาพพลังงานลมประมาณ 22 วัตต์
ต่อตารางเมตร (รูปที่ 5-19)  ขณะที่จุดที่มีความเร็วลมสูงสุด อยู่ที่ประมาณ 2.6 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีศักยภาพ
พลังงานลมประมาณ 23 วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 5-19) มากกว่าตําแหน่งที่ติดตั้งเสาวัดลมเพียงเล็กน้อย  

 

 
 

รูปที่ 5-16 ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

 

เสาวัด

พิกัดที่ดี
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รูปที่ 5-17 ตําแหน่งเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 เทศบาลจรมิ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
 

 

 

รูปที่ 5-18 แผนที่การกระจายความเร็วลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่พื้นที่ทุง่หญ้าเลีย้งสัตว์ หมู ่2 
เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

เสาวัดลม 

พิกัดที่ดีที่สุด 
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รูปที่ 5-19 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของพื้นที่ที่ติดต้ังเสาวัดลมที่พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ หมู่ 2 
เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ที่ระดับความสูง 40 เมตร 

 
 

ตารางที่ 5-3  ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (MWh) และตัวประกอบกําลังผลิต ที่ หมู่ 2 เทศบาลจริม  
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
 

ตําแหน่งกงัหัน Suzlon 1.25 MW Siemens 2.3 MW 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 316 810.17 

เสาวัดลม CF (%) 2.89 4.02 
พิกัดที ่ AEP (MWh) 327 824.38 
ดีที่สุด CF (%) 2.99 4.09 

 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5-3 แล้ว พลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีและค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของ
กังหันลมของทั้ง 2 ประเภท ซึ่งจะเห็นได้ว่าสําหรับกรณีนี้ กังหันลมที่มีค่าตัวประกอบกําลังสูงสุด คือ Siemens 

ตําแหน่งเสาวัดลม 

บริเวณที่มีศักยภาพสูงสุด 
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ขนาด 2.3 MW ที่คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 824.38 MWh ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าตัวประกอบกําลัง
ที่ได้รับก็มีค่าไม่สูงมากนัก 

 

หากการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่ตั้งเสาวัดลม ค่าพลังงานที่ได้ที่สะท้อนออกมาในรูปตัวประกอบกําลัง
ผลิต หรือ CF นั้นยังคงไม่สูงเท่าที่ควรแม้ว่าเทียบกับการติดตั้งกังหันลม ณ จุดที่คิดว่ามีความเร็วลมหรือศักยภาพ
พลังงานลมสูงที่สุด (เนื่องจากพิกัดที่ตั้งเสาตรงกับจุดที่วิเคราะห์ความเร็วลมได้สูงสุดพอดี) โดยภาพรวมแล้ว ค่า 
CF ของกังหันลมทุกประเภทมีค่าค่อนข้างต่ํา 

กังหันลมที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด คือ กังหันลม Siemens กําลังการผลิตไฟฟ้า 2,300 กิโลวัตต์ 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 824.38 MWh ที่ตําแหน่งพิกัดที่ดีที่สุด   

4) การวิเคราะห์ทางสถิติของลม 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติของลม จะเป็นการนําข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จากสถานีตรวจวัด นํามาแจกแจง
ความถี่และหาค่าทางสถิติต่างๆ ประกอบด้วย 

4.1) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (เมตร/วินาที) 
4.2) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียรายวัน (เมตร/วินาท)ี 
4.3) การวเิคราะห์ความเร็วลมเฉล่ียชั่วโมง (เมตร/วินาท)ี 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นั้นรวบรวมจากการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่ระดับความสูง 40 
และ 30 เมตร ตามลําดับ ดังที่แสดงข้อมูลการตรวจวัดในภาคผนวก นํามาจัดเรียงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทั้งรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้รวบรวมระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 ดังแสดงข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่ระดับความสูง 40 เมตร 
และ 30 เมตร ที่ตารางด้านล่าง 

 
ความเร็วลม (m/s)   

ความสูง ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. เฉลี่ย 
40 เมตร 2.61 2.27 3.23 3.04 3.34 3.88 3.26 3.09 
30 เมตร 2.42 2.08 2.84 3.11 3.39 3.80 3.09 2.96 

 

 4.1) ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยของสถานีวัดลมเทศบาลจริม มีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีประมาณ 3.09 เมตร/วินาที 
และ 2.96 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูง 40 และ 30 เมตรตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการนําไปใช้งานใน
การหมุนกังหันลมที่ทั่วไปต้องการความเร็วลมมากกว่า 3 เมตร/วินาที ที่เป็นความเร็วเริ่มต้นที่สามารถนําไปผลิต
ไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละเดือนจากตารางข้างต้นแล้ว จะพบว่ามีตั้งแต่เดือน
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ตุลาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 มีความเร็วลมเฉลี่ยเกินกว่า 3 เมตร/วินาที ดังแสดงในรูปที่ 5-20 แต่
อย่างไรก็ตาม ควรนําข้อมูลในเดือนที่เหลือมาวิเคราะห์หาค่าความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีต่อไป 
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รูปที่ 5-20 สถิติความเร็วลมรายเดือนจากเสาวัดลม หมู่ 2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

ที่ความสงู 40 และ 30 เมตร 

 

4.2) ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน 

เมื่อนําตัวเลขข้อมูลตามที่บันทึกและตรวจวัดมาในแต่ละวัน มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่วัดได้เป็นรายวัน 
(เมตร/วินาที) และนํามาพลอตลงกราฟต่อเนื่องทุกๆวันจนครบ 1 เดือน จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด
และต่ําสุดเกิดที่วันใดของแต่ละเดือน ดังแสดงในรูปที่ 5-21 ความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน (เมตร/วินาที) ของเดือน
กรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 จากรูปที่ 5-21 ความเร็วลมในแต่ละวันของเดือนในพื้นที่เทศบาลจริม
มีความไม่สม่ําเสมอ บางวันมีลมพัดแรงมากถึง 6 เมตร/วินาที แต่ถัดไป 3-4 วันกลับมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํากว่า 3 
เมตร/วินาที เนื่องจากค่าที่แสดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วลมตลอด 24 ชม.ใน 1 วัน ดังแสดงให้เห็นรูปที่ 5-
22นั้น ความเร็วลมจะมากบางช่วงเวลาเท่านั้น และเมื่อพิจารณาความเร็วลมเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนจะ
พบว่าในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 3-4 เมตร/วินาที  
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Daily wind speed (July)
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Daily wind speed (August)
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       เดือน ก.ค. 2554      เดือน ส.ค. 2554 

Daily wind speed (September)
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Daily wind speed (October)
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Daily wind speed (November)
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Daily wind speed (December)
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Daily wind speed (January)
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เดือน ม.ค. 2555 

รูปที่ 5-21  สถติิความเร็วลมรายวันจากเสาวดัลม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทีค่วามสูง 40 และ 30 เมตร 

4.3) ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 
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จากข้อมูลที่บันทึกมาทุกๆ 10 นาทีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7เดือน (กรกฎาคม 2554 ถึง มกราคม 
2555) เมื่อนําตัวเลขมาคํานวณทางสถิติจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเร็วลมในช่วงเวลาต่างๆกันในแต่ละ
วัน เมื่อนําข้อมูล เช่น ณ เวลา 08.00 น. ของทุกวันในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ยและพลอตลงในกราฟ ดังแสดงใน
รูปที่ 5-22 แสดงให้เห็นว่าความเร็วลมในพื้นที่เทศบาลจริมที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที มีรูปแบบที่ไม่
ชัดเจนเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํากว่า 3 เมตร/วินาทีตลอดระยะเวลา ความเร็วลม
เฉลี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เมตร/วินาที แต่อย่างไรตามความเร็วลมที่มี
ศักยภาพจะมีเพียงบางช่วงเวลาของแต่ละเดือน ซึ่งมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเวลา
เย็นตั้งแต่ 14.00 เป็นต้นไปจนกระทั่งเวลา 03.00 ของเช้าวันถัดไปเท่านั้น 

Hourly wind speed (July)
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Hourly wind speed (August)
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 เดือน ก.ค. 2554 เดือน ส.ค. 2554 

Hourly wind speed (September)
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Hourly wind speed (October)
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 เดือน ก.ย. 2554 เดือน ต.ค. 2554 

Hourly wind speed (November)
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Hourly wind speed (December)
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 เดือน พ.ย. 2554 เดือน ธ.ค. 2554  
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เดือน ม.ค. 2555 

รูปที่ 5-22 สถิติความเร็วลมรายชั่วโมงจากเสาวัดลม หมู ่2 เทศบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อตุรดิตถ์   

ที่ความสงู 40 และ 30 เมตร 

 
5.3 การทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า  
 ในกรณีที่พบพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในด้านของความเร็วลมที่เหมาะสมกับมุมมองทางมิติ
เศรษฐศาสตร์ (แสดงไว้ในหัวข้อ 5.6 ) 
 
 
5.4 การสํารวจพืน้ที่ 
 
  5.4.1 ลักษณะที่ตั้งและแผนที่ตั้งโครงการฯ  
 
 พื้นที่โครงการ 1: ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก มีเส้นทางหน่วยพทิักษ์อุทยานแห่งชาติตากสิน
มหาราช ทีต่ม. 2 เข้าสู่ที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนภายในอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช โดยใช้เส้นทาง
ลูกรังบดอัดผ่านพื้นที่ป่าและเขตเลี้ยงสัตว์ประมาณ 20 กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที่ 5-23   
  
 โดยบริเวณที่ดินพื้นที่ป่าชุมชนจะเป็นที่ติดตัง้โรงไฟฟ้ากงัหันลม และพื้นที่โครงการฯ  มอีาณาเขต
ติดต่อ ดงัแสดงในรูปที่ 5-24 ถึง 5-27 ดังนี ้
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ พื้นที่ราบเพาะปลูกและเนินเขา 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ป่าและเนินเขา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่า 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ป่า    
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รูปที่  5-27  แสดงที่ตั้ง ห้วยกะสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก (ทิศตะวนัตก) 
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 พ้ืนที่โครงการ 2 : ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ มีเส้นทาง อ.ท่าปลา-อ.เมือง อุตรดิตถ์ 
(1045) และเลีย้วซ้ายที่เส้นทางหลวงหมายเลข 1163 เข้าสู่ที่ต้ังโครงการซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรโดยชุมชน
ลําน้ําน่าน บริเวณเขื่อนสิริกิตต์ ดังแสดงในรูปที่ 5-28  
 

 โดยบริเวณที่ดินพื้นที่สันเขื่อนอยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน และพื้นที่
โครงการฯ  มอีาณาเขตติดต่อ ดังแสดงในรปูที่ 5-29 ถึง 5-32 ดังนี้ 
 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ พ้ืนที่ราบเพาะปลูกและเนินเขา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ป่าและเนินเขา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่า 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ป่า 
 

จาก อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ

ไป อ.ทาปลา
จ.อุตรดิตถ

จากส่ีแยกทางหลวง
หมายเลข 1045 ตัด
กับหมายเลข 1163

 
 

รูปที่ 5-28 แสดงที่ต้ัง  ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์
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รูปที่  5-29 แสดงที่ตั้ง ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ (ทิศเหนือ) 
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รูปที่  5-30 แสดงที่ตั้ง ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ (ทิศใต้) 
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รูปที่  5-31 แสดงที่ตั้ง ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ (ทิศตะวันออก) 
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รูปที่  5-32 แสดงที่ตั้ง ต.จรมิ อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ (ทิศตะวันตก) 
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 5.4.2 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  
 การศกึษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ-สังคม  โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิง่แวดล้อม
เบื้องตน้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี  เป็นการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความเป็นอยู่ในชุมชน
โดยรอบพื้นที่ศึกษาโครงการ และศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน รวมถงึทัศนคติของชุมชน ความคิดเห็นและการ
ยอมรับโครงการ เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์ความพร้อมของชมุชนสําหรับเปน็พื้นที่ตัง้โครงการ 

การวเิคราะห์ความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ-สังคม  จะทําใหส้ามารถคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและมี
ความเหมาะสมเพื่อเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ  และจะมีส่วนช่วยในการเสริมสรา้งพลังชุมชนใหเ้ข้มแขง็  เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของประชาชนรับการพฒันาและเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม และสาน
ต่อเปน็เครอืข่ายของความร่วมมือ เชื่อมประสานใหป้ระชาชนเกิดความตื่นตวั และมีส่วนรว่มในการพัฒนาโครงการ  

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินสภาพปัญหาด้านเศรษฐกจิและสังคมและอีก
หัวข้อคือ การศึกษาและประเมินผลด้านสังคมและทัศนคติที่มีต่อโครงการ ซึง่รายละเอียดของการศึกษามดีังนี้ 

1. การประเมินสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
 

1) วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
(1) เพื่อนําเสนอลักษณะโครงการ แนวคิดในการใช้พื้นทีเ่พือ่ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมให้กับผู้นํา

ชุมชน/ผู้ใหข้้อมลูหลักที่อยูใ่นพืน้ที่ทางเลือกโครงการ 2 พื้นที ่
(2) เพื่อสํารวจทัศนคติการมีส่วนร่วมและการยอมรบัของชุมชนที่มตี่อการพัฒนาโครงการ 
(3) นําผลจากการประเมินมาเปรยีบเทียบเพื่อคัดเลือกพื้นทีต่ั้งโครงการที่มีความเหมาะสมในการ

สร้างโรงไฟฟ้าตอ่ไป 
 

2) พื้นที่ศึกษาและขอบเขตของการศึกษา  
การประเมินความพร้อมทางด้านการยอมรับของชุมชน (คัดเลือกพื้นที่โครงการ) จะดําเนนิการศึกษา

ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ทางเลือกโครงการ 2 พื้นที่ โดยเป็นการประเมินผลร่วมกับผู้นําชมุชน/ผู้ใหข้้อมูลหลกั ใน
พื้นที่โครงการทัง้ 2 พื้นที ่ เพื่อเปรยีบเทยีบถงึแนวโน้มการยอมรับและความพร้อมในการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อ
คัดเลือกให้เหลอืพื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป 

 
3) วิธีการศึกษา 

 ขั้นตอน/วิธกีารศึกษาการประเมินความพร้อมทางด้านการยอมรับของชุมชน ประกอบด้วย (1) กําหนด
ประเด็นและคะแนนในการประเมิน (2) กําหนดความสําคัญ/น้ําหนกัของพื้นที่โครงการ (3) รวบรวมข้อมูลใน
ภาคสนาม โดยการเข้าพบ สนทนา และสัมภาษณ์ และ (4) ประเมินความพรอ้มทางด้านการยอมรบัของชุมชน 
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4) เครื่องมือในการสํารวจ 
 การประเมินความพร้อมทางด้านการยอมรับของชุมชนในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
ดําเนินการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
 ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผูก้รอกแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2  : สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 ส่วนที่ 3 : การรับรูข้่าวสาร และความคิดเห็นตอ่โครงการ 
 
 2. การประเมินความพร้อมทางดา้นการยอมรับของชุมชน 
  
 2.1 ขั้นตอน/วธิีการดําเนินงาน 
  
 การประเมินความพร้อมทางด้านการยอมรับของชุมชน มีขั้นตอน/วิธกีาร 4 ขั้นตอน คือ  

 1) กําหนดประเด็นและคะแนนในการประเมิน  
 2) กําหนดความสําคัญ/น้ําหนักพื้นที่โครงการ  
 3) รวบรวมข้อมลูในสนาม เข้าพบ สนทนาและสัมภาษณ์   
 4) ประเมินความพร้อมทางด้านการยอมรับของชุมชน มีรายละเอียด ดงันี ้

 
 1)  กําหนดประเด็นและคะแนนในการประชุม 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ตั้งโครงการที่นํามาคัดเลือกเพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาปัจจัย/ประเด็น
ในการประเมินการยอมรับ ข้อมูลที่ใช้เน้นข้อมูลด้านบุคคล กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตําบลที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งโครงการ
ใน 2 พื้นที่ และนํามากําหนดปัจจัยการประเมินการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายกําหนดไว้ 2 ประเด็น คือ 
 (1) ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟา้จากกงัหันลม 
 (2) ความคิดเหน็ต่อผลกระทบโครงการที่จะเกดิขึ้นเมื่อมกีารตดิตั้งโรงไฟฟ้ากังหันลม 
 
 สําหรบัการให้คะแนนด้านการมส่ีวนรว่มและการยอมรับโครงการ ดําเนนิการโดยการประเมินความคิดเห็น
ตามประเดน็ดงักล่าวข้างตน้ แล้วนํามาประมวล/วเิคราะห์แนวโน้มการยอมรบัโครงการ การกาํหนดเกณฑ์ระดับการ
ยอมรับของกลุม่เป้าหมายต่อโครงการจะพิจารณาจากความคิดเห็นของกลุ่มเปา้หมายต่อโครงการใน 2 ประเด็น ดังนี ้
 (1) ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เป็นความคิดเห็น/ทัศนคตติ่อการพัฒนาด้าน
พลังงาน การมองประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 
 
 คะแนน  ระดับทัศนคต ิ
  1  หมายถงึ   น้อย 
  3  หมายถงึ   ปานกลาง 
  5  หมายถงึ   มาก 
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 (2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบโครงการที่จะเกดิขึ้นเมื่อมีการติดตัง้โรงไฟฟ้ากังหันลม เป็นการแสดง
ความต้องการในเชิงสนับสนุนโครงการ การมีส่วนร่วมอาจแสดงความคิดเห็นไดใ้นระดับบุคคลหรือระดับชุมชน องค์กร 
หน่วยงานในทอ้งถิ่น โดยกําหนดระดับคะแนน ดังนี ้
 คะแนน  ระดับทัศนคต ิ
  1  หมายถงึ ด้านลบ 
  5  หมายถงึ   ด้านบวก 
 
 2) กําหนดความสําคัญ/น้ําหนักของพื้นที่โครงการ  
 ซึ่งทัง้ 2 พื้นทีท่างเลือกที่ตัง้โครงการมีความสําคัญเท่ากัน และการพัฒนาโครงการยงัไม่บังเกิด ดังนั้น จึง
ให้น้ําหนกัของพื้นที่ตัง้โครงการทัง้ 2 พื้นที่มีค่าเท่ากับ 5 โดยมีลําดับความสําคัญ ดังนี ้
  สําคัญมาก  เท่ากับ  5 
  สําคัญปานกลาง เท่ากับ  3 
  สําคัญน้อย  เท่ากับ  1 
 
  ในการพิจารณาประเมินความพร้อมด้านการยอมรับโครงการตามประเด็นดงักล่าว จะเน้น
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้นําชุมชนในพื้นที่ตําบลทีต่ัง้โครงการเป็นหลัก คือ 
  (1) พื้นที่ทางเลือกที่ 1 : อําเภอแม่ท้อ จงัหวัดตาก 
  (2) พื้นที่ทางเลือกที่ 2 : อําเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ ์
 
 3) รวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 
       ดาํเนนิการเมื่อวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2554 และ 6-7 สิงหาคม 2554 ขั้นตอนในการดาํเนนิงาน ดงันี ้

(1) ประสานงาน/เขา้พบบุคคลเป้าหมาย เพือ่นําเสนอขอ้มูลโครงการ และเชญิประชมุชี้แจงโครงการ 
  - อ.แม่ท้อ จังหวัดตาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ  ผู้นําชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่ 11 หมู่
ที่ 4 หมูท่ี่ 9  เป็นต้น 
  - อําเภอทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตําบลจริม  ผู้นําชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่ 2 และ
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ  เป็นตน้ 
 

(2) ประชุมนําเสนอข้อมูลโครงการและลักษณะโครงการ ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกบัแนวคิดการผลิตไฟฟ้า
จากกงัหันลม และสอบถามความคิดเห็นตามประเด็นทีต่ั้งไว ้ มีผู้เข้ารว่มรับฟังการนําเสนอที่จังหวัดตาก 110 คน 
แสดงในรูปที่ 5-33 และจังหวัดอุตรดิตถ์ 96 คน แสดงในรูปที่ 5-34 สรุปรายละเอียดกําหนดการและ
กลุ่มเป้าหมายตามตารางที่ 5-4 ดังนี ้
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ตารางที่ 5-4 แสดงกําหนดการ กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ 
กลุ่ม
ที ่

วัน/เวลา/สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
(คน) 

1 6 สิงหาคม 2554 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ 110 
 19.00-22.00 น. ผู้นําชุมชน (กํานัน)  
 ศาลาการเปรยีญ ชาวบ้านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 หมูท่ี ่9    
 อําเภอเมือง จังหวัดตาก   
2 7 สิงหาคม 2554 นายกเทศมนตรตีําบลจริม   96 
 19.00-22.00 น. ผู้นําชุมชน (กํานัน)  

 ศาลาการเปรยีญ ชาวบ้านหมู่ที่ 2  
 อําเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ ์   

รวมทั้งสิ้น(คน) 206 

 

  
 

รูปที่ 5-33 บรรยากาศการรับฟังความคิดเหน็ที่จังหวัดตาก 

  
 

รูปที่ 5-34 บรรยากาศการรับฟังความคิดเหน็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2.2 การประเมินความพร้อมทางดา้นการยอมรับของชุมชน 
 
1) ผลการดําเนินงาน 
การสํารวจทัศนคติด้านความพรอ้มของชมุชนไดด้ําเนนิการในพืน้ที่ 2 ทางเลือก คือ อําเภอแม่ท้อ จงัหวัด

ตาก และอําเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(เทศบาล/
อบต.) และผู้นําชุมชน (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) สรุปผลการดาํเนนิงาน ดงันี ้

 
 (1) พื้นที่ทางเลอืกที่ 1 ต.หว้ยกระสึม อําเภอแม่ท้อ จงัหวัดตาก 
  ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯและตอบแบบสอบถามมีทัง้หมด 110 ราย สรุปผลได้ดังนี้  
  - ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นเพศหญงิ คิดเปน็รอ้ยละ 
40  โดยผู้ตอบแบบสอบถามรอ้ยละ 50 มีอายุมากกว่า 50 ป ี 
    อาชีพที่พบมากที่สุด คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ รับจ้างทัว่ไป
และเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 24 และ 17 ตามลําดับ มีส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน (รอ้ยละ 2) 
    รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่ํากว่า 5,000 
บาท มีเพียงรอ้ยละ 2 เท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนมากกว่า 25,000 บาท 
    ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 50 ปี จึง
ทําใหร้้อยละ 49 มีการอยูอ่าศัยในชุมชนมากกว่า 30 ปี รองลงมาอยูอ่าศัยในชุมชนระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น   
ร้อยละ 18 
 - สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเกีย่วกบัการทําการเกษตร เรื่องขาดแคลนพื้นที่ทาํกิน 
ขาดแคลนน้ําเพือ่ทําการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ํา และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 25  
ร้อยละ 16 ร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตามลําดับ 
 - ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 29 ด้านสาธารณูปโภคเรื่อง
น้ําดื่มน้ําใช้คิดเป็นร้อยละ 25 เส้นทางคมนาคมและยาเสพติดเท่ากันที่รอ้ยละ 13  
    ส่วนเรื่องการจดัการขยะ พบวา่มีการจดัการดว้ยรถขยะของเทศบาลกว่ารอ้ยละ 70 
  - ประโยชนท์ี่จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟา้จากกงัหันลม 
  ในด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัชุมชน  พบว่ามีผู้รับทราบข้อมูลผ่านทางหอ
กระจายเสียงประจําหมู่บ้านมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 38 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมาคือ ผู้นํา/กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/อบต. คิดเป็นร้อยละ 31  
  ส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการผลิตไฟฟา้จากกงัหันลม รับทราบข่าวสารจาก ผู้นํา/
กํานัน/ผู้ใหญ่บา้น/อบต. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 ขณะทีร่้อยละ 13 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบขา่วสาร
นี้มาก่อน 
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    ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากกงัหันลม พบว่าในทุกประเด็น
ความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 50 คิดว่าจะได้รับผลประโยชน์มากจากโครงการในทุกๆด้าน และมีผู้คิดเห็น
ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการน้อย คิดเป็นร้อยละ 20 
    โดยประเด็นที่มผู้ีเห็นด้วยมาก คือ “การมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาไฟตก 
ไฟดับ” แสดงให้เห็นถงึการตอบรับ/ยอมรับโครงการในระดับสูง (รายละเอียดแสดงตามตารางที ่5-5) 
 
ตารางที่ 5-5 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการศึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในแหล่งลมดี: 
พื้นที่อําเภอแมท่้อ จงัหวัดตาก 

ระดับความคิดเห็น (คน / %) ประเด็น 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ 43 19 7 69 
  62% 28% 10% 100% 
2. ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ 29 14 10 53 
  55% 26% 19% 100% 
3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 18 13 10 41 
  44% 32% 24% 100% 
4. มีรายได้จากการขายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 12 10 10 32 
  38% 31% 31% 100% 
5. ด้านอื่นๆ 2 4 5 11 
  18% 36% 45% 100% 
 
  - ความคิดเห็นต่อผลกระทบโครงการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดต้ังโรงไฟฟ้ากงัหันลม 
   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่าในเชิงบวกในทุกข้อของแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 83 ของทุกประเด็นในแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และ เรื่องสังคมจะส่งผลกระทบในเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ 92 และ 89 ตามลําดับ 
   ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม มีผู้คิดเห็นร้อยละ 28 ที่คิดว่าโครงการจะส่งผลลบให้กับพื้นที่ที่ต้องมีการ
ตัดไม้เพื่อติดตั้งทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า  
   จากผลการประเมินข้างต้น แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นมีความยินดี/มีความพร้อมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี (รายละเอียดตาม ตารางที่ 5-6) 
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ตารางที่  5-6   ระดับความคิดเห็นผลกระทบต่อโครงการ: พื้นที่อําเภอแม่ท้อ จังหวัดตาก 
ระดับความคิดเห็น (คน / %) 

ประเด็น 
ด้านบวก ด้านลบ รวม 

1. ผลกระทบสิง่แวดล้อม 60 23 83 
  72% 28% 100% 
2. ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ-สังคม 61 5 66 
  92% 8% 100% 
3. ผลกระทบตอ่สังคม 56 7 63 
  89% 11% 100% 
 
 (2) พื้นที่ทางเลอืกที่ 2 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯและตอบแบบสอบถามมีทัง้หมด 96 ราย สรุปผลไดด้ังนี้  
 
  - ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็เพศหญงิ คิดเป็นร้อยละ 68 ที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
32  โดยผู้ตอบแบบสอบถามรอ้ยละ 89 มีอายุมากกว่า 36 ปี  
    อาชีพที่พบมากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ เกษตรกรรมและว่างงาน 
คิดเป็นร้อยละ 20 และ 17 ตามลําดับ มีส่วนน้อยที่ประกอบธรุกิจส่วนตัว (ร้อยละ 1) 
    รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่ํากว่า 5,000 
บาท มีเพียงรอ้ยละ 1 เท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนระหว่าง 20,000-25,000 บาท 
    ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 36 ปี จึง
ทําใหร้้อยละ 74 มีการอยู่อาศยัในชุมชนมากกว่า 30 ปี  
 
 - สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาเกีย่วกบัการทําการเกษตร เรื่องขาดแคลนน้ําเพือ่ทํา
การเกษตร ขาดแคลนพื้นที่ทํากิน ได้รับขอ้มลูไม่เพียงพอ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
37 ร้อยละ 26 ร้อยละ 10 และร้อยละ 8 ตามลําดับ 
 
 - ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญพ่บปัญหาด้านสาธารณูปโภคเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้คิดเป็นร้อยละ 52 
เส้นทางคมนาคมและคนตกงานเท่ากันที่รอ้ยละ 15  
    ส่วนเรื่องการจดัการขยะ พบว่ามีการจัดการด้วยรถขยะของเทศบาลกว่าร้อยละ 62 และมีการ
ฝังกลบร้อยละ 36  
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  - ประโยชนท์ี่จะได้รับจากโครงการผลิตไฟฟา้จากกงัหันลม 
  ในด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัชุมชน  พบว่ามีผู้รับทราบข้อมูลผ่านทางหอ
กระจายเสียงประจําหมู่บ้านมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 46 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมาคือ ผู้นํา/กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/อบต. คิดเป็นร้อยละ 23  
  ส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการผลิตไฟฟา้จากกงัหันลม รับทราบข่าวสารจาก ผู้นํา/
กํานัน/ผู้ใหญ่บา้น/อบต. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64 ขณะทีร่้อยละ 2 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบข่าวสารนี้
มาก่อน 
    ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากกงัหันลม พบว่าในทุกประเด็น
ความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 51 คิดว่าจะได้รับผลประโยชน์มากจากโครงการในทุกๆด้าน และมีผู้คิดเห็น
ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการน้อย คิดเป็นร้อยละ 10 
    โดยประเด็นที่มผู้ีเห็นด้วยมาก คือ “การมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาไฟตก 
ไฟดับ” แสดงให้เห็นถงึการตอบรับ/ยอมรับโครงการในระดับสูง (รายละเอียดแสดงตามตารางที ่5-7) 
 
ตารางที่ 5-7  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการศึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในแหล่งลมดี: 
พื้นที่อําเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 

ระดับความคิดเห็น (คน / %) ประเด็น 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ 52 27 2 81 
  64% 33% 2% 100% 
2. ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ 35 22 2 59 
  59% 37% 3% 100% 
3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 19 22 8 49 
  39% 45% 16% 100% 
4. มีรายได้จากการขายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 18 19 10 47 
  38% 40% 21% 100% 
5. ด้านอื่นๆ 5 9 2 16 
  31% 56% 13% 100% 
 
  - ความคิดเห็นต่อผลกระทบโครงการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดต้ังโรงไฟฟ้ากงัหันลม 
   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่าในเชิงบวกในทุกข้อของแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 85 ของทุกประเด็นในแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และ เรื่องสังคมจะส่งผลกระทบในเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ 91 และ 87 ตามลําดับ 
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   ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม มีผู้คิดเห็นร้อยละ 21 ที่คิดว่าโครงการจะส่งผลลบให้กับพื้นที่ที่ต้องมีการ
ตัดไม้เพื่อติดตั้งทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า  
   จากผลการประเมินข้างต้น แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นมีความยินดี/มีความพร้อมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี (รายละเอียดตาม ตารางที่ 5-8) 
 
ตารางที่  5-8   ระดับความคิดเห็นผลกระทบต่อโครงการ: พื้นที่อําเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

ระดับความคิดเห็น (คน / %) 
ประเด็น 

ด้านบวก ด้านลบ รวม 
1. ผลกระทบสิง่แวดล้อม 62 16 78 
  79% 21% 100% 
2. ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ-สังคม 51 5 56 
  91% 9% 100% 
3. ผลกระทบตอ่สังคม 52 8 60 
  87% 13% 100% 
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5.5 การวิเคราะห์หาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จากกังหันลมใน 1 ปี 
จากผลการตรวจวัดลมทัง้ 2 สถานีที่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ได้ผลสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลจาก

โปรแกรม Meteodyn WT ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่  5-9 ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 
รุ่น Suzlon Siemens 

สถานที ่
กําลังการผลิต 1.25 MW 2.3 MW 

AEP (MWh) 384 1495 
ห้วยกระสึม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

CF (%) 3.51 7.42 

AEP (MWh) 327 824 
เทศบาลตําบาลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

CF (%) 2.99 4.09 
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รูปที่ 5-35 กราฟเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (Mwh) ของกังหันลมแต่ละรุ่นในสถานีวัดลมต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมและการประเมินพลังงานทางเทคนิคที่ได้จากกังหันลมทั้ง 2 ตัว จาก 
4 สถานีตรวจวัดลม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า  

ห้วยกระสึม (ต.แม่ท้อ จ.ตาก)  และเทศบาลตําบาลจริม (จ.อุตรดิตถ์) มีความเป็นไปได้สําหรับการติดตั้ง
กังหันลมขนาด 2.3 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,495 Mwh และ 824 Mwh ตามลําดับ 
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5.6 การทําการวเิคราะห์ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตรข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ย
พลังงานลม  
 
5.6.1 แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 
1)  ค่าใช้จ่ายของโครงการ 

• ต้นทุนเริ่มแรก (Capital cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสําหรับระบบกังหันลม เช่น ค่า
อุปกรณ์ ค่าติดตั้ง เป็น ต้น ทุนที่จะต้องลงไปก่อนที่จะมีการดําเนินงาน รูปที่ 5-31 แสดง การ
แจกแจงราคาต้นทุนของกังหันลมสําหรับการประมาณการประเมินความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

• ต้นทุนดําเนินการและการบํารุงรักษา (Operating and Maintenance costs) ต้นทุนในส่วนนี้
สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหลังจากมีการติดตั้งทุ่งกังหันลม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สะท้อน
ถึง ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าแรง ค่าวัสดุ เป็นต้น ต้นทุนดําเนินการจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของ
การดําเนินกิจการ โดยทั่วไป สําหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการกอ่สรา้ง
กังหันลม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเป็นรายปี และมักถูกกําหนดให้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น  

 
 

 

 

รูปที่ 5-36  การแจกแจงค่าใชจ้่ายของระบบกังหันลม (ที่มา: Wind Energy โดย M.Chandra Sekhar   
www.che.iitm.ac.in/~sjayanti/presentations/wind.ppt) 
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2) อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อ (Adder) 

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ออกประกาศเรื่อง การกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสําหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 นั้นด้วย คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ลงมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 (ครั้งที่ 124) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาและปริมาณพลังไฟฟ้ารับซ้ือที่ได้รับ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า การปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง และการปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า กฟภ. จึงขอประกาศการ
กําหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
โดยกําหนดให้อัตราส่วนเพิ่มพลังงานลมเท่ากับสําหรับกําลังการผลิตติดตั้งของกังหันลมน้อยกว่า 50 kW มีค่า
เท่ากับ 4.50 บาทต่อหน่วย และส่วนเพิ่มพิเศษสําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส เท่ากับ 1.50 บาทต่อหน่วย รวมแล้วเท่ากับ 6.00 บาทต่อหน่วย และสําหรับกําลังการผลิตติดตั้งของ
กังหันลมมากกว่า 50 kW มีอัตราส่วนเพิ่มเท่ากับ 3.50 บาทต่อหน่วย และอัตราส่วนเพิ่มพิเศษเท่ากับ 1.50 บาท
ต่อหน่วย สําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมแล้วเท่ากับ 5.00 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนับสนุนเท่ากับ 
10 ปี 

3) การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สําหรับการติดต้ังกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 
 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษานี้จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Internal 
Rate of Return, IRR) เป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากการวิเคราะห์โดยใช้ IRR ทําให้ผู้วิเคราะห์
สามารถเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
การจัดอันดับโครงการที่มีความสําคัญ และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดย่อมมีความจําเป็น ตัวอย่างเช่น การพิจารณา 
IRR ในการวิเคราะห์จะทําให้สามารถประเมินได้ว่า โครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่นั้น มคีวาม
เหมาะสมทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด  
 Internal Rate of Return หรือ IRR คือผลตอบแทนภายในโครงการ ซึ่งในมุมมองนักลงทุนนั้น IRR เป็น
ตัวกําหนดการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยผู้ลงทุนจะเปรียบเทียบ IRR กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จาก
โครงการอื่นๆ โดยในหลักการประเมินการลงทุนโดยทั่วไปนั้นจะใช้ อัตราคิดลงของสังคม (Social Discount 
Rate) เป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งอัตราคิดลงของสังคมนั้น จะกําหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆเช่น อัตราดอกเบี้ย
ตลาด เงินเฟ้อ และ ความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น 

สมมติฐานทั่วไปในการวิเคราะหค์วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการติดตัง้กังหันลมมีดงันี ้
• ใช้ Capacity Factor และพลังงานที่คาดว่าจะได้รับจากกังหันลมที่คัดเลือกที่ได้จากการคํานวณ

เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Meteodyn 
• เปอร์เซ็นต์เงินกู้ แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานะทางการเงินของผู้ลงทุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะ

กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 60% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มตัน (ค่ากังหัน+ค่าติดตั้ง+ค่าขนส่ง+
อื่นๆ)  
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• ราคาต้นทุนกังหันลม รุ่น Suzlon  56,250,000 บาท 
• ราคาต้นทุนกังหันลม รุ่น Siemens  94,300,000 บาท 
• ค่าก่อสร้าง ติดตั้ง และระบบเชื่อมต่อ  20% ของราคากังหันลม 
• คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ตลอดระยะเวลาอายุการใช้งานของกังหันลม  
• คิดค่าดูแลรักษารายปีเท่ากับ 2% ของราคากังหันและค่าก่อสร้าง 
• ช่วงอายุการใช้งานของกังหันลมประมาณ 20 ปี 
• ค่าอัตราส่วนเพิ่ม (Adder) เท่ากับ 4.50 บาทต่อหน่วย หากกังหันลมที่นํามาใช้ในการศึกษาคาด

ว่าจะมีเล็กกว่า 50 kW และเท่ากับ 3.50 บาทต่อหน่วยสําหรับกังหันลมที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 
kW โดยระยะเวลาในการสนับสนุนอัตราส่วนเพิ่มเท่ากับ 10 ปี 

• ดอกเบี้ยเงินกู้ 9% 
• เงินเฟ้อ 2% 
• ประสิทธิภาพของกังหันลมเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะมีค่าลดลง ยกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป 

ประสิทธิภาพของกังหันลมมีค่าลดลง 2-5% หลังจากกังหันลมมีอายุการใช้งาน 10 ปี เป็นต้น 
 การคํานวณทางเศรษฐศาสตร์จะใช้โปรแกรม RETSCREEN 4.0 ในการคํานวณผลข้างต้น มี

รายละเอียดการคํานวณความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละสถานีดังต่อไปนี้ 
 

 ในงานศึกษานี้ การพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะแสดงอยู่ในรูปราคารับซ้ือต่อหน่วย
ซึ่งจะส่งผลให้ IRR มีค่าเท่ากับ อัตราคิดลดของสังคม หรือ 12% ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้กําหนดอัตราคิดลดหรือค่าเสียโอกาสเงินทุนที่ร้อย
ละ 8-12 หรือเป็นราคารับซื้อที่ทําให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน การพิจารณาในรูปราคารับซ้ือนั้น จะทําให้สามารถ
ประเมินได้ว่า หากภาครัฐต้องการให้มีการลงทุนในกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ต้องกําหนดราคารับซื้อเท่าใด 
โครงการดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ 
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5.6.2  ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
1) สถานีห้วยกระสึม จ.ตาก  กังหันลมขนาด 1250  kW 
 ค่า  CF = 3.51 % ผลิตไฟฟ้า 384 MWh 
 กังหันลม Suzlon   ค่ากังหันลม  เปน็เงิน  56,250,000  บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  11,250,000  บาท 
    ค่า O&M  เป็นเงิน       1,395,000  บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

ป 51.9
ป  > โครงการ

$ -59,032,884
$ /ป -6,012,630

-1.19
0.16

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 22,643.83
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 79,694                            คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย
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2) สถานีห้วยกระสึม จ.ตากกงัหันลมขนาด 2300 kW 
 ค่า  CF = 7.42 % ผลิตไฟฟ้า 1495 MWh 
 กังหันลม Siemens ค่ากังหันลม  เปน็เงิน  94,300,000  บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  18,860,000  บาท 
    ค่า O&M  เป็นเงิน      2,263,200  บาท  
ความเปนไปไดดานการเงิน

% 0.0%
% -4.5%

% 0.0%
% -4.5%

ป 13.9
ป 19.9

$ -40,502,799
$ /ป -4,125,300

0.11
0.72

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 9,759.43
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 14,057                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน

 
 
 
 
กราฟแสดงเงินหมุนเวียนสะสม

ป

เงิ
น
ส
ด
ห
ม
ุน
เวี
ย
น
ส
ะส
ม

 ($
)

-80,000,000

-70,000,000

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                        
 

รายงานฉบับสมบูรณ์  มกราคม 2555                           5-48 

3) สถานีเทศบาลจริม จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 1250  kW 
 ค่า  CF = 2.99 % ผลิตไฟฟ้า 327 MWh 
 กังหันลม Suzlon   ค่ากังหันลม  เปน็เงิน  56,250,000  บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  11,250,000  บาท 
    ค่า O&M  เป็นเงิน      1,395,000  บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

% เชิงลบ 
% เชิงลบ 

ป 74.9
ป  > โครงการ

$ -62,946,201
$ /ป -6,411,210

-1.33
0.09

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 26,581.89
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 99,755                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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4) สถานีเทศบาลจริม จ.อุตรดิตถ์ กังหันลมขนาด 2300 kW 
ค่า  CF = 4.09 % ผลิตไฟฟ้า 824 MWh 

 กังหันลม Suzlon   ค่ากังหันลม  เปน็เงิน  94,300,000   บาท 
    ค่าก่อสร้าง  เปน็เงิน  18,860,000 บาท 
    ค่า O&M  เป็นเงิน      2,263,200  บาท  
 
ความเปนไปไดดานการเงิน

% -12.4%
% -14.4%

% -12.4%
% -14.4%

ป 32.9
ป  > โครงการ

$ -86,613,717
$ /ป -8,821,798

-0.91
0.28

$ /เมกะวัตตชั่วโมง 17,705.37
$ /ตันคารบอนไดออกไซด 54,536                            

ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สวนของผูถือหุน
ผลตอบแทนหลังหักภาษี - สินทรัพย

คาตอบแทนกอนหักภาษี - สวนผูลงทุน
คาตอบแทนกอนหักภาษี - สินทรัพย

การหาความคุมทุนอยางงาย
การคืนทุนในสวนผูถือหุน

คาใชจายเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
วงจรเงินออมรายป

อัตราสวนผลประโยชน-คาใชจาย (B-C)
คาธรรมเนียมบริการเงินกู
ตนทุนการผลิตพลังงาน
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ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีห้วยกระสึม จ.ตาก 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 384 1,495 
CF % 3.51 7.42 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
คํ่าบํารุงรกัษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบีย้เงินกู ้ % 9 9 
ดอกเบีย้เงินเฟอ้ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -59,032,884 -40,502,799 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ 0 
อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.19 0.11 
ระยะเวลาคืนทนุ ปี เชิงลบ 13.9 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หนว่ย 22.64 9.76 

 
  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านดงยาง จ.ตาก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดี
ที่สุดคือ 13.9 ปี จากกังหันลม Siemens 2.3 MW มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 9.76 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นต้นทุน
ที่สูงอาจยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
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ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สถานีเทศบาลจริม จ.อุตรดิตถ์ 

รุ่นกังหันลม / กําลังการผลิตติดต้ัง 
Suzlon Siemens การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ หน่วย 

1.25 MW 2.3 MW 
พลังงานที่ผลิตได้ใน 1 ปี Mwh 327 824 
CF % 2.99 4.09 
ราคากังหันลม บาท 56,250,000 94,300,000 
ค่าก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ บาท 11,250,000 18,860,000 
ค่ําบํารุงรักษา บาท 1,395,000 2,263,200 
อายุโครงการ ปี 20 20 
ดอกเบี้ยเงินกู้ % 9 9 
ดอกเบี้ยเงินเฟ้อ % 2 2 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) บาท -62,946,201 -86,613,717 
ผลตอบแทน (IRR) % เชิงลบ เชิงลบ 

อัตราส่วนผลประโยชน์-ค่าใช้จ่าย   -1.33 -0.91 

ระยะเวลาคืนทุน ปี 74.9 32.9 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า บาท/หน่วย 26.58 17.75 

 
  

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าที่สถานีวัดลมบ้านน้ําพี้ จ.อุตรดิตถ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย
กังหันลมทั้ง 2 ชนิดมีผลตอบแทน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นเชิงลบทั้งหมด ระยะเวลาการคืนทุนที่ดี
ที่สุดคือ 32.9 ปี จากกังหันลม Siemens 2.3 MW มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 17.75 บาท/หน่วย ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                        
 

รายงานฉบับสมบูรณ์  มกราคม 2555                           5-52 

5.7 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบเบื้องต้นของโครงการฯ ไม่ว่ากิจกรรมใดทั้งขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและเมื่อเปิดดําเนินกิจการ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม  หรือคุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์ ทั้งทางบวกและทางลบ  โดยมีหลักการประเมิน  ดังนี้  
 
 1. ประเมินผลกระทบในลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างการมีและไม่มีโครงการฯ 
 2. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ 
 3. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังดําเนินโครงการฯ และแสดงให้เป็นความ  
 เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 17 ถนนพระรามที ่
1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี โดยได้วางแผนการดําเนินงานในช่วงก่อสร้างดังตารางที่ 5-10 และการ
ประเมินผลกระทบจากโครงการฯ จะประเมินผลกระทบทั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และเปิด
ดําเนินการ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการฯ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
แสดงผลกระทบปลีกย่อยเพื่อที่จะสามารถชี้ให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนจากแผนดําเนินโครงการฯ หรือกิจการ
ของโครงการฯ ซึ่งแต่ละส่วนย่อมมีผลกระทบที่ไม่เหมือนกันและมีความสําคัญแตกต่างกันจําเป็นต้องใช้มาตรการ
ลดผลกระทบที่แตกต่างกันไป วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีหลายวิธีการ หลักของการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในปัจจุบันจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
โครงการฯ หรือกิจการที่อาจจะเกิดขึ้น อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่มีอยู่ในบริเวณ
นั้น  และบริเวณรอบๆ โครงการฯ โดยแสดงถึงผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ในระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง
การวิเคราะห์จะอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ และเสนอ
มาตรการการแก้ไขผลกระทบอย่างชัดเจน 
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ตารางที่  5-10 แสดงการวางแผนงานในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
ลําดับ รายการ จํานวนคนงาน 

(วัน) 
ระยะเวลา 

(วัน) 
1 การเตรียมงาน 15 30 
1.1 การปรับพื้นที ่   
1.2 จัดผังงานชัว่คราวและจัดระบบสาธารณูปโภคในโครงการ   

1.3 
งานขนส่งวัสดุอปุกรณ์และจัดเตรียมเครื่องทุ่นแรงเข้าใน
โครงการฯ 

  

2 งานฐานรากเสากังหันลม 
2.1 วางผัง ขุดหลุม ตอกเข็ม เหลก็ คอนกรีต ไม้แบบ และกลบดิน 
3 งานก่อสร้างหอ้งควบคุม 
4 งานติดต้ังอุปกรณ์ 

15 120 

4.1 ชุดกังหันลม   
4.2 ชุดอุปกรณ์ในหอ้งควบคุม    
4.3 ระบบจําหน่าย    
4.4 งานไฟฟ้า   
5 งานทดสอบระบบ 5 30 
5.1 งานทดสอบอุปกรณข์องระบบ   
5.2 งานทดสอบระบบ   
6 ส่งมอบงานให้โครงการฯต้นสังกัด  180 
 

1) วิธีการประเมิน 
 การประเมินองค์ประกอบหลักที่จะต้องประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นภายในโครงการฯ อันได้แก ่
 1. ประเมินตัวแปรสิ่งแวดล้อมทีถ่กูกระทบโดยพจิารณามีตวัแปรใดหรืออะไรบา้งทีถู่กกระทบ 
 2. ประเมินองค์ประกอบของโครงการฯ ที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบต่อตวัแปร 
 3. พิจารณาด้วยพืน้ที่ซึ่งอาจถกูผลกระทบและสภาพโดยรวมของผลกระทบ 
 4. ประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจบุันก่อนมีโครงการฯ 
 5. ประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อเปดิดําเนินการ 
 6. ประเมินการใชม้าตรการเข้าแก้ไข 
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2) ความหมายและนิยามที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พิจารณาให้สอดคล้องกับคํานิยามต่อไปนี้ 
  ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการทั้งช่วงก่อสร้างและช่วง
เปิดดําเนินการที่โครงการอาจจะมีผลต่อทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์และคุณค่าชีวิต โดยผลกระทบดังกล่าวอาจเป็นผลกระทบโดยตรงหรือผลกระทบโดยอ้อมผลกระทบทาง
ลบหรือผลกระทบทางบวก โดยพิจารณาลักษณะและความรุนของผลกระทบดังนี้ 
 2.1) ลักษณะของผลกระทบ จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ   
  ผลกระทบทางบวก  (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดําเนินการหรือจากการพัฒนา
โครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลดีหรือเป็นผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่
โครงการฯ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ บวก (+) 
  ผลกระทบทางลบ  (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดําเนินการหรือจากการพัฒนา
โครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้วส่งผลต่อบุคคล ชุมชน 
ทรัพย์สินรายรอบโครงการฯ และอาจส่งผลกระทบที่เลวลงต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่โครงการฯ
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ ลบ  (-) 
 2.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  กิจกรรมการพัฒนาโครงการฯ  อาจก่อให้เกิดการปลี่ยนแปลง
หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผลกระทบต่อบุคคล  ชุมชน  และทรัพย์สิน ใน
ระดับที่แตกต่างกันทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม  ซึ่งแนวทางที่ใช้ในการพิจาณากําหนดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ  ได้แก่  ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ขอบเขตพื้นที่  ระยะทางที่ได้รับผลกระทบ  ระยะเวลาใน
การเกิดผลกระทบ  ซึ่งจําแนกระดับผลกระทบได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยสําคัญ  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ  ไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ  ศูนย์  (0) 
  ผลกระทบระดับเล็กน้อย ยอมรับได้ หรือทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้น  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจาก
การพัฒนาโครงการฯ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในบางส่วนเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่กว้างขวางนัก  เกิดขึ้นเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  ระยะเวลาที่เกิดผล
กระทบค่อนข้างสั้น  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อบุคคลเพียงเล็กน้อยที่สามารถปฐมพยาบาลได้ หรือส่งผล
กระทบด้านสุขภาพของบุคคลในด้านจิตใจ  เช่น การก่อให้เกิดความรําคาญ เป็นต้น หรือไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
รายรอบ  และทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหาย  เป็นต้น  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสามารถกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้น้อยลงหรือไม่มีเลยได้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ  หนึ่ง  (1) 
  ผลกระทบระดับปานกลาง  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ  ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางส่วนเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  ขอบเขตที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างกว้างแต่ยังอยู่ในวงจํากัดในพื้นที่โดยรอบ
โครงการฯ  หรือเกิดขึ้นในเฉพาะชุมชน/พื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น  ระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนานแต่
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ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร  กิจกรรมที่ส่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อบุคคลมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษา
ทางการแพทย์ หรือส่งผลกระทบด้านสุขภาพของบุคคลแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต  มีผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ
โครงการ และแก้ไขได้ระยะเวลาอันสั้นและทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้  เป็น
ต้น  ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้น้อยลงได้ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ  
สอง  (2) 
  ผลกระทบระดับสูง  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรุนแรงตอ้งใชเ้วลาใน
การแก้ไข  และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่
บริเวณรายรอบโครงการฯ  หรือเกิดขึ้นในเฉพาะชุมชน/พื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น  ระยะเวลาเกิดผลกระทบนาน
แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร กิจกรรมที่ส่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อบุคคลที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง  
หรือส่งผลกระทบด้านสุขภาพของบุคคลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผลกระทบต่อชุมชนรายรอบโครงการและต้องใช้
เวลาในการแก้ไข  และทรัพย์สินเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิตในบางส่วน  ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น
สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้น้อยลงได้แต่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข  สัญลักษณ์ที่ใช้แทน
คือ  สาม  (3) 
         ผลกระทบระดับสูงมาก  หมายถึง  กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการฯก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรุนแรงมาก/ถาวร
ต้องใช้ทรัพยากร และเวลานานในการแก้ไข  และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่บริเวณกว้าง  ระยะเวลาเกิดผลกระทบต่อเนื่องยาวนานถาวร กิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อบุคคลทุพลภาพหรือเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือ
หน่วยงานของรัฐต้องเข้าดําเนินการแก้ไข  และทรัพย์สินเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิตทั้งหมด ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใหล้ดนอ้ยลงหรอืทาํใหท้รพัยากรดงักลา่ว
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ  ส่ี  (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                        
 

รายงานฉบับสมบูรณ์  มกราคม 2555                           5-56 

5.7.1 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
  5.7.1.1 ลักษณะที่ต้ังและแผนที่ต้ังโครงการฯ  
 ตั้งอยู่ที่ พิกัด 16˚ 50’ 22.46” N, 98˚ 59’ 9.21” E หรือที่ อ.เมือง จ.ตาก บริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ที่
หลักกิโลเมตรที่ 75 บนทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอเมืองตาก ถึง อําเภอแม่สอด ที่บริเวณนั้นมีเส้นทางไปยัง
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ที่ตม. 2 เข้าสู่ที่ตั้งโครงการฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนภายในอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช โดยใช้เส้นทางลูกรังบดอัดผ่านพื้นที่ป่าและเขตเลี้ยงสัตว์ประมาณ 20 กิโลเมตร ดังแสดง
ในภาพ 2.1 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการประมาณ 555 ตารางเมตร โดยบริเวณที่ดินพื้นที่ป่าชุมชน 
โอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน พื้นที่ราบระหว่างภูเขาจะเป็นที่ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  พื้นที่ราบเพาะปลูกและดอยกระแต 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ป่าชุมชนและดอยรวก 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ป่าชุมชนและพื้นที่ราบทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ป่าชุมชนและดอยรวก 
จากจุดที่ตั้งโครงการ พบว่า ภายในขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตร มีตําแหน่งชุมชนที่สําคัญและอาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการ
ได้รับผลกระทบซึ่งแสดงดังตารางที่ 5-11   
 
ตารางที่ 5-11 แสดงพื้นที่ศึกษาในรัศมีที่ กําหนด  

พื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตร รัศมี 3 กิโลเมตร รัศมี 5 กิโลเมตร 
พื้นที่ป่าอนรุักษ ์
(ป่าแม่ท้อ ป่าหว้ยตากฝ่ังขวา) 

- 8.26 ตร.กม. 32.41 ตร.กม. 

แหล่งน้ํา ห้วยปางอ้า 
 

ห้วยแม่ท้อ 
ห้วยปางอ้า 

ห้วยอุ้มยอมน้อย 
ห้วยอุ้มยอม 

ห้วยอุ้มลับ 
ห้วยแม่ท้อ 
ห้วยสักพระ 
ห้วยปางอ้า 

ห้วยอุ้มยอมน้อย 
ห้วยมะกอก 
ห้วยอุ้มยอม 

ชุมชน - บ้านลานสาง บ้านลานสาง 
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รูปที่ 5-37 แสดงที่ต้ังโครงการ ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  
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   5.7.1.2  ผังและองค์ประกอบโครงการฯ  
  พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  กระทรวงพลังงานมกีารใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ขนาดประมาณ 555 ตารางเมตร พื้นทีท่ัง้หมด
เป็นของพื้นที่ปา่ชุมชนภายในอทุยานแห่งชาตติากสินมหาราชซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเปน็ 2 ส่วน ดังตารางที่ 
5-12 และภาพ 5-38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-38 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ 
 
 

ตารางที่  5-12 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของโครงการฯ  
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ลําดับ องค์ประกอบของโครงการ 

ตร.ม. (%) 

1 
กังหันลม จํานวน 1 ต้น จํานวน 55 ตร.ม.  
(สําหรับฐานรากและรั้วกั้น) 

55 10 

2 
ห้องควบคุม ประกอบด้วย  โกดัง  ห้องทํางาน  ห้องประชุม 
ห้องน้ํา และที่จอดรถ เป็นต้น 

500 90 

รวมทั้งสิ้น 555 100 
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 รายละเอียดองค์ประกอบ 
   โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในแหล่งลมดี  ระบบผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย  
 1. ชุดกังหันลม ขนาด 2,300 kW จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้ 
  Rated power   = 2,300 kW 
 Cut-in speed   < 3-4 m/s 
 Rated speed    12  m/s 
 Tower hub height  = 99.5 meter 
 Rotor diameter   =  101  meter 
 Blade range   =  49  meter 
 Rotor speed  =  6-16  rmp 
 Sound Power Level = 106 dB(A) 
ที่มา : M.K.Ince and Associates Ltd. 
 2. ห้องควบคุม ประกอบด้วย  
  2.1 ระบบควบคุมการทํางานของกังหันลม (Wind Turbine Controller) ทําหน้าที่ควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและกระแสให้เป็นไปตามความต้องการที่ระดับความเร็วลมต่าง ๆ โดยกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพจะมีระบบป้องกันตัวเอง (Self Protection) เพื่อควบคุมการทํางานไม่ให้ความเร็วลมของกังหันลม
มากเกินไปกว่าที่ได้ออกแบบไว้ 
  2.2. Grid Connected Inverter หรือชุดแปลงกระแสไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งแรงต่ํา 
กล่าว คือ จะรับแรงดันกระแสตรงจาก Wind Turbine Controller แล้วนํามาแปลงเป็นรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
พร้อมกันนั้น ก็จะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจาก Grid เพื่อตรวจสอบแรงดัน ความถี่ ฮาร์โมนิคต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสม ก่อนที่จะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากกังหันลมลงสู่ระบบ Grid ต่อไป  
   2.3. System Monitoring Unit (SMU) คือ ระบบตรวจสอบการทํางานระยะไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท   เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบ ข้อมูลพลังงานที่ผลิตได้ ความเร็วของ
ลม ตลอดจนค่าต่างๆของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากทุกที่ที่สามารถใช้งาน Internet เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบโดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่โครงการ 
   3. ระบบจําหน่าย ประกอบด้วย Transformer ขนาด 22 kV Switch Gear ระบบป้องกัน และ 
Metering ระบบนี้จะทําหน้าที่เพิ่มแรงดันให้มากพอสําหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. โดยมีอุปกรณ์วัดเก็บ
ข้อมูล และแสดงผลค่าทางไฟฟ้า รวมทั้งมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับระบบส่งของ กฟภ. 
 หลักการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม  
 ระบบที่ออกแบบเป็นระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นแบบที่เหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ตามลักษณะ
ทางกายภาพพื้นที่ ระบบที่ออกแบบจะประกอบด้วย กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 2,300 กิโลวัตต์ ต่อผ่านอุปกรณ์
ควบคุมการทํางานของกังหัน (Wind Turbine Controller ขนาดและ ผ่าน Grid Inverter จ่ายให้กับ Public 
Reference Grid ซึ่งจะถูกสร้าง (Grid Reference Reforming)  
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รูปที่ 5-39 แสดงผังขั้นตอนการผลิต 
 

 

กังหันลม 
(Wind Turbine Generator) 

อุปกรณ์ควบคมุกระแสไฟฟ้า 
(Wind Turbine Controller) 

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า 
(Grid Connected Inverter) 

มิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้า 
(Watt Hour Meter) 

สายสง่ไฟฟ้า 
(Utility Line) 

 
พลังงานลม 

Dummy Load 
(กรณีกระแสไม่เข้า
สู่ระบบ) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 

ไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 
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  5.7.1.3  ลักษณะและขนาดของพื้นที ่
 พื้นที่โครงการมีเส้นทางภายในป่าชุมชนอยู่ทางทิศเหนือ (ถนนด้านบนของพื้นที่โครงการ) ซึ่งเป็น
ถนนดินอ่อน เป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ต้องการหาของป่าในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้  ดัง
แสดงในภาพ 5-40 ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางเข้าพื้นที่โครงการฯ จากทางหลวงหมายเลข 12 ไม่เหมาะ
สําหรับเดินทางหรือขนย้ายอุปกรณ์ในช่วงฤดูฝน โดยได้วางแผนให้เป็นเส้นทางเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ คือเพื่อ
ขนส่งอุปกรณ์ในระหว่างการก่อสร้าง และเพื่อสัญจรในระหว่างการก่อสร้าง และเปิดดําเนินการ 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-40 แสดงทางเข้าที่ต้ังโครงการฯ 
 5.7.1.4 สภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการฯ 
   สภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งเป็นป่าชุมชนทั้งหมดประมาณ 
25,182 ไร่ ไม่มีชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และลักษณะพื้นที่โครงการฯ ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เส้นทางเข้ามายังป่าชุมชนของ อช.ตากสิน ถัดจากถนนจะพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และทิวเขาล้อมรอบด้านหน้า ที่ระดับ
ความสูง 200-400 เมตร ยอดที่สูงที่สุดคือ ดอยกระแต มีความสูงประมาณ 428 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และ
ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ติดต่อกับเส้นทางป่าชุมชนของ อช.ตากสินและเขตป่าชุมชนที่มีต้นไม้ระดับความสูง
มากกว่า 10 เมตร ปกคลุมทั้งพื้นที่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ถัดจากพื้นที่ป่าในทิศใต้ เป็นที่ตั้งของดอยรวก
ซึ่งมีความสูงกว่า 400 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งมีบริเวณรายรอบพื้นที่โครงการฯ รายละเอียดดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-41 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการด้านหน้า (ทศิเหนือ – ทิศตะวันออก) 
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รูปที่ 5-42 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการด้านหน้า (ทศิใต้ – ทิศตะวันตก) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ทิศเหนือ       ทิศใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ทิศตะวันออก      ทิศตะวันตก 

รูปที่ 5-43 แสดงการสภาพภมูิประเทศรายรอบโครงการฯ  
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  5.7.1.5  ระบบสายสง่ไฟฟ้า 
  พลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม จะจ่ายใหก้ับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จํานวน 2 MW ซึ่งมีสายส่งของชุมชน 22 kV ตามแนวสายส่งเดิมที่ลากผ่านพืน้ที่ป่ามายังแนวถนนทางหลวง
หมายเลข 12 อําเภอเมืองตาก ถึง อําเภอแม่สอด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) โดยมีแนวสายส่ง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-44 แสดงระบบสายสง่ 
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   5.7.1.6 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
 ด้านทรัพยากรทางกายภาพ 
 1) ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศ 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ตําบลแม่ท้อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองตาก มีระยะห่างจากอําเภอประมาณ2กิโลเมตร  
และมีพื้นที่ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอําเภอเมือง  จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตําบลแม่ท้อ 
ประกอบไปด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูงมีพื้นที่ราบสําหรับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมน้อย แร่ที่สําคัญได้แก่  
แกรนิตและหินปูน โดยจุดที่ตั้งโครงการ เป็นพื้นที่ราบของเขตป่าชุมชน  
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
 รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมการก่อสร้างขนาดโครงการฯ ได้มีกิจการการก่อสร้างเตรียมงานดังตารางที่ 5-10 ซึ่งจากกิจกรรม
ดังกล่าว  ต้องมีการเปิดหน้าดิน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกัดเซาะ  และพังทลายของผิวหนา้ดนิ  และอาจมกีาร
พัดพาตะกอนสู่แหล่งน้ําหรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติก็ได้  แต่พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการฯ  ลักษณะเป็นที่ราบ
ของเขตป่าชุมชนสภาพเป็นดินลึกมากและไม่พบหิน พื้นภายใน 100 เซนติเมตร เป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา ลูก
คล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชัน ความลาดชันร้อยละ 2-20  ซึ่งการพังทลายและการกัดเซาะจึงขึ้นอยู่กับ
ทิศทางลม ฝนในแต่ละฤดูกาล และระดับความลึกในการเปิดหน้าดิน ดังนั้น  จึงเกิดผลกระทบในการปรับเปล่ียน
สภาพภูมิประเทศ  โดยเกิดจากการกัดเซาะพังทลายในระดับเล็กน้อยหรือระดับต่ํา (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือที่ปรึกษา ควรต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ 
    1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเวลาที่มีฝนตกหนัก 
    2) ในบริเวณก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น ราบเรียบเพื่อ 
     ป้องกันการไหลบ่า และชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการฯ โดยเฉพาะ
     ในฤดูฝน 
    3) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน หรืออัดบดดินตามแนวพื้นที่ที่มีความลาดชันต่างๆ เพื่อป้องกัน 
     การชะล้างหน้าดิน 
    4) การขุดหน้าดินเพื่อทําฐานรากขนาดใหญ่ ต้องนําดินที่ขุดขึ้นมาไปกองที่อื่นไม่ควรนํามากอง
     ที่ปากบ่อ เพื่อป้องกันดินพังทลายทับคนงานที่ทํางานอยู่ด้านล่าง  
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  - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี ของบ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก ออกแบบให้มีการใช้พื้นที่ประมาณ 555 ตารางเมตร ตําแหน่งที่ตั้งโครงการฯ เป็นราบป่าชุมชน สภาพ
ดินลึก โดยช่วงเปิดดําเนินการโครงการฯ กิจกรรมของโครงการได้มีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศไปเป็น
ส่ิงปลูกสร้างบนพื้นที่ราบป่าชุมชน เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดังนั้น ในช่วงเปิดดําเนินการ จึงคาดว่า
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศในระดับเล็กน้อย ซึ่งชุมชนสามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 1) 
 
 2)  ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
 1.    ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน  
 จากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดตาก มาตรส่วน 1:250,000  พบว่า  หินในจังหวัดตากเป็นหินตะกอนและหนิ
แปร  โดยบริเวณ  ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  ส่วนใหญ่เป็นตะกอนพักลําน้ํา กรวด ทราย ทรายแป้ง 
ดินเหนียวและศิลาแลง หินกรวดมาตรฐานสีแดง เนื้อปูนผสมทราย หินดินดานสีเทา แทรกสลับด้วยหินทรายแป้ง
และหินทราย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อน  และเป็นชั้น หินโดโลไมต์มีซากฟูซูลินิต หอย
แบรติคโอปอต ปะการังและไบรโอซัว รวมถึงหินควอตไซท์ หินออโทควอตไซท์ หินทราย หินดินดานเนื้อปูน หินออ
โทไนส์ หินพาราไนส์ แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตาหินแอมฟิโบไลต์ ควอตซ์ไมกาชีสต์ ควอตซ์ไคยาไนต์ชีสต์ ซิลิมา
ไนต์ไมกาชีสต์ ควอตไซต์ หินอ่อน หินแคลก์ซิลิเกต หินมิกมาไทต์และเพคมาไทต์  จากแผนที่ทรัพยากรแร่  มาตรา
ส่วน 1:250,000 กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. 2544 ข้อมูลระหว่าง NE-47-6 พบว่า บริเวณ
ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีการพบแหล่งที่มีแร่ธาตุหนึ่งชนิด คือ หินปูน  ทั้งนี้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว  และเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหว  เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง  เนื่องจากอยู่ติดกับ
ประเทศพม่าและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดินไหว เขต 2ข ซึ่งมีขนาดความรุนแรงประมาณ  7-9  เมอร์คัลลี  
ที่สามารถเกิดผลกระทบ คือ ส่ิงก่อสร้างที่ออกแบบดีเสียหายเล็กน้อย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายใน
ระดับปานกลาง) 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง/เปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    ในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ  โครงการฯ  ไม่มีกิจกรรมใดที่มีการใช้ทรัพยากรธรณีวิทยา  
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านธรณีวิทยา  ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการฯ  อยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนการเกิด
แผ่นดินไหว  ซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นไหว  จังหวัดตาก มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวและอาจส่งผลกระทบต่อ
โครงการฯ  หรือพื้นที่ตั้งโครงการฯ ควรมีการระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว  และมีทรัพยากรแร่อยู่ใน
พื้นที่ แต่กิจกรรมของโครงการฯ ไม่มีการระเบิด หรือสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างมาก ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า 
โครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้านธรณีวิทยา แต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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  3)  ทรัพยากรดิน 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ลักษณะดินในตําบลแม่ท้อ  เป็นกลุ่มชุดดินที่ 35  ชุดดินห้างฉัตร (Hang  Chat  Series)  
การซาบซึมน้ําปานกลาง  การไหลบ่าของน้ําปานกลางถึงเร็ว  ลักษณะสภาพพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็น
ลูกคล่ืนลอนชันความลาดชันร้อยละ 2-20  ความลึกของดินเป็นดินลึกมากและไม่พบหินพื้นภายใน 100เซนติเมตร  
ลักษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ถึงดินร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ําตาลเข้ม หรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)  ลักษณะดินล่าง  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)  ควรเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน  และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  และหาแหล่งน้ําสํารอง โดยเฉพาะ
พื้นที่ปลูกไม้ผล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม  โดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกันจากการ
สํารวจข้อมูลตติยภูมิ  โดยการนําดินในพื้นที่โครงการฯมาทดสอบ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 4.2
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความต้องการปูนของดิน (Lime Requirement) มีค่า 806 กิโลกรัมแคลเซียม
คาร์บอเนตต่อไร่  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter) มีค่าร้อยละ 0.35  และความชื้นของดิน 
(Moisture Content of Soil) มีค่าร้อยละ 10.98 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   จากลักษณะดินภายในโครงการฯ สภาพพื้นที่เป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชัน  
ความลาดชันร้อยละ 2-20  เป็นดินลึกมาก ไม่มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการปรับระดับพื้นที่ และการวาง
ฐานรากของเสากังหันลม  ดังนั้น  ต้องแก้ไขโดยนําดินที่ขุดมาปิดหน้าดิน อัดหน้าดินให้แน่นเพียงพอต่อการรับ
น้ําหนักโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง และนําดินที่ได้จากไปเปิดหน้าดินไปใช้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ  ซึ่งจาก
ลักษณะกิจกรรมของช่วงก่อสร้างไม่มีการใช้สารเคมีในการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ทรัพยากรดินเสื่อมคุณภาพแต่อย่าง
ใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการ มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 
กังหันลมผลิตไฟฟ้า ห้องควบคุม และระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีการ
ใช้สารเคมีที่จะมีผลกระทบต่อดินแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงคาดว่าโครงการฯ นี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
(ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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  4)  อุตุนิยมวิทยา 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก โดยมีเทือกเขา
ถนนธงชัยแบ่งกลาง ทําให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแตกต่างกันไปด้วย เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัว
ปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน ทําให้ซีกตะวันออกจะได้รับ
ความช้ืนจากลมมรสุมไม่เต็มที่ ขณะที่ฝ่ังตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่า ทําให้ปริมาณฝนตกในซีก
ตะวันตกโดยเฉพาะในที่อยู่ในเขตภูเขา เช่น อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง อากาศจะหนาว
เย็นมากกว่าซีกตะวันออก ซึ่งจังหวัดตากมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าอยู่ในช่วง 27.00 องศาเซลเซียส ถึง 27.78 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ในช่วง 8.5 องศาเซลเซียส ถึง 17.94 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 40.13 องศาเซลเซียส ถึง 43.10 องศาเซลเซียส  และมีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 30 ปี 
ตั้งแต่ปี 2504 ถึง 2554 ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน วัดได้ถึง 225.8 มิลลิเมตรจํานวนวันฝนตก 18 วัน  ส่วน
ฝนตกน้อยที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ วัดได้เพียง 4.7 มิลลิเมตร  จํานวนวันฝนตก 1 วัน  โดยจังหวัดตากมีจํานวนพายุ
หมุนเขตร้อนที่พัดผ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2553 มีจํานวนทั้งหมด 138 ลูก และในช่วงฤดูฝนจะเกิดพายุจํานวน
มาก ซึ่งอาจส่งผลให้ จังหวัดตากจะมีปริมาณน้ําฝนที่มากกว่าปกติจึงก่อให้เกิดน้ําท่วมได้ทุกปี 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  กิจกรรมการก่อสร้างมีกิจกรรมที่มีการขุดหรือเปิดหน้าดินและปิดหน้าดิน  ซึ่งมีระยะเวลา 
1 เดือน และการออกแบบให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณ 555 ตารางเมตร ดังนั้น จากกิจกรรมของโครงการ
และช่วงระยะเวลาอันสั้น จะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0)  
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมช่วงเปิดดําเนินการ มีหลกัการทํางานของกังหันลม  กระแสลมร้อนจากพื้นดิน จะถูกดูดขึ้นไป 
ขณะที่กระแสลมเย็นจะถูกพัดออกมาแทนที่ ส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันลดลง แต่เมื่อเป็นช่วงเวลา
กลางคืน ส่ิงที่เกิดขึ้นจะสลับกัน ทําให้กระแสลมเกิดความปั่นป่วน และความเร็วลมลดลงจากปกติ อาจส่งผลให้
อุณหภูมิโดยรอบของสถานที่ตั้งทุ่งกังหันลม เกิดการแปรปรวนซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุ่งกังหันลมที่มีปริมาณตั้งแต่ 100 
ต้น  (มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ,  http://news.voicetv.co.th/global) ซึ่ งกิจกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมจากกังหันลม จํานวน 1 ตัวขนาด 2.3 MW จะไม่ก่อให้เกิดการแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในห้องควบคุม ดังนั้น จากกิจกรรมดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและอุตุนินยมวิทยาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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 5)  คุณภาพอากาศ 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยป่าไม้  และเทือกเขา
สูงมีพื้นที่ราบสําหรับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมน้อย  มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาก
ข้อมูลตติยภูมิของคุณภาพอากาศ  พบว่า  ความเร็วและทิศทางลม (Wind speed and Direction) ในพื้นที่
โครงการฯ   ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ป่า พบว่า ความเร็วลมเฉล่ียมี
ค่าเฉลี่ย 4.30 เมตรต่อวินาที (ความเร็วลมที่ได้จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554) 
 ส่วนใหญ่เป็นลมสงบร้อยละ 66.67 มาจากทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้ด้วยความเร็วลมน้อยกว่า 0.3 เมตรต่อ
วินาที ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The beaufort Scale of Wind)  และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป บริเวณจุดตรวจก่อนเข้าอุทยาน ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  พบว่า  ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน  100  ไมครอน  (TSP) มีค่า 0.06  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานทีก่าํหนดใหม้ค่ีาไม่
เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเร็วและทิศทางลม (Wind 
speed and Direction) พบว่า เป็นลมสงบ กระแสลมจึงไม่พัดฝุ่นละอองให้ฟุ้งกระจายอย่างรุนแรงในพื้นที่จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามควรมีการควบคุมโดยการตรวจ
ติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามแผนที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อ
ประชาชน หรือแม้แต่ผู้ดําเนินโครงการฯ 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นจากกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น การปรับแต่งหรือถมพื้นที่ก่อสร้าง  การคมนาคมขนส่งวัสดุ  ในการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุการเตรียมพื้นที่  การขุด ไถกลบ ปรับระดับและบดอัดดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ  
โดยเฉพาะช่วงการเปิดหน้าดิน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นหนักและจะตกบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิด  ผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คือ คนงานก่อสร้าง  จากข้อมูลของ U.S.EPA ได้ประเมินไว้ใน  AP-42 (Compilation of Air 
Pollution Emission Factor, 1977) พบว่า การระบายฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง  ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจะมาก
หรือน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม  และ
ระยะเวลาของการก่อสร้าง  ความเข้มของฝุ่นละอองในอากาศจะแปรตามปริมาณฝุ่นที่แหล่งกําเนิด  ส่วนประกอบ
ของดินที่มีอนุภาคขนาดเล็กแต่จะแปรผกผันกับความชื้นในดิน และการควบคุมพื้นที่การเปิดหน้าดิน  และฉีดพรม
น้ําสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้  โดย U.S.EPA  ได้ให้ค่า  Emission Factor ที่เคยได้มีการตรวจวัดในพื้นที่
ก่อสร้างไว้ว่า ในเนื้อที่ 2.5 ไร่ จะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 1.2 ตัน/เดือน 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  ประมาณ 4,000 ตารางเมตร 
(2.5 ไร่) โดยพิจารณาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งใช้ประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองของโครงการฯ ได้
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ดําเนินการใช้ Box Model ของ Hanne, Briggs and Hasher, Handbook on Atmospheric Diffusion, 
US.DOE (1987) โดยพิจารณาให้พื้นที่โครงการเปิดหน้าดินพร้อมกันหมด  
   จากสมการ Box Model  

         mwd
QC ××=  

 
     เมื่อ C = ความเข้มของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
       d = ความยาวของพื้นที่ ณ แนวตั้งฉากกับทิศทางลม   
         (d = 6 เมตร  ระยะสูงสุดของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ) 
       w = ความเร็วลมเฉลี่ย 4.30  เมตรต่อวินาที(ความเร็วลมที่ได้จาก 
         การตรวจวัด 24 ชั่วโมง วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554) 
       m = ระดับการคลุกเคล้ากันของอากาศในช่วงเวลากลางวัน 
         (Mixing Height)  1,500 เมตร  
       A = พื้นที่ของกิจกรรมการก่อสร้าง 0.34 ไร่  
       Q = ปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ (มิลลิกรัม/วินาที) 
         (ของ U.S.EPA ได้ประเมินไว้ใน AP-42 (Compilation of Air  
         Pollution Emission Factor, 1977) พบว่าการก่อสร้างในเนื้อที่ 
         2.5 ไร่ จะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 1.2 ตัน/เดือน   
         หรือ ประมาณ 1388.89 มิลลิกรัม/วินาที กําหนดให้กิจกรรมการ 
         ก่อสร้าง 30 วัน/เดือน และทํางานวันละ 8 ชั่วโมง)  
 
   ผลจากการคํานวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่า มีค่าเท่ากบั 5.02 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่เมื่อนํามารวมกบัค่าสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณจดุตรวจทางเข้าอุทยาน มีค่าเทา่กับ 65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.70 ของ
ค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทีก่าํหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งระยะที่ฝุ่นตกจะ
อยู่ทีร่ะยะ 6-9 เมตร ของฝุ่นทีข่นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน  
 
   เมื่อพิจารณากิจกรรมในช่วงก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะ ปริมาณ
การก่อสร้าง และวัตถุดิบที่นํามาก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่ผ่านการขึ้นรูปสําเร็จ  การพัดผ่านของลมจะพัดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  และพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ซึ่งชุมชนบ้านลานสางอยู่ทางทิศตะวันออก ระยะ 3,000 เมตร และพื้นที่ของโครงการฯ เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ดังนั้น 
จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบต่อบ้านลานสาง แต่อาจจะเกิดผลกระทบกับผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการฯ 
หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางการคมนาคม  หรือส่งกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 1) 
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 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง และชุมชนรายรอบ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ําโดยมี
ข้อปฏิบัติดังนี้ 
    1) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทําการเปิดหน้าดิน บริเวณถนนทางเข้าของพื้นที่โครงการฯ 
     ถนนภายในโครงการฯบริเวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
     (เช้า-บ่าย) จะสามารถลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้ถึงร้อยละ 50 (U.S.EPA) 
    2) ก่อสร้างรั้วไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเป็นแนวกํากับการฟุ้ง 
     กระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรําคาญต่อประชาชน 
    3) การดําเนินการกํากับวัสดุ 
    -  การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบน และด้านข้าง 
    -  ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุภาชนะที่ปิดมิดชิด โดยผงซีเมนต์ที่มี 
     ปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อม 
    -  การย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ําทันทีก่อนการขนย้าย 
    4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช้ 
    - เศษวัสดุต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชดิทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน 
    5) การขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
    - ขณะที่ทําการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือวัตถุดิบ ทางผู้ขนส่งต้องมีการคลุมด้วยพลาสติก หรือ 
     ผ้า พร้อมทั้งคลุมดินหรือทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น   
    - เมื่อมีเศษวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ตกหล่น จะต้องเร่งเก็บกวาดให้สะดวกเรียบร้อย โดยรวดเร็ว 
     เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรและทําให้พื้นผิวถนนสกปรก 
    - จัดให้มีบ่อ หรือนําแรงดันสูงฉีดล้าง ล้อรถ ก่อนออกนอกโครงการฯ   
    - บํารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้าง 
    6) ห้ามคนงานทําการเผาขยะมูลฝอยหรือวัสดุอื่นๆ ที่เกิดจากบ้านพักคนงาน 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากกังลม ซึ่งถ้าพิจารณากิจกรรมของ
โครงการฯ จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานการผลิตไฟฟ้าจากกังลมจํานวน 1 ต้น ขนาด
กําลังติดตั้ง 2.3  MW จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ และซึ่งถ้าพิจารณา
กิจกรรมของโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบให้เกิดการฝุ่น SOx, NOx และ CO แต่อย่างใด 
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     6) เสียง  แสงและเงา 
 
 6.1) เสียง 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ในบรรยากาศทั่วไป บริเวณชุมชน  
ระยะห่างจากโครงการ 3 กิโลเมตร และในพื้นที่โครงการฯ  ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า มีค่า
ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ  51.0 และ 47.3 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนขนาด 25,182 ไร่  ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งค่าดังกล่าวมีค่าไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเสียงที่กําหนดให้  ค่าระดับความดังของเสียงเฉลี่ย  24 ชั่วโมง ในบรรยากาศทั่วไป (Leq 
24 hrs.) ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป  โดยลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น ณ วันที่ทําการตรวจวัดส่วนใหญ่เป็นเสียง
จากธรรมชาติ  และเสียงจากกิจกรรมของชุมชน เช่น เสียงสนทนา เสียงยานพาหนะ เป็นต้น   
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ในการก่อสร้างทุกประเภทย่อมเกิดเสียงดังรบกวนอยู่ เสมอ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เสียง 
ที่เกิดจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการก่อสร้างและจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่แหล่งกําเนิดเสียงส่วนใหญ่
จะเกิดจากการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ จากหนังสือ Environmental Impact 
Assessment แต่งโดย Larry W.Canter, University of Oklahoma พบว่า ระบบความดังของเสียงรบกวนที่
เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากได้ดังตารางที่ 5-13 
 
ตารางที่  5-13 ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 
ลําดับ กิจกรรม ระดับความเข้มเสียง dB(A) 
1 งานทําฐานราก (Foundations) 81 
2 งานติดตั้งระบบและขึ้นโครงสร้าง 81 
3 งานเตรียมพื้นที่ (Ground Clearing) 83 
4 งานเก็บความเรียบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 88 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 88 
 
หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะห่างจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร 
ที่มา : Environmental Impact Assessment, Larry W.Canter, University of Oklahoma, 1996 
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   พิจารณาชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 3,000 เมตร ครัวที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่ง
สามารถนํามาคํานวณระดับความดังของเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการก่อสร้างตามตารางที่ 5-12 โดยสมการ 1 และ
คํานวณผลรวมของเสียง ณ จุดพิจารณา โดยใช้สมการ 2 แสดงผลกระทบดังตารางที่ 5-13  
        Lp2 = Lp1-20log(R2/R1)    (1) 
     โดยที่  Lp1 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R1 (1.5 เมตร)   dB(A) 
        Lp2 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R2 (3,000 เมตร)  dB(A) 
          พิจารณาจากตําแหน่งของผู้อาศัย/ทํางานห่างจาก 
          ขอบเขตของโครงการฯ ประมาณ 3,000 เมตร 

    Lpรวม = 10log(1/n)  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑
=

n

1i

Li/1010   (2) 

   โดยที่ Lpรวม คือ ระดับเสียงเฉลี่ย,  dB(A) 
     n คือ จํานวนแหล่งกําเนิด 
     Li คือ ระดับเสียงแต่ละแหล่งกําเนิด 
ตารางที่ 5-14 ผลการคํานวณระดับเสียงสูงสุดต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม 
                  การก่อสร้างหากไม่มีมาตรการลดผลกระทบจากเสียง 
ลําดับ กิจกรรม ผลการคํานวณระดับเสียงสูงสดุ (Lp2) dB(A) 

1 งานทําฐานราก (Foundations) 14.98 
2 งานติดตัง้ระบบและขึ้นโครงสรา้ง 14.98 
3 งานเตรียมพื้นที ่(Ground Clearing) 16.98 
4 งานเก็บความเรยีบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 21.98 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 21.98 
6 ค่าระดับเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)  

ในบรรยากาศทัว่ไป ณ สภาพปัจจุบันขณะนั้น 
51.0 

 
ตารางที่ 5-15  ผลกระทบของระดับเสียงต่อชุมชน 
ลําดับ ลักษณะการโต้ตอบของชุมชน ค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื dB(A) 

1 
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรอืเกิดการรอ้งเรียน
เพียงเล็กน้อย 

50-60 

2 เกิดการร้องเรียนมากขึ้น 60-70 
3 เกิดการร้องเรียนอย่างรุนแรง 70-75 
4 เกิดการตอบโตจ้ากชุมชนต่อรัฐบาล 75-80 

 
ที่มา : การประเมินผลกระทบด้านเสียง กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ 
   แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2536 
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  ดังนั้นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดกิจกรรมการก่อสร้างตามตารางที่ 5-12 เกิดขึ้นพร้อมกันผลรวม 
ของเสียง ณ พิจารณา (Background Noise) คือ 
 
  Lpรวม =   10log(1/6)[1014.98/10+1014.98/10+1016.98/10+1021.98.54/10+1021.98/10+1051.0/10] 
 
   = 43.23 dB(A) 
 เมื่อนําค่าระดับความดังเสียงที่คํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษา
แล้วดังตารางที่ 5-15 จะเห็นว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น จะทําให้ระดับเสียงที่บริเวณชุมชนบ้านลานสางมีค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 51.0 dB(A) ซึ่ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิดการร้องเรียนหรือร้องเรียนเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อนํากิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการฯ มาพิจารณา พบว่า ระดับเสียงรวมเท่ากับ 43.23 dB(A) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับระดับ
เสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา 
และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้วดังตารางที่ 5-15ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียง
เล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
   นอกจากการคาดการณ์ระดับเสียงรวม  เพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไปดังกล่าว  
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  หรือที่ปรึกษา  ต้องกํากับให้บริษัท ผู้รับเหมาปฏิบัติข้างต้นแล้ว   
ควรพิจารณาถึงค่าระดับการรบกวนที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนบ้านลางสางที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร อ้างอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าระดับเสียงรบกวน  ซึ่งมีวิธีการคํานวณ  ดังนี้   
   ค่าระดับการรบกวน = ค่าระดับเสียงขณะที่มีการรบกวน – ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 
  (กรณีที่ค่าระดับการรบกวน > 10 dB(A) ถือว่าเกิดการรบกวน) 
 จากประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะ
ไม่มีการรบกวน  การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การคํานวณค่าระดับการรบกวน  และ
แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  ได้กําหนดวิธีการคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  สําหรับการตรวจวัด
ระดับเสียงในภาคสนามไว้  ที่ปรึกษาจึงนําวิธีการคํานวณดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวน
จากกิจกรรมโครงการฯ  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 
  1) นําผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้างหักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
(ระดับเสียงเฉลี่ย Leq จากการตรวจวัดปัจจุบัน) ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 
   ผลต่างของระดับเสียง  =  ระดับเสียงของแหล่งกําเนิด – ระดับขณะไม่มีการรบกวน 
      =  42.23 – 51.0   dB(A) 
      =  -7.77   dB(A) 
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  2) นําผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 5-15 เพื่อหาตัวปรับค่า
ระดับเสียงซึ่งได้ค่าตัวปรับค่าระดับเสียง = 7  dB(A) 
ตารางที่  5-16 แสดงปรับค่าระดับเสียง 
 

ผลต่างของค่าระดับเสียง dB(A) ตัวปรับค่าระดับเสียง dB(A) 
1.4 หรือน้อยกว่า 7.0 

1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 

12.5 หรือมากกว่า 0 
 
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการ
ตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน, 2550 
 
  3) นําผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้างหักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการ
เปรียบเทียบตามข้อ 2 ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน =  ผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้าง – ตัวปรับค่าระดับเสียง 
      =  43.23 -7    dB(A) 
      =  36.23    dB(A) 
 
 4) คํานวณค่าระดับการรบกวนโดยนําค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนของโครงการที่มีการปรับ
ค่าแล้วจากข้อ 3 มาลบด้วยค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90 = 42.50 dB(A)) 
ค่าระดับการรบกวน  =  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน– ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 
      =  36.23 -42.50   dB(A) 
      =  -6.27    dB(A) 
 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมการก่อสร้างตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ในพื้นที่ตั้งโครงการฯ พบว่าจากการ
คํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน มีค่า 36.23 dB(A)  เมื่อนําเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ที่ US. Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผล
การศึกษาแล้วดังตารางที่ 5-15 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการวัดค่า
ระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 42.5 dB(A)  ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ -6.27 dB(A)  ซึ่งมีค่าไม่เกิน
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มาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กําหนด (10 dB(A))  พิจารณาจากบริเวณชุมชนบ้านลานสางที่จะได้รับผลกระทบ
มากที่สุดในระยะ 3,000 เมตร และกําหนดการก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์ แต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ  0) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อง
กํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ําดังนี้   
    1) กิจกรรมการก่อสร้างใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนให้ดําเนินการในช่วงเวลากลางวันและ 
     ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
    2) ก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อช่วยเป็นกําแพงกั้นเสียง    
    3) หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงระดับสูงพร้อมกัน 
    4) จัดทําอุปกรณ์ปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดเสียงที่เกิดจากเครื่องจักร 
    5) ทําการเสริมแผ่นยางกันสะเทือนเข้าไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดัง 
    6) ซ่อมบํารุงและตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
     การตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน ทําการหยอด 
     น้ํามันเครื่องเพื่อลดการเสียดสีที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
    7) กําหนดช่วงเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างหรือขนส่งดิน/เศษวัสดุก่อสร้างระหว่าง   
     09.00-16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนส่งในช่วงผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
     เพื่อป้องกันปัญหาเสียงรบกวนชุมชน  
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โดยมีระดับความดงัของเสยีงที่
มีเสียงขณะทํางาน ดังตารางที่ 5-16 
 
ตารางที่ 5-17  แสดงระดับความดังเสียงของแหล่งกําเนิดในช่วงเปิดดําเนินการ 
 

จํานวน แหลง่กําเนิดเสยีง ระดับความดังเสียง dB(A) 
1 กังหันลม* 106 

 
 * = ระดับเสียงที่ระยะ 1.6  เมตร จากแหล่งกําเนิด 
ที่มา : Siemens Wind Power A/S, 2010 
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ดังนั้น  จากสมการ (2) สามารถคํานวณ Lpรวม(ระยะเปิดดําเนินการ)  
 
  Lpรวม =   10log [10106/10] 
   = 99.01 dB(A) 
    
   ในการคํานวณระดับเสียงรวมของแหล่งกําเนิดเสียงที่ระยะ 1.5 เมตร ดังกล่าว ถือเป็นกรณีเลวร้าย
ที่สุดของโครงการฯ (Worst Case)    ซึ่งระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้น  99.01 dB(A) เมื่อพิจารณาบริเวณชุมชนบ้าน
ลานสางที่อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก อยู่ห่างจากโครงการฯในรัศมีรายรอบ 3 กิโลเมตร และมีชุมชนที่อยู่ใกล้
ที่สุดประมาณ 3,000 เมตร ซึ่งสามารถนํามาคํานวณระดับความดังของเสียงสูงสุดที่โครงการฯ  มีผลกระทบต่อ
ชุมชน 
         Lp2 = Lp1-20log(R2/R1) 
         = 99.01-88.54 
         = 9.47  dB(A) 
  จากผลการคํานวณการคาดการณ์เสียงจากแหล่งกําเนิดกังหันลมในระยะห่างจากชุมชน 3 
กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 9.47  dB(A) 
   เมื่อนําค่าระดับความดังเสียงที่คํานวณได้เปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษา
แล้วดังตารางที่ 5-15 จะเห็นว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น ไม่มีมลพิษทางเสียงแต่อย่างใด ต่อบริเวณชุมชนบ้านลานสางที่
อยู่ทางทิศตะวันออก โดยในช่วงระหว่างช่วงเปิดดําเนินการระดับเสียงเฉลี่ยเท่ากับ 9.47 dB(A) (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
 แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ที่มีนก หรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ป่าชุมชน และโค ที่เลี้ยงแบบ
ปล่อย  ดังนั้น ควรมีการประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่อาจส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณนั้นด้วย   
 
 6.2) แสงและเงา 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  เนื่องจากบ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ โดย
สภาพพื้นที่ยังความเป็นธรรมชาติและพื้นที่มีศักยภาพลมดี  
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  กิจกรรมการช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ดังตารางที่ 5-10  
ซึ่งไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการแสงและเงาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 แสงและเงาที่เกิดจากกังหัน  จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการสถานที่
ติดตั้งกังหันลมอาจจะก่อให้เกิดความรําคาญอันเนื่องมาจากเงาของใบกังหันลมที่เคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีแสงแดด  
ก่อให้เกิดผลเสียที่เรียกว่า เงากระพริบ ซึ่งจากงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเงากระพรบิจากกงัหนัลม
ไฟฟ้า จากการศึกษา พบว่า กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่มีขนาดความสูง 4 ระดับ 59, 68.5, 70  
และ 80 เมตร ซึ่งพบว่า กังหันลมที่ระดับความสูงที่สุดจะทําให้เกิดเงากระพริบยาวนานที่สุด  และจากการศึกษา
ความสูงของกังหันลมไม่มีนัยสําคัญต่อระยะการเกิดเงากระพริบ  ซึ่งการเกิดเงากระพริบจะเกิดขึ้นตั้งแตม่มุที ่3-22 
องศา โดยการเกิดเงากระพริบนานที่สุดในช่วง 3 องศา เกิดเงากระพริบเฉล่ียเป็นเวลา 33.21 ชั่วโมง และน้อย
ที่สุดในช่วง 22 องศา เกิดงานกระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 48 นาที และจากการศึกษาตําแหน่งของผู้รับผลกระทบ
ภายในรัศมี ระยะ 3 กิโลเมตร พบว่า ตําแหน่ง ที่ 1 กิโลเมตรเป็นตําแหน่งที่เกิดผลกระทบมากที่สุด 33 ครัวเรือน 
ใน 2 กิโลเมตร 4 ครัวเรือน และ 3 กิโลเมตร ไม่มีผู้รับผลกระทบ  (ธนันต์ สุวรรณปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2554)  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกังหันลมกับการเกิดเงากระพริบ 
  การทดสอบความสัมพันธ์จะทดสอบโดยใช้กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่มีขนาด
ความสูง 4 ระดับ 59, 68.5, 70  และ 80 เมตร กับมุมดวงอาทิตย์ที่ศึกษา 3 องศา ผลการศึกษา พบว่า  
  ที่ระดับความสูง 59 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 76 ชั่วโมง 1 นาที น้อยที่สุด  4 ชั่วโมง 
12 นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 32.97 ชั่วโมง  
  ที่ระดับความสูง 68.5 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 85 ชั่วโมง 39 นาที น้อยที่สุด 5 
ชั่วโมง และเงากระพริบเฉลี่ย 33.47 ชั่วโมง  
  ที่ระดับความสูง 70 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 87 ชั่วโมง 14 นาที น้อยที่สุด 5 ชั่วโมง 
3 นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 33.47 ชั่วโมง 
  ที่ระดับความสูง 80  เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 94 ชั่วโมง 28 นาที น้อยที่สุด 5 ชั่วโมง 
39 นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 32.70 ชั่วโมง 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมดวงอาทิตย์กับการเกิดเงากระพริบ  
  การทดสอบความสัมพันธ์จะทดสอบโดยใช้กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่ความสูง 
80 เมตร กับมุมดวงอาทิตย์ที่ศึกษาตั้งแต่ 3-22 องศา ผลการศึกษา พบว่า มุมดวงอาทิตย์มีผลต่อการเกิดเงา
กระพริบ และมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์  โดยการเกิดเงากระพริบนานที่สุดในช่วง 3 องศา เกิดเงา
กระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 33.21 ชั่วโมง และน้อยที่สุดในช่วง 22 องศา เกิดงานกระพริบเฉล่ียเป็นเวลา 48 นาที 
และจากการศึกษาตําแหน่งของผู้รับผลกระทบภายในรัศมี ระยะ 1-3 กิโลเมตร พบว่า ตําแหน่ง ที่ 1 กิโลเมตรเป็น
ตําแหน่งที่เกิดผลกระทบมากที่สุด 33  ครัวเรือน ใน 2 กิโลเมตร 4 ครัวเรือน และ 3 กิโลเมตร ไม่มีผู้รับผลกระทบ 
 จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า การเกิดแสงและเงาจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของมุมดวงอาทิตย์กระทํากับ
กังหันลม  ความกว้างของใบพัด และอัตราความเร็วรอบของกังหันลม ตําแหน่งของกังหันลม ตําแหน่งของผู้รับ
ผลกระทบ และระยะห่างระหว่างผู้รับผลกระทบและกังหันลม  และเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยดังกล่าว ข้อมูลทุตยิ
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ภูมิ ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ของการออกแบบกังหัน และตําแหน่งที่ตั้งของชุมชนบ้านลานสาง คาดการณ์ว่า 
อาจจะเกิดผลกระทบในช่วงระยะอันสั้น เนื่องจากจํานวนของกังหันลมมีจํานวน 1 ต้น ตําแหน่งจุดที่ตั้งกังหันลม
กับระยะห่างของชุมชน และลักษณะสภาพพื้นที่ของชุมชนที่มีแนวต้นไม้เป็นแนวกั้น  ดังนั้น ไม่เกิดผลกระทบ 
(ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
  
       7 ) คุณภาพน้ํา 
   1.ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 การตรวจวัดคุณภาพน้ํามีวิธีการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 
2005 โดยวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และทําการเก็บตัวอย่างในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้  จากพ้ืนที่โครงการฯของ ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมือง จังหวัดตาก  บริเวณถัง
เก็บน้ําก่อนจ่ายให้ชุมชน และบ่อน้ําติดกับลําห้วย ดังรูปที่ 5-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5-45 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ําประปาดื่มได้ 
 

ที่มา :  ศูนย์ส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําประปาดื่มได้ 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา บริเวณถังเก็บน้ําก่อนจ่ายให้ชุมชน และบ่อน้ําติดกับลําห้วย ตําบลแม่
ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มีการนําน้ําในบริเวณดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค ดังนั้น ดัชนีที่ทําการตรวจวัดจึงเป็นดัชนีตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้ พ.ศ.
2553 ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  ปริมาณของแข็งละลายน้ํา (Total Dissolved Solids : TDS)  สี 
(Color)  ปริมาณความขุ่น (Turbidity)  ปริมาณซัลเฟต (Sulfate : SO4

2-)  ปริมาณไนเตรต (Nitrate : NO3
-)  ค่า
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ความกระด้าง (Hardness)  ปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride : F-)  ปริมาณคลอไรด์ (Chloride : Cl-)  ปริมาณเหล็ก 
(Iron : Fe)  ปริมาณสังกะสี (Zinc : Zn)  ปริมาณสารหนู (Arsenic : As)  ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) และทําการ
ตรวจวัดในวันที่  28 กรกฎาคม 2554 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5-18 
 
ตารางที่  5-18 แสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้ 

ผลการวิเคราะห ์
ลําดับ รายการ หน่วย ถังเก็บน้ําก่อน

จ่ายใหชุ้มชน 
ผลสรุป 

บ่อน้ําติดกับ 
ลําห้วย 

ผลสรุป 
มาตรฐาน 

1 pH - 7.7 at 25oC ผ่าน 7.5 at 25oC ผ่าน 6.5 – 8.5 
2 TDS mg/l 226 ผ่าน 228 ผ่าน ไม่เกิน 1,000 
3 Color Pt-Co 0.00 ผ่าน 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 15 
4 Turbidity NTU 1.00 ผ่าน 1.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 
5 SO4

2- mg/l 3.90 ผ่าน 3.50 ผ่าน ไม่เกิน 250 
6 NO3

- mg/l 0.69 ผ่าน 0.75 ผ่าน ไม่เกิน 50 
7 Hardness mg/l 156.00 ผ่าน 155.00 ผ่าน ไม่เกิน 500 
8 F- mg/l 0.93 ไม่ผ่าน 0.41 ผ่าน ไม่เกิน 0.7 
9 Cl- mg/l 1.75 ผ่าน 1.50 ผ่าน ไม่เกิน 250 
10 Fe mg/l N.D. ผ่าน N.D. ผ่าน ไม่เกิน 0.5 
11 Zn mg/l N.D. ผ่าน N.D. ผ่าน ไม่เกิน 3.0 
12 As mg/l N.D. ผ่าน N.D. ผ่าน ไม่เกิน 0.01 

13 Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 
ml 

75 ไม่ผ่าน 240 ไม่ผ่าน ไม่พบ 

14 
Fecal  
Coliform  
Bacteria 

MPN/100 
ml 

4 ไม่ผ่าน 28 ไม่ผ่าน ไม่พบ 

ที่มา :  ศูนย์ส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
หมายเหตุ :         ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 
    N.D. คือ Non Detection (Detection limit ของ As = < 0.005) 
 การตรวจสอบน้ําผิวดิน 
 การตรวจวัดคุณภาพน้ํา มีวิธีการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 
2005 โดยวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และทําการเก็บตัวอย่างในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
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จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน  บริเวณห้วยแม่ท้อ ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ซึ่งพื้นที่
โดยรอบมีลักษณะเป็นป่าดังรูปที่  5-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5-46 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ําผวิดิน 
 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําดนิ 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน  บริเวณห้วยแม่ท้อ  ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นป่า  โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยในน้ํา (Suspended Solids : SS)  ปริมาณของแข็งละลายน้ํา (Total Dissolved Solids : 
TDS)  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen : DO)  ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการยอ่ยสลาย
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD5)  ค่าความกระด้าง (Hardness)  อุณหภูมิ 
(Temperature)  ระดับความลึก (Depth)   ค่าความโปร่งแสง (Transparency)  ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  และปริมาณฟีคัล-โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) และทํา
การตรวจวัดในวันที่  28 กรกฎาคม 2554  ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5-19 
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ตารางที่  5-19 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 
 
ลําดับ รายการ หน่วย ผลการวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน ผลสรุป 

1 pH - 8.0 at 25oC 5.0 – 9.01 ผ่าน 
2 SS mg/l 50 ไม่เกิน 252 ไม่ผ่าน 
3 TDS mg/l 110 - - 
4 DO mg/l 6.30 ไม่น้อยกว่า 3.02 ผ่าน 
5 BOD mg/l 8 ไม่เกิน 1.51 ไม่ผ่าน 
6 Hardness mg/l 15.00 - - 
7 Temperature oC 27.2 23 – 322 ผ่าน 
8 Depth  (ไม่ตรวจสอบ)   
9 Transparency  (ไม่ตรวจสอบ)   
10  Total Coliform Bacteria  (ไม่ตรวจสอบ)   
11  Fecal Coliform Bacteria  (ไม่ตรวจสอบ)   

 
ที่มา  :  ศูนย์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
หมายเหตุ :   1ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ. 2535   เรื่องกําหนด
 มาตรฐานคุณภาพน้ําใน แหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 
 24 กุมภาพันธ์ 2537  (ประเภทที่ 2) 
                         2เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแห่งประเทศไทย  ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ํา 
   เพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําจืด 
 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณห้วยแม่ท้อ ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่ง
สภาพแวดล้อมทั่วไปมีลักษณะเป็นป่า  เป็นห้วยธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นดิน น้ําในลําห้วยมีปริมาณค่อนข้างน้อย  
ลําห้วยมีระดับความลึก  50 เซนติเมตร  ค่าความโปร่งแสง 50 เซนติเมตร  และอุณหภูมิของน้ําขณะตรวจวัดมีค่า 
27.2 องศาเซลเซียส และผลการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้น รายการวิเคราะห์
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ํา (Suspended Solids : SS)  และปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD5) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) ซึ่งมี
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ํา (Suspended Solids : SS)  และปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD5) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้  อาจเกิดมา
จาก ณ ช่วงที่ทําการเก็บตัวอย่างเป็นช่วงของฤดูฝน  จึงทําให้มีการพัดพาตะกอนต่างๆ  เศษใบไม้  ตลอดจน
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สารอินทรีย์ต่างๆ มาจากต้นน้ํา ส่งผลให้น้ําในลําห้วยเกิดความขุ่น  จนทําให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ํา 
(Suspended Solids : SS)  และปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical 
Oxygen Demand : BOD5) มีค่าสูง แต่ปริมาณดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อแหล่งน้ํา  ดังนั้น  หาก
ต้องการนําน้ําไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน  เช่น  การใช้ระบบถังกรองทราย  
การเติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  เป็นต้น 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างของโครงการฯ  มีการใช้น้ํา คือ ห้วยปางอ้า และห้วยแม่ท้อ  ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน 
และการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง จะใช้เกณฑ์อัตราการใช้
น้ําในการดํารงชีวิตของคนงานก่อสร้างเท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์  อดุมสินโรจน์,2540)  ดังนั้น  คาด
ว่าจะมีการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานในช่วงก่อสร้างประมาณ 3.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน โดยกิจกรรม
การก่อสร้างมีการตั้งเสากังหันลมที่มีการลงฐานราก และการสร้างแนวรั้วกั้นเสากังหันลม การก่อสร้างถนนภายใน
พื้นที่โครงการ และกิจกรรมอื่นๆ  (การปรับภูมิทัศน์ของโครงการฯ) ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญจ่ะมกีารใชน้้าํ 
จึงคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ําในช่วงดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 15 ลูกบาศ์กเมตร/วัน  ดังนั้น ในช่วงก่อสร้าง
โครงการฯ  จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ําสูงสุดประมาณ 18.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน 
   ปริมาณน้ําใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 3.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ดังนั้น 
จะเกิดน้ําเสียจากกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 3.749 ลูกบาศ์กเมตร/วัน(คิดอัตราการเกิดตะกอน 0.001 ลูกบาศ์ก
เมตร/คน/วัน)  และมีปริมาณความต้องการใช้น้ําสูงสุดในช่วงก่อสร้าง 18.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งจะกลายเป็น
น้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 22.50 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งถูกปล่อยให้ซึมลงไปในพื้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และน้ํา
เสียจากการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง จะถูกระบายลงสู่บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ที่รองรับน้ําเสียจากคนงาน
ในแต่ละระยะการพัฒนาต้องมีระยะพักตัวไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดสวัสดิการสําหรับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจ้าง ซึ่งโครงการฯ จะต้องจัดหา
ห้องน้ํา-ห้องส้วม และบ่อพักสําหรับน้ําทิ้ง ก่อนนําไปใช้ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง ส่วนตําแหน่งของ
บ่อเกรอะ-บ่อซึมที่สัมพันธ์กับบริเวณโดยรอบแสดงไว้ดังตารางที่ 5-20 
ตารางที่ 5-20  ระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างระบบน้ําเสียกับสิ่งแวดลอ้ม 

ระยะห่างตามแนวราบ (เมตร) 
ประเภทของแหล่งกําเนิด 

บ่อบาดาล ท่อน้ําประปา แม่น้ํา-คลอง บ้านเรือน เขตที่ดิน 
ท่อระบายน้ําเสีย 15.2 3.1 15.2 1.5 3.1 
บ่อเกรอะ 15.2 3.1 15.2 6.1 1.5 
ลานซึม 30.4 7.6 15.2 6.1 3.1 
บ่อซึม 30.4 15.2 15.2 6.1 4.6 
ที่มา :  คู่มือวิศวกรรมเครือ่งกล, 2544 
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  การก่อสร้างของโครงการฯ มีการใช้น้ําระหว่างการก่อสร้าง 2 แหล่ง ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ตั้งโครงการ 
คือ ห้วยปางอ้า และห้วยแม่ท้อ  เมื่อพิจารณาน้ําใช้จากการก่อสร้างสูงสุดประมาณ 18.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
ดังนั้น ผลกระทบต่อลักษณะน้ําผิวดิน  และน้ําดื่ม-น้ําใช้  ในช่วงก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา เนื่องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ ได้จัดให้มีบ่อเกรอะ-บ่อซึม เพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสียจากห้องน้ํา ห้องส้วม ของ
คนงานก่อสร้าง  แต่จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของแหล่งผิวดินของชุมชนบ้านลานสางนํามาใช้ในการทํา
เกษตรเกษตรกรรม  การดื่ม  หรือการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งจากผลการตรวจวัดบริเวณถังเก็บน้ําก่อนจา่ยใหช้มุชน และบอ่
น้ําติดกับลําห้วย ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า บริเวณถังเก็บน้ําก่อนจ่ายให้ชุมชนมีปริมาณ
ฟลูออไรด์ (Fluoride : F-)  โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  
 ส่วนบริเวณบ่อน้ําติดกับลําห้วยมีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และ
ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (Fecal Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  และได้สํารวจแหล่ง
น้ําผิวดิน  บริเวณห้วยแม่ท้อ ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ํา 
(Suspended Solids : SS) และปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical 
Oxygen Demand : BOD5) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ดังนั้น จากข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน  จํานวนคนที่
ย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวในช่วงระยะการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ํา ดังนั้น คาดว่าระดับ
ผลกระทบเล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากโครงการฯ มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน แต่พื้นที่โครงการฯมีขนาดใหญ่และ
ปริมาณจํานวนคนงานก่อสร้างมีปริมาณมาก ถึง 15 คน/วัน จึงต้องมีการส่งเสริมให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับจากชุมชน โครงการฯ ต้องกําหนดให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา ดังนี้ 
    1) จัดตั้งห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจํานวนคน 
    2) กําหนดบ่อเกรอะ-บ่อซึมอยู่ห่างตามแนวราบจากบ้านเรือน ไม่น้อยกว่า 6.1 เมตร 
    3) จัดให้บ่อตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ไหลบ่าหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่บ่อ 
     ตกตะกอนก่อนระบายน้ําใสออกสู่ภายนอกโครงการฯ 
    4) นําน้ําในบ่อตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และ
     พื้นที่ก่อสร้าง 
    5) ก่อนนําน้ําไปใช้อุปโภคบริโภคควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เช่น การใช้ระบบถังกรองทราย  
     การเติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    1) ปริมาณความต้องการใช้น้ํา 
    ในช่วงเปิดดําเนินการแบ่งกิจกรรมการใช้น้ําเป็น 1 กิจกรรมหลัก จะใช้เกณฑ์อัตราการใชน้้าํในการ
ดํารงชีวิตเฉลี่ยของคนเมือง เท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย , 2550) น้ํา
สําหรับห้องควบคุม ในส่วนห้องทํางาน ห้อง  
    น้ําใช้สําหรับห้องควบคุม  
     - จํานวนพนักงาน/คนงาน   5 คน 
     - ปริมาณการใช้น้ําสูงสุด   1 ลบ.ม./วัน 
  (คาดการณ์กรณีพนักงาน/คนงานทั้งหมดไม่ได้ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา) 

3) แหล่งน้ําใช้ ของโครงการฯ ได้แก่ ระบบประปาน้ําผิวดิน โดยต้องมีการขออนุญาตจาก
หน่วยราชการท้องถิ่นให้มีการเดินท่อประปาจากลําห้วยที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการฯ 
จากปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้น้ํา และตําแหน่งจุดที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากห้วยปางอ้าและห้วยแม่ท้อในรัศมี 
1 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร จึงคาดการณ์ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําดื่ม-น้ําใช้  ของชุมชนบ้านลานสางแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
 

 ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 1) นิเวศวิทยาบนบก 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตาก (พื้นที่ป่าธรรมชาติ  พื้นที่สวนป่า และพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ)
เท่ากับ 12,636.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  7,897,931 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  77.02 ของพื้นที่จังหวัดตาก
เนื้อที่ประมาณ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156.25 ไร่  (ข้อมูลสถิติการป่าไมข้องประเทศไทย 
ปี  2552 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ) และสภาพป่า เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าผสมผลัด
ใบ สภาพป่าสมบูรณ์  ไม้ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง ไม้รัง 
ไม้ยาง และอื่นๆ 
 จังหวัดตากแบ่งพื้นที่ป่าออกตามพื้นที่การจัดการดูแล รักษารับผิดชอบ โดยมีหน่วยงาน 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานกรมป่าไม้  สังกัดส่วนบริหารราชการส่วนกลาง  และ
มีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ส่วนบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนภูมิภาค   เข้าดําเนินการป้องกันและปราบปรามดูแลรักษา
พื้นที่ป่า ดังนี้ 
 1. อุทยานแห่งชาติ จํานวน  8  แห่ง เนื้อที่   1,448,457 ไร่  
(พื้นที่บางส่วนทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ) 
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 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จํานวน  5  แห่ง เนื้อที่ 3,798,967 ไร่  
(พื้นที่บางส่วนทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ) 
 3. ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 15 แห่ง เนื้อที่  7,567,768  ไร่ 
 4. วนอุทยาน จํานวน 6 แห่ง เนื้อที่  36,400 ไร่ (พื้นที่บางส่วนทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ) 
 จากข้อมูลของกรมป่าไม้  จังหวัดตาก  ได้กล่าวว่า  ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมือง  จังหวัดตากมีสภาพ
พื้นที่ป่าเป็นแบบลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขา  ดินเป็นดินร่วนปนหิน ดินร่วนดํา และบางส่วนเป็นดินลูกรัง  
ชนิดของป่าเป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่มี เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไผ่  และสัตว์ป่ากบ อึ่ง 
แย้  ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ตั้งโครงการฯ  จะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 2,000 ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาก
สินมหาราชที่มีลักษณะป็นป่าเบญจพรรณ  ประกอบด้วย ไม้เต็ง  ไม้รกฟ้า  ไม้แดง  ไม้คะเนสาน  ยอป่า  ต้น
ตะขบป่า  ต้นอ้อยช้าง ไม้ระเบียงฟ้า  เป็นต้น  
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ มีการติดตั้งกังหันลม การก่อสร้างอาคารควบคุม และการติดตั้ง
ระบบจําหน่าย เป็นกิจกรรมหลักของโครงการฯ โดยลักษณะพื้นที่ก่อนการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผลต่อต้นไม้ขณะที่มีการขนย้าย  หรือการนําวัสดุก่อสร้างเข้าไปใน
พื้นที่โครงการฯ  และการเดินระบบสายส่ง ดังนั้น จากกิจกรรมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศวิทยาบนบก อาทิเช่น ต้นไม้ในพื้นที่ ระดับผลเพียงเล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1)  
    ช่วงการก่อสร้างทางโครงการฯ จะต้องมีการปรับแต่งพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจการของโครงการฯ ซึ่ง
จะต้องมีการดําเนินการตัดต้นไม้ใหญ่บางส่วน และต้องมีการขนย้ายต้นไม้เพื่อนําไปใช้ปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวรอบ
โครงการฯ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตตัด
ต้นไม้ใหญ่  และขนย้ายต้นไม้  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายบังคับไว้ และทางโครงการฯ มีการวางแผนการ
จัดย้ายต้นไม้  
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 
   1) ตรวจสอบและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของต้นไม้  พร้อมตรวจสอบจาํนวนของต้นไมแ้ต่ละชนิด 
   2) คัดเลือกต้นไมท้ีจ่ะย้ายเพื่อนําเอาไปปลูกตกแต่งอาคารสํานกังานและจัดทําสวนป่า 
   3) ดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะปลูกให้เข้ากับชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
    ของสถานที่นั้น 
   4) ดูแลควบคุมการย้ายต้นไม้ 
   5) ทําการปลูกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ 
 ระหว่างดําเนินการดําเนินการก่อสร้าง 
   6) ดูแลรักษาบํารุงต้นไม้ที่นํามาแยกในแต่ละประเภทให้ฟื้นตัวให้เร็วขึ้น 
   7) ดูแลรักษาบํารุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ โครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และจากข้อมูล
สถานภาพปัจจุบัน มีการเลี้ยงโคหรือกระบือในบริเวณจุดที่ตั้งโครงการฯ หรือบริเวณรายรอบ อีกทั้งมีการอาศัยอยู่
ของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชน และจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ กังหันลมขนาด 2 MW มีรัศมีของโรเตอร์เท่ากับ 60 
เมตร ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน นกมักจะเปลี่ยนเส้นทางก่อนที่จะถึงกังหันลมเป็นระยะ100-200 เมตร  ซึ่ง
เมื่อพิจารณาลักษณะพื้นที่ตั้งโครงการและข้อมูลดังกล่าว จํานวนของกังหันลม กิจกรรมของโครงการที่เป็น
แหล่งกําเนิดเสียงดังตลอดระยะเวลา ดังนั้น จึงคาดว่า การระดับความดังของเสียง และค่าระดับการรบกวนของ
เสียงที่เกินมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า โค ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ดังนั้น  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   สํารวจสัตว์ป่าและศึกษาสภาพนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการและบริเวณรายรอบ โดยใช้วิธีการสํารวจ
โดยตรง การลงพื้นที่สํารวจโดยตรง หรือใช้วิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 
    -  ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
    -  ขนาดของประชากรโดยทําการประเมินเป็นระดับควบคุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย  
    -  การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณรายรอบ 
    -  สถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 
    
   2) นิเวศวิทยาทางน้ํา 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 มีลําน้ําห้วยแม่ท้อ เป็นลําน้ําสายหลัก โดยมีลําน้ําย่อยสายหลักๆ จํานวน 5 สาขาย่อยดังนี้ คือ  
ห้วยปางอ้า  ห้วยแม่อุมยอม  ห้วยแม่ลานสาง  ห้วยตาล และห้วยนึ่ง โดยห้วยแม่ท้อไหลไปรวมกับแม่น้ําปิงในลุ่ม
น้ําสาขาแม่น้ําปิงส่วนที่ 4 ที่ตําบลป่ามะม่วง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  สําหรับสภาพลําน้ําธรรมชาติพบว่าห้วย
แม่ท้อบางช่วงตื้นเขินและมีปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ํา ตามที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มริมน้ํา ลักษณะน้ําท่วมเกิด
จากนํ้าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่ง  และมีศักยภาพเป็นพื้นที่รับน้ําฝนของลุ่มน้ําสาขาห้วยแม่ท้อ เท่ากับ  647 
ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติเฉลี่ยรายปี  126.02 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยแยกเป็นปริมาณน้ําท่า
ในฤดูฝนและฤดูแล้งเท่ากับ  98.41  และ  27.61 ล้านลูกบาศก์เมตร  ตามลําดับ  ซึ่งคิดเป็นร้อยละของปริมาณ
น้ําท่าในฤดูฝนและฤดูแล้งเท่ากับร้อยละ  78.09 และ  21.91 ตามลําดับ 
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 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 
  รายละเอียดผลกระทบ 

  กิจกรรมการก่อสร้างมีปริมาณการใช้น้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคและการก่อสร้าง ซึ่งมี
ปริมาณการใช้น้ําที่น้อย และมีช่วงระยะเวลาอันสั้น และจุดที่เป็นตําแหน่งของบ้านพักคนงานชั่วคราวจัดให้อยู่ห่าง
จากแหล่งประมาณ 6.1 เมตร และบริเวณจุดที่ตั้งโครงการไม่มีการทําการประมงและจับสัตว์น้ําซึ่งลําห้วยปางอ้า
และลําห้วยแม่ท้อ อยู่ห่างจุดที่ตั้งโครงการเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ตามลําดับ ดังนั้น 
จากการพิจารณา กิจกรรมการก่อสร้าง และช่วงระยะเวลา กับปริมาณการใช้น้ํา และสถานภาพปัจจุบันของ
ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น จึงคาดว่า กิจกรรมการก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด  (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด ดังนั้น จึง
คาดว่า กิจกรรมของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ทางน้ําแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
  1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ตําบลแม่ท้อมีพื้นที่ทั้งสิ้น  560.90  ตารางกิโลเมตร  หรือ  350,652.5  ไร่  แบ่งการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น  13  หมู่  โดยมีการนําไปใช้ประโยชน์ ด้านทําการเกษตรกรรม  การล้ียงสัตว์ ชุมชนที่พักอาศัย และ
แหล่งน้ําที่นํามาใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ลําห้วยแม่ท้อ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.71 เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งถือเป็น
ลักษณะสังคมพืชที่โดดเด่นในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยแม่ท้อ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของลุ่ม
น้ําซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน พื้นที่ป่าส่วนใหญ่กระจัดกระจาย
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชและอุทยานแห่งชาติลานสาง นอกจากนั้นยังมีสังคมพืชที่เป็นป่าแดงหรือ
ป่าเต็งรัง รวมถึงป่าผลัดใบขึ้นปกคลุมในพื้นที่ที่มีความลาดชันรองลงมา สําหรับพื้นที่ทําการเกษตรนั้นมีการเกษตร
ประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ ไร่ข้าวโพด อยู่ในเขตพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําขณะที่การทํานา ไม้ผลผสม ทําเฉพาะเขต
ลุ่มน้ําตอนล่าง แต่ก็เป็นพื้นที่แคบๆ เนื่องจากข้อจํากัดของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา  และบ้านลานสาง
ตําบลแม่ท้อ  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากลําห้วยแม่ท้อ  โดยลําห้วยแม่ท้อ ณ บ้านลานสางอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา
ที่ 3  4 และ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม พบว่า ชุมชนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในการ
ทํานาและอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทางราชการกําหนด   
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 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างมีกิจกรรมการเปิดหน้าดินและการปิดหน้าดิน และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ช่วงเวลาอันสั้นที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบป่าชุมชนสลับเนินเขาสูง และลักษณะที่ตั้งก่อนการพัฒนา
โครงการฯพบว่าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวชุมชนเข้าไปหาของป่าและปล่อยสัตว์เลี้ยง โค ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าอาจ
ส่งผลกระทบการด้านการใช้ประโยชนที่ดินในทางตรงและทางอ้อม ระดับผลกระทบเล็กน้อย (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 1) 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษาก่อนการดําเนินการก่อสร้างควร
ต้องมีมาตราการต่างๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ดําเนินโครงการ ดังนี้  
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 2) สํารวจทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการนําโครงการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 
 3) ต้องมีกลไลในการชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงาน 
  ต่างๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
 4) ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ทํากินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสูญเสียพื้นที่ทํากิน โดยผ่าน 
  ขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ 
 
 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมโครงการฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างถาวร โดยเปลี่ยนพื้นที่ป่าชุมชนเป็นสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด 555 ตารางเมตร ซึ่งก่อนมีการพัฒนาโครงการบริเวณดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ในการหาของป่า 
และการเลี้ยง โค และกระบือ แบบปล่อยให้หากินเองซึ่งโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละของ 0.02 
ของพื้นที่ป่าของตําบลแม่ท้อในรัศมี 1 กิโลเมตร และโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไม่มีการ
ใช่สารเคมี ของป่าสามารถขึ้นได้ และสามารถปล่อยโคให้หากินได้ตามปกติ ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า ด้านการใช้ประ
โยชนที่ดินจึงไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
   2) การใช้น้ํา 
       1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก มีแหล่งน้ําที่สําคัญ  ได้แก่  ห้วยแม่ท้อ  และห้วยแม่
ลานสาง  เป็นลําห้วยที่นํามาใช้ในการทําเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์  โดยตําแม่ท้อมีการใช้ ระบบประปาหมู่บ้าน     
ที่สูบน้ําจากลําห้วยแม่ท้อ  ลําห้วยแม่ลานสาง  และลําห้วยน้ําดิบ  ขึ้นไปเก็บในถังจ่าย  แล้วจ่ายน้ําให้หมู่บ้านตาม
ช่วงเวลา และการเลือกแหล่งน้ําจะเลือกแหล่งน้ําที่ใกล้หมู่บ้าน  และไหลผ่านหมู่บ้านดังกล่าว     และ การกําจัด
ขยะ พบว่า  มีการจัดการด้วยรถขยะของตําบลองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ท้อ 
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   2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างมีความจําเป็นที่ต้องใช้น้ําอยู่ 2 กิจกรรม  คือ  การใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
คนงาน และการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง  โดยการพัฒนาโครงการจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จะใช้
จํานวนคนงานในการก่อสร้างสูงสุดประมาณ  15 คน/วัน  ดังนั้น  คาดว่าจะมีการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ของคนงานในช่วงก่อสร้างประมาณ  3.75  ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับปริมาณการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมการก่อสร้างจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมการก่อสร้าง  ทั้งนี้โครงการฯ  จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในกิจกรรม  และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่มีการทําสําเร็จมาแล้ว การก่อสร้างจึงคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ํา
ในช่วงดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น  ในช่วงก่อสร้างโครงการฯ  จะมีปริมาณความต้องการใช้
น้ําสูงสุดประมาณ 18.75  ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีแหล่งใช้น้ํา คือ  ลําห้วยปางอ้าและห้วยแม่ท้อ  สําหรับการ
ก่อสร้าง  และบ้านพักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง และในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอปุโภคของ
คนงานก่อสร้าง  และกิจกรรมการก่อสร้าง แต่ในช่วงฤดูแล้ง  คาดการณ์ว่าจะไม่เพียงต่อกิจกรรมการก่อสร้าง  
และการอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากชุมชนบ้านลานสางจะประสบปัญหาน้ําขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง  ดังนั้น  การใช้
น้ําในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ จึงอาจมีผลกระทบต่อการใช้น้ําของชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่ปรึกษาโครงการฯ  ต้องกํากับให้บริษัท
ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา  ซึ่งจะทําให้การดําเนินการในช่วง
ก่อสร้างมีระบบประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
    1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ําประปา ของโครงการฯ  ชั่วคราว หากพบจุดชํารุดรั่วไหล ต้องเร่ง 
     ดําเนินการแก้ไขป้องกันการสูญเสียน้ํา แรงดันน้ํา และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
    2) รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างประหยัดน้ํา 
    3) จัดให้มีการสํารองน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
    4) ระมัดระวังในการก่อสร้าง เก็บกองวัสดุ ไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําของชุมชน 
    5) จัดเตรียมน้ําดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่และคนงาน  โดยต้องมีการทํา 
     ความสะอาดเครื่องกรองน้ําดื่มตามข้อกําหนดของเครื่องกรองกําหนดไว้ 
 
   - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    1) ปริมาณความต้องการใช้น้ํา 
    ในช่วงเปิดดําเนินการแบ่งกิจกรรมการใช้น้ําเป็น 1 กิจกรรมหลัก จะใช้เกณฑ์อัตราการใชน้้าํในการ
ดํารงชีวิตเฉลี่ยของคนเมือง เท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2550) น้ํา
สําหรับอาคารควบคุม ในส่วนห้องทํางาน ห้องน้ํา  
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     น้ําใช้สําหรับห้องควบคุม  
     - จํานวนพนักงาน/คนงาน   5 คน 
     - ปริมาณการใช้น้ําสูงสุด   1 ลบ.ม./วัน 
    (คาดการณ์กรณีพนักงาน/คนงานทั้งหมดไม่ได้ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา) 
    2) แหล่งน้ําใช้ ของโครงการฯ ได้แก่ ระบบประปาน้ําผิวดิน โดยต้องมีการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการท้องถิ่นให้มีการเดินท่อประปาจากลําห้วยที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการฯ   
   จากปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา จึง
คาดการณ์ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ํา ของชุมชนแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 3)  การใช้พลังงาน 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  สํานักงานสถิติ  จังหวัดตาก  ได้กล่าวว่า  ในปี 2552 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)
จังหวัดพิษณุโลก  ได้ให้บริการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  รวม 87.92จิกะวัตต์-
ชั่วโมง (GWh)  โดยจําหน่ายให้แก่  ที่อยู่อาศัย  49.51  จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม  
24.17  จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  และสถานที่ราชการและสาธารณะ 14.00  จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  อื่นๆ  0.66 
จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  คิดเป็นร้อยละ  56.30  ร้อยละ 27.48  ร้อยละ 15.92และร้อยละ 0.29  ตามลําดับ 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การใช้สําหรับกิจกรรมพักอาศัย  และการใช้
กิจกรรมเพื่อการก่อสร้าง  โดยทางโครงการฯได้จัดเครื่องปั่นไฟสําหรับการใช้ในกิจกรรมต่างๆของพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการฯจึงมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและไม่รบกวนชุมชนที่อยู่รายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

  
 - ช่วงเปิดดําเนินการ 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   ระบบการบริหารจัดการพลังงานของโครงการฯ คือ ระบบไฟฟ้าในห้องควบคุม เป็นการใช้ไฟฟ้า
บางส่วนที่ผลิตได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ  โดยการออกแบบเพื่อติดหลอดไฟในห้องควบคุม  และ
ภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ  ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพการใช้พลังงานของโครงการฯ จะไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการใช้พลังงานชุมชนรายรอบแต่อย่างใด และขณะเดียวกัน หลังจากที่โครงการเปิดดําเนินการ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการฯ จะเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับชุมชน และตําบลแม่ท้อ  
(ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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 4) การระบายน้ํา 
 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 บ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นแบบลักษณะเป็นที่ราบ
สลับเนินเขา  ดินเป็นดินร่วนปนหิน ดินร่วนดํา และบางส่วนเป็นดินลูกรัง มีความหนาแน่นของชุมชนน้อย และ
พื้นที่ยังมีสภาพยังคงเป็นธรรมชาติ  จึงมีระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ   
  
2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  
- ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโครงการฯ  ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการก่อสร้างโครงการฯจะตอ้งมกีารปรบัถมทีบ่างส่วน  
ซึ่งอาจทําให้สภาพการระบายน้ําในพื้นที่เดิมของโครงการฯ  เปลี่ยนแปลงไป ทางโครงการฯ จึงจัดสร้างรางระบาย
น้ําฝนชั่วคราว ในพื้นที่โครงการฯ  เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่รางน้ําตามธรรมชาติบริเวณภายในพื้นที่โครงการฯ  ที่มิได้
ก่อสร้าง ดังนั้น โครงการฯ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของพื้นป่าชุมชนแต่อย่างใด (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 0) 

  
- ช่วงเปิดดําเนินการ 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มีห้องควบคุม  และมีเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่ เพียง 1 คน ทําหน้าที่ดูแลระบบและ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าตรวจสอบเป็นครั้งคราวในแต่ละช่วงปี จาการคาดการณ์ดังกล่าว 
ปริมาณการใช้น้ํามีน้อยมาก  และการใช้น้ําของห้องน้ํา และห้องทํางาน ที่อยู่ในส่วนของห้องควบคุมจะถูกระบาย
ลงสู่บ่อเกรอะตามหลักสุขาภิบาล  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ําธรรมชาติหรือพื้นที่
ป่าชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 5) ระบบการสื่อสาร 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 1. ยังไม่มีที่ทําการไปรษณีย์ โทรเลข 
 2. สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ GSM  DTAC และ True Move  
 3. หมู่บ้านจะติดต่อสื่อสารโดยใช้หอกระจ่ายข่าว 
 4. ระบบสื่อสารออนไลน์  เช่น อินเตอร์เน็ต   
 5. ระบบโทรศัพท์ของ TOT 
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 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
  ในช่วงก่อสร้าง โครงการฯ เน้นการใช้โทรศัพท์มือถือ และวิทยุส่ือสารเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารสําคัญที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปริมาณการใช้งานไม่มากนักจึงคาดว่าไม่
เกิดผลกระทบต่อการสื่อสารของชุมชน  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ การดําเนินการ กิจกรรมต่างๆ มีการติดต่อสื่อสารที่น้อยมาก มีการดูแลรักษา
ระบบโดยคนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด และการออกแบบจะใช้สัญญาณดาวเทียมส่งข้อมูล
มายังสถานีหลัก  ซึ่งคาดว่า  ระบบการติดต่อสื่อสาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารของพื้นที่โดยรอบ
โครงการฯ  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 6)  ขยะและกากของเสีย 
 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  บ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตากจํานวน 110 ครัวเรือน  พบว่า  ชุมชนมีการ
กําจัดขยะโดยส่วนเรื่องการจัดการขยะ พบว่า  มีการจัดการด้วยรถขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อกว่า
ร้อยละ 70   
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อโครงการฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน จะใช้จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 15 
คน/วัน ซึ่งขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมี 2 ประเภท คือ 
   ประเภทที่ 1 ได้แก่  ขยะที่เกิดจากการดํารงชีวิตประจําวันของคนงาน การคาดการณ์จะใช้เกณฑ์
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน มีความหนาแน่น 0.3 กิโลกรัม/ลิตร (เกณฑ์ กนอ. สําหรับเขต
พาณิชยกรรมและพื้นที่พักอาศัย)  ดังนั้น คาดว่าจะมีขยะมูลฝอยเกิด 12 กิโลกรัม/วัน  ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบด้วย 
เศษอาหาร ถุงพลาสติก  และเศษกระดาษ เป็นต้น  ซึ่งทางโครงการฯได้จัดให้มีถังรองรับได้อย่างเพียงพอตามจุด
ต่างๆ  และใช้วิธีการคัดแยกขยะ  และกําจัดตามวิธีที่เหมาะสม 
   ประเภทที่ 2 เป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง  เศษวัสดุ แตกหักต่างๆ  เช่น เศษไม้  เศษอิฐ  กล่อง
บรรจุ และเศษเหล็ก เป็นต้น ซึ่งบางส่วนสามารถจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ใหม่  ส่วนที่จําหน่ายไม่ได้จะทําการ
เก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการในการกําจัดกากของเสียมารับไปกําจัด
ต่อไป   
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   เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่มีปริมาณค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันบริเวณ
พื้นที่โครงการฯเป็นสภาพธรรมชาติ  ดังนั้นกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯอาจส่งผลกระทบต่อพื้นป่าชุมชนและ
ทัศนียภาพที่รายรอบโครงการฯ  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากมีผลกระทบจากจํานวนขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมา 
ให้มีระบบการจัดการขยะ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนรายรอบ ดังนี้ 
  1) มีการจัดการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อนําไปกําจัดในวิธีการที่เหมาะสมกับ 
  ประเภทของขยะต่อไป 
    2) จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
    3) กํากับให้คนงานทิ้งขยะในถังที่จัดเตรียมให้เท่านั้น 
    4) ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยู่ในสภาพดีและให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดระยะเวลาดําเนิน 
    5) จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เป็นสัดเป็นส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ง่าย 
     ต่อการจัดการ และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย คัดแยกบางส่วนที่สามารถใช้งานได้ 
     กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ส่วนที่เหลือให้ประสานงานเพื่อขายให้กับหน่วยงานที่รับซ้ือ 
    6) ต้องมีการกําจัดขยะทั้งที่เป็นสารอินทรีย์  อนินทรีย์ และเคม ีเพื่อป้องกันการระบายลงสู่ 
     แหล่งน้ํา 

 
 - ช่วงเปิดดําเนินการ 

   รายละเอียดผลกระทบ 
    แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากโครงการฯ  เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพกังหันลม  ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด  ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการฯเป็นขยะ
จากการบํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงอายุการทํางาน  โดยมีการบริหารจัดการขยะอยู่ 2 ช่วง 
คือ ช่วงในระยะประกัน  จะมีการส่งอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการประกอบชุดกังหันลม และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดกลับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผู้รับผิดชอบ ส่วนช่วงหลังระยะประกัน ขยะจากชุดกังหันลม  
และอุปกรณ์อื่นๆ  เมื่อหมดอายุการใช้งาน  ทางโครงการฯ  จะส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตในการกําจัด
ขยะดังกล่าว ส่วนขยะทั่วไปจากห้องควบคุม และเจ้าหน้าที่  โดยโครงการฯมีแนวทางการจัดการมูลฝอยทัว่ไปแบบ
เน้นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  โดยมีการแยกถังทิ้งอย่างชัดเจนภายในพื้นที่โครงการฯ ดังนั้นจากกระบวนการ
ดังกล่าวจึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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   7) การคมนาคม 
   1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ถนนทางหลวง ตาก-แม่สอด  หมายเลข 105  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม ติดต่อระหว่าง
ตําบลป่ามะม่วง  ตําบลหนองบัว  ไปยังอําเภอเมืองตาก โดยถนนทางหลวง พหลโยธิน  หมายเลข 1  และสามารถ
เชื่อมการคมนาคมกับด่านแม่ละมาด  และอําเภอแม่สอด ไม่มีการคมนาคมทางน้ํา  และทางอากาศ 
   2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 การขนส่งในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งพนักงานก่อสร้าง  และวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม
ก่อสร้าง  โดย ขนส่งจากกทม.-สถานที่ติดตั้ง  โดยมีเส้นทางในการลําเลียง คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 
(ตาก-แม่สอด) สู่ทางหลวงหมาย 12 แล้วเข้าสู่เส้นทางภายในป่าชุมชนถึงที่ตั้งโครงการซึ่งเส้นทางภายในป่าชุมชน
เป็นถนนดินอ่อน เป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ต้องการหาของป่าในบริเวณป่าชุมชน ไม่
เหมาะสําหรับเดินทางหรือขนย้ายอุปกรณ์ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมและเป็นบ่อ มีโคลนตม เป็น
ถนนแคบและลื่น มีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและไม่ควรขนย้ายในเวลากลางคืน  การลําเลียงวัสดุอุปกรณ์
จําต้องมีการตัดต้นไม้ในบางช่วงของการสัญจรเพื่อขยายเส้นทางแต่อยู่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการขนย้ายจะมี
เส้นทางเดียวที่ใช้ในการสัญจรเข้าสู่ที่ตั้งโครงการฯเท่านั้น  และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องลําเลียง ประกอบด้วย 
    1. การขนส่งชุดกังหันลม 
    1.1) เสากังหันลม  ที่มีความสูง 99.5 โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และ
ส่วนล่าง  ขน-ย้ายด้วยรถเครนสําหรับงานก่อสร้างจํานวน 1 เที่ยว ระยะเวลาในการขนส่ง 1 สัปดาห์  
    1.2) ใบกังหันลม  จํานวน 3 ใบ ขนาด 49 เมตร ขน-ย้ายด้วยรถเครนสําหรับงานก่อสร้าง
จํานวน 1 เที่ยว ระยะเวลาในการขนส่ง 1 สัปดาห์ 
    1.3) องค์ประกอบอื่น ได้แก่  
     Nacelle : เป็นตัวครอบให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ภายในซึ่งจะป้องกันความเสียหายได้ 
     Rotor hub : เป็นจุดศูนย์กลางใบพัด  
     Cable Spool  Wind Turbine Controller  และ Grid Connected Inverter  
    บรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ ขน-ย้ายด้วยรถบบรรทุกสิบล้อ จํานวน 1 เที่ยว จํานวน 3 วัน 
    2. การขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  ต้องทําการขนส่งทั้งหมด 1 ตู้คอนเทนเนอร์ 
ระยะเวลาในการขนส่งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจํานวนเที่ยวในการขนส่ง เท่ากับ 1 เที่ยว 
    3. การขนส่งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้องควบคุม และการวางฐานฐานใช้รถบรรทุก 
ระยะเวลาในการขนส่งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจํานวนเที่ยวในการขนส่ง เท่ากับ 1 เที่ยว 
   จึงคาดว่าจะมีการขนส่งวัสดุเข้าสู่โครงการฯ สูงสุดประมาณ 5 เที่ยว/วัน พร้อมทั้งมีการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง  โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 105 และเส้นทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่ที่ตั้งโครงการฯ  มีช่องทาง
การจราจรแคบและเป็นหลุมในบางช่วง ดังนั้น  คาดว่าอาจเกิดผลกระทบการสัญจรของชุมชน  (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 1) 
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   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
    1) จัดระบบการเข้า-ออกของรถแต่ละเที่ยวในการขนวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ 
    2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุต่างๆ  ในช่วงเวลากลางคืน 
    3) มีระบบการจราจรที่เคร่งครัด มีการอํานวยความสะดวกให้พนักงานขับรถและรณรงค์ให้ 
     พนักงานขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
    4) จัดระบบจราจรภายในโครงการฯ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ ให้มีความสะดวกและ
     ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณหรือจัดให้มีพนักงานอํานวยความสะดวกและช่วงเปิด 
     ดําเนินการ  
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  ดังกล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด  และในช่วงเปิดดําเนินการไม่มี
อาคารสํานักงาน  แต่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ มีการดูแลรักษาระบบโดยคน
ในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบเป็น
ครั้งคราวในแต่ละช่วงปี ซึ่งจากกิจกรรม ดังกล่าวจึงมีการสัญจรและใช้เส้นทางน้อยมาก  ดังนั้น  จึงคาดว่าไม่
เกิดผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
   8) ด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมง 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ตําลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การทํานาปี 
ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล และการปลูกมันสําปะหลัง  สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ  เช่น  โค  เป็ด  ไก่ และบ้านลานสาง 
ตําบลแม่ท้อ  ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 9  และชุมชนมีการเลี้ยง โค มีการเลี้ยงปล่อยซึ่งสถานที่เลี้ยงสวนใหญ่จะ
เป็นป่าชุมชนของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ–ห้วยตากฝ่ังขวา ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  ในพื้นที่โครงการเป็นที่ราบของป่าชุมชน ไม่มีการทําการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ แต่มีการทํา
การเกษตรซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ตั้งโครงการ 5 กิโลเมตร ไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การทําประมง แต่มีการ
หาของป่าในพื้นที่โครงการและการเลี้ยงโค ซึ่งกิจกรรมในการก่อสร้างโครงการฯ  ดําเนินการในพื้นทีข่อบเขตจาํกดั 
ตลอดจนน้ําทิ้งจากการก่อสร้าง ขยะ จากคนงาน  และจากการก่อสร้าง มีการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้น คาดว่าจะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อการเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมงของพื้นที่รายรอบโครงการฯ (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
  รายละเอียดผลกระทบ 
  กิจกรรมโครงการ มีการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานการใช้น้ํา  และโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 555 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละของ 0.02 ของพื้นที่ป่า
ของตําบลแม่ท้อในรัศมี 1 กิโลเมตร และไม่มีอาคารสํานักงาน  มีการดูแลรักษาระบบโดยคนในพื้นที่ 1 คน 
ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด จึงมีขยะเกิดขึ้นน้อย  ดังนั้น  คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบตอ่ผลผลติทางการเกษตร 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมงของพื้นที่รายรอบโครงการฯ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
   1) เศรษฐกิจ-สังคม 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จากแบบสํารวจเศรษฐกิจ-ครัวเรือน บ้านลานสางจํานวน 110 ครัวเรือน  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 24 และ 17 ตามลําดับ มีส่วนน้อยที่
ประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน (ร้อยละ 2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท และมี
หน่วยธุรกิจที่สําคัญ  ได้แก่  โรงแรม  รีสอร์ท ปั้มน้ํามันและก๊าซ  โรงสีโรงงานอุตสาหกรรม  ร้านค้าปลีก  
ร้านอาหาร  ร้านซ่อมรถ  
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโครงการฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน ใช้จํานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 15 คน/วัน เป็นการส่งเสริมด้านแรงงานภายในชุมชน จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แต่อาจมี
ผลกระทบด้านสังคม  เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและการลักขโมยที่เพิ่มมาก
ขึ้น และการสูญเสียพื้นที่หาของป่าหรือเลี้ยงสัตว์อาจส่งผลให้รายได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ดังนั้น จึงคาดการณ์ ระดับผลกระทบจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ต้องกํากับให้
บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามาตรการและป้องกันการลดผลกระทบขั้นต่ํา  โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ
โครงการฯ 
    1) บริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการเพื่อป้องการ 
     การเกิดปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม (กรณีคนงานก่อสร้างนอกพื้นที) 
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    2) บริษัทผู้รับเหมากํากับควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ก่อความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยมี 
     บทลงโทษที่ชัดเจน 
    3) โครงการฯต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการฯ  และชุมชน  โดยการให้ความ 
     ร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
    4) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในพื้นที่ และคนที่เข้าไปทําโครงการฯ ดังนั้น  จึงควรที่จะมี
     การให้ความรู้ หรืออบรมทางด้านวัฒนธรรม  ศีลธรรม ที่เหมาะสม 
 
 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ การดูแลรักษาระบบใช้คนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด 
และมีอาจผลประโยชน์คืนกลับต่อชุมชนในรูปกองทุนรอบโรงไฟฟ้าในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และ
คืนภาษีสู่ท้องถิ่น ทําให้เศรษฐกิจชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น  จึงคาดว่าไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
  2)  สาธารณสุข 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 เขตตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  มีสถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน  
6  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านลางสาง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตากได้กล่าวว่า โรคที่
เป็นสาเหตุการตายสูงสุดของตําบลแม่ท้อ ได้แก่ โรคชรา ร้อยละ 16 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 9 การสัมผัสปัจจัย
อื่น ร้อยละ 4 หัวใจล้มเหลวร้อยละ 3 การติดเชื้อในกระแสเลือด และหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ําค่ังร้อยละ 2 เป็นต้น 
(ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2554)  
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างใช้ระยะเวลา 6 เดือน จํานวนคนงาน 15 คน/วัน ในการเตรียมงาน ติดตั้ง
ระบบและทดสอบระบบ ซึ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างและประชาชนที่อาจสัญจรผ่าน ได้แก่  
   1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  สามารถควบคุมได้โดยการจัดการที่ เหมาะสมมีการเตรียม
สาธารณูปโภคเป็นอย่างดี เช่น การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและน้ําอย่างเพียงพอ และมีการเก็บของเสียอย่าง
ถูกสุขลักษณะ   
   2. การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทํางาน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลในการทํางาน  และสภาพพื้นที่ทํางานไม่เหมาะสม 
   3. มลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง  กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ํา 
อากาศ และเสียงได้ ส่ิงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนที่สัญจรผ่าน  
   ซึ่งจากรายละเอียดผลกระทบดังกล่าว ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดําเนินโครงการได้มี 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                        
 

รายงานฉบับสมบูรณ์  มกราคม 2555                           5-98 

การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและน้ําอย่างเพียงพอ และมีการเก็บของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ   
การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ลดเสียง และหน้ากากป้องกันฝุ่น แก่คนงานที่ทํางานการ
จัดการน้ําเสียให้ถูกสุขลักษณะจึงคาดว่าเกิดผลกระทบในระดับเป็นยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ต้องกํากับให้
บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 
    1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนที่บุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานให้เพียงพอกับจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ อุปกรณ์ลดเสียง  
    2) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับปฐมพยาบาล  
    3) สุขภาพของคนงานก่อสร้าง และแพร่เชื้อสู่พื้นที่รอบ ๆ โครงการฯ  ด้วยโรคติดต่อโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร  ไข้มาเลเรีย หรือโรคต่างถิ่น   ควรมีมาตรการในการวางแผนการใช้น้ําและ
สุขาภิบาลอยา่งเหมาะสม และควรควบคุมยุงที่ก่อให้เกิดโรค ด้วยการฉีดพ่นยา 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 

 ช่วงเปิดดําเนินการ ระบบการทํางานมีผู้ดูแลระบบเป็นคนในชุมชนบ้านลานสาง 1 คนโดยคอยแจ้ง
เตือน  และดูแลรักษาระบบการทํางานต่างๆ  ซึ่งกังหันลมมีระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้น 99.01 dB(A)  มีระบบการ
ทํางานตลอดระยะ 24 ชั่วโมง มีค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 56.51 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
ที่กําหนด (10 dB(A))  ดังนั้น กิจกรรมการทํางานของกังหันลม จุดที่ตั้งโครงการและระยะห่างของชุมชนประมาณ 
3,000 เมตร อาจส่งผลกระทบในระดับที่ก่อให้เกิดความรําคาญสุขภาพจิตใจของบุคคลที่สัญจรและเข้าไปหาของ
ป่าเป็นประจํา และอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันและกลางคืนในบริเวณใกล้กับจุดที่ตั้ง
โครงการ ซึ่งลักษณะการเกิดเสียงดังรบกวนดังล่าวจะเกิดในช่วงการทํางานของ generator ที่มีการผลิตไฟฟ้า 
และจากตัวอย่างข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พบว่า ความเร็วลมในพื้นที่ ห้วยกระสึม ที่มีความเร็วลมสูงกว่า  
3 เมตร/วินาที ทั้งวันยกเว้นแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 21.00 น. ที่มีความเร็วลมต่ํากว่า 3 เมตร/
วินาที แต่ความเร็วลงระดับนี้มีเฉพาะเดือน กรกฎาคม จนถึงเดือน กันยายน เท่านั้น ขณะที่เดือนตุลาคมและเดือน
พฤศจิกายนมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํา  3 เมตร/วินาทีตลอดเวลา  ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผลิต
ไฟฟ้าของกังหันลมทํางานเป็นช่วงเวลา จึงคาดการณ์ว่า ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถยอมรับได้หรือเกิด
ผลกระทบเพียงเล็กน้อย  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
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  3)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ในเขตตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  มีสถานีอนามัยประจําตําบล / หมู่บ้าน 6 แห่ง 
และระบบความปลอดภัยของเทศบาลตําบลจริม 2 ระบบ คือแบบอปพร.  และแบบชรบ. พร้อมทั้งมีสถานีตํารวจ
ประจําตําบล  
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง/ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ในช่วงการก่อสร้างได้กําหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมาซึ่งเข้ามาดําเนินงานด้านต่างๆในการก่อสร้าง โดยจัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  ซึ่งบริษัทฯ รับเหมาที่เข้ามาดําเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและ
สม่ําเสมอ  ลักษณะกิจกรรมการก่อสร้างของระบบต่างๆ  เป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างอาคารสูงมีการขยายตัวในแนวราบ 
ดังนั้น จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
   
 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มิได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบและคนงานก่อสร้างก็ตาม  โครงการฯต้องกํากับให้
บริษัทผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา  ซึ่งจะทําให้การดําเนินการ
ในช่วงก่อสร้างมีระบบประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
    1) ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมกับงาน และมีกฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานสวม 
     ใส่อย่างเคร่งครัด 
    2) โครงการฯต้องติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจนในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และห้าม 
     บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ ขณะที่ทําการก่อสร้าง  
    3) จัดป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่น เขตพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้าก่อน 
     อนุญาต ต้องสวมหมวกนิรภัย 
    4) ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายกําหนด 

 
  4)  สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตากอยู่บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ที่เป็น
เส้นทางสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง เช่น อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองตาก และอําเภอแม่สอด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สอด) ห่างจากตัวอําเภอเมืองตาก



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น                                      
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                                                                        
 

รายงานฉบับสมบูรณ์  มกราคม 2555                           5-100

ประมาณ 35 กิโลเมตร ซึ่งประกาศทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 954 (พ.ศ.2524) เนื้อที่ประมาณ 79,550 ไร่  และประกาศทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่ท้อ–ห้วยตากฝ่ังขวา ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 145 (พ.ศ.2509) เนื้อที่
ประมาณ 85, 700 ไร่ รวมเนื้อที่สองอําเภอ 165,250 ไร่ หรือ 264.4 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเพียง 93,125 ไร่ หรือ 149 ตารางกิโลเมตร  และตลาดมูเซอ  หรือน้ําตกแม่ลานสางเป็นต้น แต่ในพื้น
ที่ตั้งโครงการฯ  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่อย่างใด 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงก่อสร้าง มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ทําให้เกิดขยะที่เกิดจากการดํารงชีวิตประจําวันของคนงาน 
และขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง  เศษวัสดุ แตกหักต่างๆ  ซึ่งจะมีปริมาณมาก ซึ่งจากการพิจารณาพื้นที่ตั้งโครงการ 
เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ยังคงเป็นธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านทัศนียภาพ กิจกรรมการก่อสร้าง และช่วงระยะเวลา
ในการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในการมองของแต่ละบุคคลที่สัญจรผ่านจุดที่ตั้งโครงการ ดังนั้น 
คาดว่า กิจกรรมการก่อสร้าง ส่งผลกระทบเล็กน้อยที่สามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
    1) ปรับภูมิทัศน์ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิม โดยต้องมีการออกแบบ  
   และการปฏิบัติงานที่ดี 
    2) สร้างทิวทัศน์ภายในโครงการฯ และแนวรอบโครงการฯ ให้สวยงาม และสะอาด 
 
   - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มีลักษณะของกิจกรรมที่มิได้มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งบริเวณรายรอบไม่มี
ระบบนิเวศน์อุทยานที่อุดมสมบูรณ์  และโครงการฯเป็นระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
อีกทั้งจํานวนกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีเพียง 1 ต้น ห้องควบคุมและระบบจําหน่าย ที่ติดตั้งอย่างเป็น
ระเบียบ ดังนั้นจากการพิจารณาดังกล่าวคาดว่าโครงการไม่เกิดผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเที่ยวแต่
อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
   5) โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
  - ช่วงก่อสร้าง/เปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ  
   บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ไม่มีแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ดังนั้นโครงการฯจึงไมส่่งผล
กระทบต่อโบราณคดีและประวัติศาสตร์อย่างใด  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-101

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ตาก)  
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งและสภาพ 

ภูมิประเทศ 
กิจกรรมการก่อสร้าง ตอ้งมกีารเปิดหน้าดนิ  ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบด้านการกัดเซาะ  และพังทลายของ
ผิวหน้าดิน  และอาจมีการพัดพาตะกอนสู่แหล่งน้ํา
หรอืทางระบายน้ําตามธรรมชาติก็ได ้ แตพ่บว่าบริเวณ
พื้นที่โครงการฯ  ลักษณะเป็นทีร่าบของเขตป่าชุมชน
สภาพเป็นดินลึกมากและไม่พบหิน พื้นภายใน100 
เซนติเมตร เป็นลูกคลื่นลอนลาดถงึเนินเขา ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอ้ยถงึเป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชนัร้อยละ 
2-20  ซึ่งการพังทลายและการกดัเซาะจงึขึ้นอยูก่ับ
ทิศทางลม ฝนในแต่ละฤดกูาล และระดบัความลึกใน
การเปดิหน้าดิน ดังนั้น  จงึเกดิผลกระทบในการ
ปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ  โดยเกดิจากการกดัเซาะ
พังทลายในระดับเล็กน้อยหรือระดับต่ํา 

(-1) 

กิจกรรมของโครงการได้มเีปลี่ยนแปลงที่ตั้งและสภาพภูมิ
ประเทศไปเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่บนพื้นที่ราบป่าชุมชน เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดังนั้น  ในช่วงเปิด
ดําเนินการ จึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อทีต่ั้งและสภาพภูมิ
ประเทศในระดบัเล็กน้อย ซึง่ชมุชนสามารถยอมรับได ้

(-1) 

 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-102

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 

1.2 
ธรณีวทิยา 
และแผ่นดินไหว 

  ไม่ส่งผลกระทบ 
(0) 

  ไม่ส่งผลกระทบ  
(0) 

1.3 ทรัพยากรดิน 
ไม่ส่งผลกระทบ ทรัพยากรดินเสื่อมคุณภาพแต่อย่าง
ใด  

(0) 
ไม่ส่งผลกระทบ 

(0) 

1.4 อุตุนิยมวทิยา ไม่เกิดผลกระทบ (0) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) 
1.5 คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

พบว่า มีค่าเท่ากับ 61.0  ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 
ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด จึงคาดว่าส่งกระทบ
ต่อผู้สัญจรและคนงานก่อสร้างระดับเล็กน้อย   

(-1) 

ไม่ก่อผลกระทบให้เกดิการฝุ่น SOx NOx และ CO แต่อย่างใด 

(0) 

1.6 ระดับเสียงรบกวน จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 42.5 
dB(A) ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 2.17 dB(A)  
ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนทีก่ําหนด 
(10 dB(A))  ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด 

(-1) 

จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 42.5 dB(A)  
ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 56.51 dB(A)  ซึ่งมีค่าเกิน
มาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กําหนด (10 dB(A)) ชุมชน
สามารถยอมรับได้ ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(0) 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-103

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.7 แสงและเงา กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ ไม่มีกิจกรรมใด  ที่จะ

ทําใหเ้กิดแสงและเงาแต่อย่างใด (0) 
เนื่องจากจํานวนของกังหันลมมี จํานวน 1 ต้น ตําแหน่งจุด
ที่ตั้งกังหันลมกับระยะห่างของชุมชน และลักษณะสภาพพื้นที่
ของชุมชนที่มีแนวต้นไม้เป็นแนวกั้น  ไม่เกิดผลกระทบ  

(0) 

1.8 คุณภาพน้ํา จํานวนคนที่ย้ายไปพักอาศัยชัว่คราวในช่วงระยะการ
ก่อสร้าง อาจกอ่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ํา 
ดังนั้น คาดว่า ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
ไม่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพน้าํผิวดิน น้ําดื่ม-น้ําใช้  ของชุมชน
บ้านลานสางแตอ่ย่างใด (0) 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบนบก การนําวัสดกุ่อสร้างเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ  และการ

เดินระบบสายสง่ ดังนั้น จากกิจกรรมอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาบนบก 
อาทิเช่น ต้นไมใ้นพื้นที่ ระดับผลเพียงเล็กน้อย 

(-1) 

กิจกรรมของโครงการที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดงัตลอด
ระยะเวลา ดังนัน้ จึงคาดว่า การระดับความดงัของเสียง และ
ค่าระดับการรบกวนของเสียงทีเ่กินมาตรฐาน อาจส่งผล
กระทบระดับเล็กน้อยตอ่สัตว์ปา่ ที่อาศัยอยู่บรเิวณนั้น 

(-1) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-104

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา จากการพจิารณา กจิกรรมการกอ่สรา้ง และชว่ง

ระยะเวลา กับปริมาณการใช้น้ํา และสถานภาพปัจจุบัน
ของสิง่แวดล้อม ดังนั้น จงึคาดวา่ กิจกรรมการก่อสร้าง 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ํา  

(0) 

กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีกิจกรรมใดทีเ่กี่ยวข้องกับ
นิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด ดังนั้น จงึคาดวา่ กิจกรรมของ
โครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ทางน้ําแต่
อย่างใด 

(0) 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน 
กิจกรรมการก่อสร้างมีกจิกรรมการเปดิหน้าดินและ
การปิดหน้าดิน และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ช่วงเวลาอันสั้น อาจส่งผลกระทบการด้านการใช้ประ
โยชนที่ดินในทางตรงและทางออ้ม ระดับผลกระทบ
เล็กน้อย 

(-1) 

จึงคาดการณ์ว่า ด้านการใช้ประโยชนที่ดินไม่เกิดผลกระทบแต่
อย่างใด 

(0) 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-105

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การใช้น้ํา การอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากชุมชนบ้านลานสางจะ

ประสบปัญหาน้าํขาดแคลนในชว่งฤดูแล้ง  ดังนัน้  การ
ใช้น้ําในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ จงึอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้น้ําของชุมชน ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 

ช่วงเปิดดําเนินการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึง่มี
น้อยมากเมือ่เทยีบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา จงึคาดการณ์ว่า
โครงการฯ  จะไม่ก่อผลกระทบแต่อย่างใด 

(0) 

3.3 การใช้พลังงาน โครงการฯ  ไดจ้ัดเครื่องปั่นไฟสําหรับการใชใ้น
กิจกรรมต่างๆ ของพื้นทีก่่อสรา้งโครงการฯ  จงึมี
กระแสไฟฟ้าใชอ้ย่างเพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยูร่ายรอบ   

(0) 

ห้องควบคุม  และภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ  
จะใช้ระบบการประหยัดพลังงานเมื่อพิจารณาสภาพการใช้
พลังงานของโครงการฯ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบแต่อย่างใด 

(0) 

3.4 การระบายน้ํา โครงการฯ จงึจดัสร้างรางระบายน้ําฝนชั่วคราว ใน
พื้นที่โครงการฯ  เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่รางน้ําตาม
ธรรมชาติบริเวณภายในพื้นที่โครงการฯ  จงึไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของพืน้ที่ป่า
ชุมชนแต่อย่างใด 

(0) 

การใช้น้ําของหอ้งน้ํา ห้องประชุมชน และห้องทํางาน ที่อยูใ่น
ส่วนของห้องควบคุมจะถูกระบายลงสู่บ่อเกรอะตามหลัก
สุขาภิบาล  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายน้ําธรรมชาติหรือพื้นที่ปา่ชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด 

(0) 

 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-106

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.5 ระบบการสื่อสาร ในช่วงก่อสร้าง โครงการฯ เน้นการใช้โทรศัพทม์ือถือ 

และวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือสาํคัญในการสือ่สาร
ภายในพืน้ที่โครงการฯ ซึง่ปรมิาณการใชง้านไมม่ากนัก
จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบตอ่การสื่อสารของชมุชน 

(0) 

การออกแบบจะใช้สัญญาณดาวเทียมส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก  
ซึ่งคาดว่าระบบการตดิต่อสื่อสาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสื่อสารของพื้นที่โดยรอบโครงการฯ   
 

(0) 

3.6 ขยะและกากของเสีย กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  อาจส่งผลกระทบต่อ
พื้นป่าชุมชนและทัศนียภาพที่รายรอบโครงการฯ  
ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
ช่วงเปิดดําเนินการ กิจกรรมโครงการฯ  พลังงานทางเลือกที่
สะอาดมีการออกแบบไม่มีอาคารสํานักงาน  ดังนั้นจึงคาดว่า
ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นป่าชุมชนรายรอบ 

(0) 

3.7 การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมชว่งก่อสร้าง คาดว่าจะมีการขนส่งวัสดเุข้าสู่
โครงการฯ สูงสดุประมาณ 5 เที่ยว/วัน พร้อมทั้งมกีาร
ขนส่งวัสดกุ่อสรา้ง  ดังนัน้  คาดว่าอาจเกดิผลกระทบ
การสัญจรของชมุชน  ระดับเล็กน้อย 

(-1) 

ในช่วงเปิดดําเนนิการไม่มีอาคารจึงมกีารสัญจรและใช้เส้นทาง
น้อยมาก  ดงันัน้  จึงคาดว่าไมเ่กิดผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบ 

(0) 

 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-107

 
ตารางที่  5-21  แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.8 การเกษตร  

การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา
และการประมง 

ในพื้นที่โครงการเป็นทีร่าบของป่าชุมชน ไม่มีการทํา
การเกษตรในพืน้ที่โครงการฯ แต่มีการหาของป่าใน
พื้นที่โครงการและการเลี้ยงโค ดังนั้น คาดว่าจะไม่
เกิดผลกระทบต่อการเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
และการประมงของพื้นทีร่ายรอบโครงการฯ 

(0) 

กิจกรรมโครงการ มีการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน 
ซึ่งมีน้อยมาก  คาดวา่จะไม่เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ และการประมงของพืน้ทีร่าย
รอบโครงการฯ 

(0) 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม การก่อสร้างโครงการฯ อาจมีผลกระทบด้านสงัคม  

เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม การลักขโมยที่
เพิ่มมากขึ้น และการสูญเสียพืน้ที่หาของป่าหรือเลี้ยง
สัตว์อาจส่งผลให้รายได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดงันั้น จึงคาดการณ์ ระดับ
ผลกระทบเลก็น้อย 

(-1) 

มีผลประโยชน์คืนกลับต่อชุมชนในรูปกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 
และคืนภาษีสู่ท้องถิ่น ทําให้เศรษฐกจิชุมชนมีการขยายตัวมาก
ขึ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันั้น  จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 

 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-108

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.2 สาธารณสุข กิจกรรมการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับ

คนงานก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาเรือ่ง ฝุ่น และเสียง จึง
คาดว่าเกิดผลกระทบในระดับเป็นยอมรับได้ ระดับ
ผลกระทบเลก็น้อย   

(-1) 

กังหันลมมรีะดบัเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขึ้น 99.01 dB(A)  มีระบบ
การทํางานตลอดระยะ 24 ชั่วโมง มีค่าระดับการรบกวน 
เท่ากับ 56.51 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB(A))  อาจส่งผลกระทบระดับเลก็น้อย 

(-1) 

4.3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

กิจกรรมการก่อสร้างมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมา
อยู่แล้ว คาดว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 
ทางโครงการ ได้มีมาตรการป้องกันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วดังนัน้ 
จึงคาดว่า ไม่มผีลกระทบ แต่อย่างไร (0) 

4.4 สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

ช่วง อาจส่งผลกระทบต่อทัศนยีภาพในการมองของแต่
ละบุคคลที่สัญจรผ่านจุดทีต่ั้งโครงการ ดงันั้น คาดว่า 
กิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
โครงการฯ  มีลักษณะของกิจกรรมที่มิได้มีผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว โครงการฯจึง ไม่เกดิผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

(0) 

 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-109

 
ตารางที่  5-21 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.5 โบราณคด ี

และประวัติศาสตร ์
กิจกรรมการก่อสร้างไม่ได้ตัง้อยูท่ี่มีแหล่งโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ดงันั้น กิจกรรมโครงการฯ จึงไม่
ส่งผลกระทบตอ่โบราณคดีและประวัติศาสตรอ์ย่างใด 

(0) 
ไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณคดแีละประวัติศาสตร์อย่างใด 

(0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-110

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่า
ต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.1 ที่ตั้งและสภาพ 
ภูมิประเทศ 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเวลาทีม่ีฝนตกหนัก หรือเวลากลางคนื 
2) ในบริเวณกอ่สรา้งที่มกีารเปดิหน้าดินบริเวณกว้าง  จะต้องอัดชั้นดินให้
แน่น ราบเรียบเพื่อป้องกันการไหลบ่า  และชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยงั
บริเวณภายนอกโครงการฯโดยเฉพาะในฤดูฝน 
3)ปลูกหญ้าหรอืพืชคลุมดิน  หรือดาดคอนกรตีตามแนวพื้นทีท่ี่มีความลาด
ชันต่างๆเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน 
4) การขุดหน้าดินเพื่อทําฐานรากขนาดใหญ่ ต้องนาํดินที่ขดุขึ้นมาไปกองที่
อื่นไม่ควรนํามากองที่ปากบ่อ เพื่อป้องกันดินพงัทลายทับคนงานที่ทํางานอยู่
ด้านล่าง 

- - 

  
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-111

 
 ตารางที ่ 5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง 

ช่วงเปิด
ดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.5 คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําบรเิวณพื้นทีก่่อสร้างที่ทําการเปดิหนา้ดิน บริเวณถนนทางเข้าของ
พื้นที่โครงการฯ ถนนภายในโครงการฯ บริเวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) จะสามารถลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
ได้ถึงร้อยละ 50 (U.S.EPA) 
2) ก่อสร้างรั้วไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเป็นแนว
กํากับการฟุง้กระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรําคาญต่อประชาชน 
3) การดําเนินการกํากับวัสด ุ
- การกองวัสดุทีม่ีฝุ่น ต้องปิดหรอืปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและ
ด้านข้างอีก 3 ด้าน 
- ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตอ้งบรรจุภาชนะที่ปิดมิดชิด 
โดยผงซีเมนตท์ีม่ีปริมาณมากกว่า20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิด
ล้อม- การย้ายวสัดุที่มีฝุ่น ต้องฉดีพรมดว้ยน้ําทนัทีก่อนการขนย้าย 
4) ห้ามคนงานทําการเผาขยะฝอยหรือวัสดุอืน่ๆ ที่เกิดจากบ้านพักคนงาน 

- 

 แผนติดตามตรวจสอบและป้องกันคุณภาพ
อากาศ 
สถานที่ทําการตรวจวดั    บริเวณพื้นที่
โครงการฯ 
วิธีทําการตรวจสอบ 
  ประสานงานกบัห้องปฏิบัตกิารของทาง
ราชการหรอืเอกชนที่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานตรวจวัดคุณภาพในพารามิเตอร์
ต่อไปนี ้   
- ฝุ่น (TSP)                    
  - ความเร็วลม  และทิศทางลม 
ระยะเวลาดําเนนิการ      ช่วงก่อสร้าง 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-112

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.6 ระดับเสียงรบกวน 1) กิจกรรมการก่อสร้างใดทีก่่อให้เกิดเสียงดังรบกวนให้ดําเนินการ
ในช่วงเวลากลางวันแลระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
2) ก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่กอ่สร้างเพือ่ช่วยเป็นกําแพงกั้นเสียงลดค่า
ระดับเสียงที่ประชาชนจะได้รับ 
3) จัดทําอุปกรณ์ปดิครอบเครือ่งจกัรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดระดบั
ค่าเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจกัรลง 
4) ทําการเสริมแผ่นยางกันสะเทือนเข้าไปทีฐ่านของเครือ่งจกัรที่เป็น
แหล่งกําเนิดเสียงดงั เพื่อลดการสั่นพ้องของโครงสร้างเครือ่งจกัรเป็น
การลดค่าระดับความดังเสียง 
5) ซ่อมบํารุงและตรวจสภาพการทาํงานของเครือ่งจักรอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการใชง้าน ทําการหยอดน้ํามันเครื่อง
เพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหล่เก่าทีเ่สื่อมสภาพก่อให้เกดิเสียงดัง 

เนื่องจากกจิกรรมของโครงการฯ  
ในช่วงเปิดดําเนนิการมีอุปกรณท์ี่
ก่อให้เกดิเสียง  จึงควรมีแนว
ป้องกันและลดผลกระทบ  ดงันี้ 
ตรวจสอบ  ซอ่มแซม  บํารุงรกัษา
เครื่องจักรต่างๆให้อยูใ่นสภาพดี
อยู่เสมอเพือ่ป้องกันการชํารุด  
หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ซึง่จะ
ทําใหเ้กิดปญัหาเสียงดงัที่อาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบได ้

 แผนติดตามตรวจสอบและ
ป้องกันคุณภาพเสียง 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
  บริเวณพื้นที่โครงการฯ 
วิธีทําการตรวจสอบ 
  ประสานงานกบัห้องปฏิบัตกิาร
ของทางราชการหรอืเอกชนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตรวจวัดคุณภาพในพารามิเตอร์
ต่อไปนี ้
- Lmax               - Lmin 
- Leq(8)             - Leq(24) 
- Leq(90)                       

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-113

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 ระดับเสียงรบกวน 
(ต่อ) 

6) กําหนดให้คนงานก่อสร้างที่ตอ้งทํางานในเวลาที่มีเสียง
ดังเกินมาตรฐาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
Ear plug, Ear Muff 
7) จัดให้มกีารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ฏิบัตงิาน
บริเวณที่มีแหลง่กําเนดิเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกดิจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาติดต่อกันนาน
เกินไป  

ความถี่        
    3 เดือน/ครัง้ ต่อเนื่อง 5 วัน  
ระยะเวลาดําเนินการ      
    ช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ                   
บริษทัเอกชน   



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-114

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.8 คุณภาพน้ํา 1) จัดตั้งห้องส้วมที่ถกูสุขลักษณะและเพียงพอ 
ต่อจํานวนคน 
2) กําหนดบ่อเกรอะ-บ่อซึมอยูห่่างตามแนวราบจาก 
บ้านเรือน  ไม่นอ้ยกว่า 6.1 เมตร 
3) จัดให้บอ่ตกตะกอนเพือ่รวบรวมน้ําฝนที่ไหลบ่าหน้า
ดินบริเวณพื้นทีก่่อสร้างลงสู่บ่อตกตะกอนก่อนระบาย
น้ําใสออกสู่ภายนอกโครงการฯ 
4) นําน้ําในบ่อตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ เช่น 
การฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และพื้นที่กอ่สร้าง 
5) จัดเตรียมน้ําดื่มให้เพียงพอตอ่ความต้องการของ
เจ้าหน้าที่และคนงานโดยต้องมกีารทําความสะอาด
เครื่องกรองน้ําดื่มตามข้อกําหนดของเครื่องกรอง
กําหนดไว ้

 แผนติดตามตรวจสอบและป้องกันคุณภาพน้าํ 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
บริเวณพื้นที่โครงการฯ และชุมชน                            
วิธีทําการตรวจสอบ 
ประสานงานกับห้องปฏิบัตกิารของทางราชการหรอื
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรวจวัดคุณภาพใน
แต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐานของมาตรฐานสําหรับ
การวเิคราะห์น้าํและน้ําเสียใน Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater 2005  
และคํานึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเป็น
สําคัญ 
 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-115

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

2.1 นิเวศวิทยาบนบก ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 
1) ตรวจสอบและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของต้นไม้     
พร้อมตรวจสอบจํานวนของตน้ไม้แต่ละชนิด 
2) คัดเลือกต้นไมท้ีจ่ะย้ายเพื่อนําเอาไปปลูก
ตกแต่งอาคารสาํนักงานและจัดทําสวนป่า 
3) ดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะปลูกให้เข้ากับ
ชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามของ
สถานที่นั้น 
4) ดูแลควบคุมการย้ายต้นไม้ 
5) ทําการปลูกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ 
ระหว่างดําเนินการดําเนินการก่อสร้าง 
6) ดูแลรักษาบํารุงต้นไม้ที่นํามาแยกในแต่ละ
ประเภทให้ฟื้นตัวให้เร็วขึ้น 
7) ดูแลรักษาบํารุงเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ
โครงการ 
 

1) สํารวจสังคมพืชป่าในบรเิวณพื้นที่โครงการและ
บริเวณรายรอบ เพื่อสํารวจ 
-  การกระจายของป่าแต่ละประเภท  
-  ชนิดพรรณไม้ของกลุ่มสังคมพืชป่าไม้ 
-  ความหนาแน่นของพรรณไม ้
2) สํารวจสัตว์ปา่และศึกษาสภาพนิเวศวิทยาใน
พื้นที่โครงการและบริเวณรายรอบ โดยสํารวจ
ขอ้มูล 
-  ความหลากหลายของชนดิพนัธุ์ 
-  ขนาดของประชากรโดยทําการประเมินเป็น
ระดับควบคุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย  
-  การกระจายพันธุ์ของสัตว์ปา่บริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณรายรอบ 
 

 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-116

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและลักษณะของ
พื้นที่ที่ ศึกษาก่อนการดํา เนินการก่อสร้ างควรต้องมี
มาตราการต่างๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้
ดําเนินโครงการ ดังนี้  
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําพื้นที่สาธารณะมา
ใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
2) สํารวจทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการนําโครงการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 
3) ต้องมีกลไลในการชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่าน
ขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และ
ชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
4) ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ทํากินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การสูญเสียพื้นที่ทํากิน โดยผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจาก
หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ 

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-117

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 
3.2 

 
การใช้น้ํา 

 
1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ําประปา  ของโครงการฯชั่วคราว 
หากพบจดุชํารดุรัว่ไหล ตอ้งเรง่ดําเนนิการแก้ไขป้องกันการ
สูญเสียน้าํ แรงดนัน้ํา และปอ้งกนัการปนเปื้อนของเชือ้โรค 
2) รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างประหยัดน้ํา 
3) จัดให้มกีารสํารองน้ําไวใ้ช้อย่างเพียงพอ 
4) ระมัดระวงัในการก่อสร้าง เก็บกองวัสดุ ไม่ใหม้ี
ผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําประปา 
5) จัดเตรียมน้ําดื่มให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
เจ้าหน้าที่และคนงานโดยต้องมกีารทําความสะอาดเครื่อง
กรองน้ําดื่มตามข้อกําหนดของเครื่องกรองกําหนดไว ้

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-118

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.6 ขยะและกากของเสยี 1) มีการจดัการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน  
เพื่อนําไปกําจัดในวิธกีารที่เหมาะสมกับประเภทของขยะต่อไป 
2) จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอกระจายอยูใ่น
พื้นที่กอ่สร้าง 
3) กํากับให้คนงานทิ้งขยะในถังที่จดัเตรยีมใหเ้ท่านั้น 
4) ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยูใ่นสภาพดีและให้ใช้งานได้ด ี
5) จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เปน็สัดเป็นส่วนภายใน
พื้นที่กอ่สร้าง เพื่อใหง้่ายตอ่การจัดการ และลดความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัย  คัดแยกบางส่วนที่สามารถใช้งานไดก้ลับมาใช้ประโยชน์อีก
ครั้ง  ส่วนทีเ่หลอืให้ประสานงานเพื่อขายใหก้ับบริษทัทีร่ับซื้อ 
6) ต้องมกีารกําจัดขยะทัง้ที่เป็นสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และเคมี เพื่อ
ป้องกันการระบายลงสู่แหล่งน้ํา 

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-119

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์

ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.7 การคมนาคมขนส่ง 1) จัดระบบการเขา้-ออกของรถแต่ละเที่ยวในการขนวัสดเุข้าสู่พืน้ที่
โครงการฯ 
2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุต่างๆ  ในช่วงเวลากลางคืน 
3) มีระบบการจราจรทีเ่คร่งครัด มกีารอํานวยความสะดวกให้
พนักงานขับรถและรณรงค์ใหพ้นักงานขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
4) จัดระบบจราจรภายในโครงการฯ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการฯ ให้มคีวามสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณหรือ
จัดให้มพีนักงานอํานวยความสะดวก 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-120

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต    
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 1) บริษทัผู้รับเหมาจะต้องมกีารขึน้ทะเบียนคนงานก่อสร้างกับหน่วยงาน

ราชการ เพื่อปอ้งการการเกิดปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม (กรณีคนงาน
ก่อสร้างนอกพืน้ที่) 
2) บริษทัผู้รับเหมากํากับควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้กอ่ความเดอืดร้อนใหก้ับ
ชุมชน โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
3)  โครงการฯตอ้งสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโครงการฯ และชุมชน โดย
การให้ความรว่มมือช่วยเหลือกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 
4)  ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในพื้นที่ และคนที่เข้าไปทําโครงการฯ 
ดังนั้น  จงึควรที่จะมีการให้ความรู้ หรอือบรมทางด้านวัฒนธรรม  ศีลธรรม ที่
เหมาะสม 

  



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-121

 
ตารางที่  5-22 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง 

ช่วงเปิด
ดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.2 สาธารณสุข 1) จัดหาอุปกณ์ป้องกันภัยส่วนที่บคุคลที่เหมาะสมกับสภาพการทาํงานให้
เพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ 
อุปกรณ์ลดเสียง  
2) จัดให้มอีุปกรณส์ําหรับปฐมพยาบาล  
3) สุขภาพของคนงานก่อสร้าง และแพร่เชื้อสู่พื้นที่รอบ ๆ โครงการฯ ด้วย
โรคติดต่อโรคเกีย่วกับระบบทางเดินอาหาร  ไข้มาเลเรยี หรอืโรคต่างถิ่น  ควร
มีมาตรการในการวางแผนการใช้น้ําและสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม และควร
ควบคุมยุงทีก่่อให้เกิดโรค ด้วยการฉีด 
พ่นยา 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-122

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง 

ช่วงเปิด
ดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

1) ผู้รับเหมาต้องจดัหาอุปกรณท์ี่เหมาะสมกับงาน และมี
กฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเครง่ครัด 
2) โครงการฯต้องติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ชดัเจนใน
บริเวณพื้นที่โครงการฯ และห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปใน
พื้นที่โครงการฯ ขณะทีท่ําการกอ่สร้าง  
3) จัดป้ายเตอืนหรอืโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัตทิี่ปลอดภัย 
เช่น เขตพื้นทีก่อ่สร้างห้ามเข้าก่อนอนุญาต ตอ้งสวมหมวก
นิรภัย 
4) ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยทีก่ําหนดไว้
อย่างเคร่งครดั ตามกฎหมายกาํหนด 

 แผนติดตามตรวจสอบอัคคีภัย 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
บริเวณพื้นที่โครงการฯ                                      
วิธีทําการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบอปุกรณ์ปอ้งกัน  และระงับอัคคีภัย ตามกําหนด
ของแต่ละชนิดอุปกรณ์ ดังนี ้
    1.1 ถังเคมีดงัเพลิง 
 - ทําการตรวจสอบความดันในถังเดือนละ 1 ครั้ง 
2. ให้ความรู้  หรือฝึกอบรมให้กบัผู้ดูแลระบบ   
หรือดูแลห้องควบคุม เรื่อง กฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน  
 

 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                             

รายงานฉบับสมบูรณ์                        มกราคม 2555 5-123

 
ตารางที่  5-22  แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมทีส่ําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 
องค์ประกอบ 

ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง 

ช่วงเปิด
ดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.4 สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

1) ปรับภูมิทัศนใ์ห้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
อาจจะต้องมีการควบคุมการออกแบบที่ด ี
2) สร้างทวิทัศนภ์ายในโครงการฯ และ
แนวรอบโครงการฯ ให้สวยงาม และ
สะอาด 
 

 แผนติดตามการปรับทัศนียภาพของโครงการฯ 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
บริเวณพื้นที่โครงการฯ                                      
วิธีทําการตรวจสอบ 
1. ปรับแต่งภูมทิัศน์ตาม 
ความเหมาะสมของพื้นโครงการ 
2. ดูแลพื้นที่ภายในโครงการรวมทั้งระบบสาธารณูปต่างๆ 1 เดอืน/ครัง้ 
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5.7.2  การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
  5.7.2.1 ลักษณะที่ต้ังและแผนที่ต้ังโครงการฯ  
 ตั้งอยูท่ี่ พกิัด 17˚ 50’ 12.62” N, 100˚ 22’ 7.76” E หรือตัง้อยูท่ี่หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ตาํบลจริม 
อําเภอทา่ปลา จงัหวัดอุตรดติถ ์มีเนื้อที่ประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  79,185.625  ไร่มีเส้นทาง 
อําเภอท่าปลา-อําเภอเมือง อุตรดิตถ์ (1045) และเลี้ยวซ้ายทีเ่ส้นทางหลวงหมายเลข 1163 เข้าสู่ที่ตัง้โครงการซึ่งเป็น
พื้นที่จัดสรรโดยชุมชนลําน้ําน่าน บริเวณเขื่อนสิริกิตต์ โดยบรเิวณที่ดินพื้นที่ปา่ชุมชน โอบลอ้มด้วยภูเขารอบดา้น พื้นที่
ราบระหว่างภูเขาจะเป็นทีต่ิดตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีอาณาเขตตดิต่อ ดงันี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ พื้นที่ราบเพาะปลูกและเนินเขา 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ป่าและเนินเขา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่า 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ป่า 
ตารางที่  5-23 แสดงพื้นที่ศกึษาในรัศมีที่ กําหนด  

พื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตร รัศมี 3 กิโลเมตร รัศมี 5 กิโลเมตร 
พื้นที่ป่าอนรุักษ ์
(ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา) 

- 1.35 ตร.กม. 12.87 ตร.กม. 

แหล่งน้ํา อ่างเก็บน้ําเขือ่นสิริกิติ ์
ห้วยไม้ทงุ 
 

ห้วยสีเสียด อ่างเก็บน้ํา 
ห้วยสีเสียด อ่างเก็บน้ําเขื่อน
สิริกิติ์ หว้ยไม้ทงุ ห้วยคอม 
ห้วยแลง 

อ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ห้วยรกช้าง ห้วย
น้ําสิงห์ ห้วยปากฉลอง ห้วยแลง 
ห้วยยงิแรด หว้ยสีเสียด ห้วยคอม 
อ่างเก็บน้ําห้วยสีเสียด ห้วยไม้ทุง  
อ่างเก็บน้ําเขือ่นสิริกิติ ์

ชุมชน บ้านท่าวังโปง่ 
 

วัดห้วยต้าใต ้วดัประชาธรรม 
วัดบ้านสีเสียดบํารุง วัดน้ําปึง 
วัดท่าแฝง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 
โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ ์
บ้านสีเสียด บ้านท่าวังโปง่ 
บ้านท่าเรอื บ้านดงงาม 
บ้านงุ้นงาม 
 

วัดหาดสองแคว วัดห้วยอ้อย 
วัดห้วยเลิศ วัดห้วยต้าใต้ วัดเนนิสว่าง 
วัดประชาธรรม วัดน้ําคอม วัดน้ําปึง 
วัดบ้านสีเสียดบํารุง วัดท่าแฝง 
โรงเรียนสว่างวทิย ์โรงเรยีนบ้านท่าเรอื 
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ บ้านกิว่เคียน 
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ บ้านสีเสียด
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา บ้านเลิศ
ชัย บ้านสามร้อยเมตร บ้านปากดง 
บ้านเนินสูง บ้านน้ําคอม บ้านท่าวังโปง่ 
บ้านท่าเรอื บ้านดงงาม บ้านจริม  
บ้านงุ้นงาม 
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รูปที่ 5-47 แสดงที่ต้ังโครงการตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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   5.7.2.2  ผังและองค์ประกอบโครงการฯ  
                พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์
พลังงาน  กระทรวงพลังงานมกีารใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ขนาดประมาณ 555 ตารางเมตร พื้นทีท่ัง้หมดเป็น
ของพื้นที่ป่าชุมชนภายในอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชซึ่งแบง่การใช้ประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดังตารางที่ 5-24 
และภาพ 5-48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-48 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ 
 

ตารางที่  5-24 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของโครงการฯ  
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ลําดับ องค์ประกอบของโครงการ 

ตร.ม. (%) 

1 
กังหันลม จํานวน 1 ต้น จํานวน 55 ตร.ม.  
(สําหรับฐานรากและรั้วกั้น) 

55 10 

2 
ห้องควบคุม ประกอบด้วย  โกดัง  ห้องทํางาน  ห้องประชุม 
ห้องน้ํา และที่จอดรถ เป็นต้น 

500 90 

รวมทั้งสิ้น 555 100 
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 รายละเอยีดองค์ประกอบ 
   โครงการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
แหล่งลมดี  ระบบผลิตไฟฟ้า ประกอบดว้ย  
 1. ชุดกังหันลม ขนาด 2,300 kW จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติตา่งๆดงัต่อไปนี ้
  Rated power   = 2,300 kW 
 Cut-in speed   < 3-4 m/s 
 Rated speed    12  m/s 
 Tower hub height  = 99.5 meter 
 Rotor diameter   =  101  meter 
 Blade range   =  49  meter 
 Rotor speed  =  6-16  rmp 
 Sound Power Level = 106 dB(A) 
ที่มา : M.K.Ince and Associates Ltd. 
 2. ห้องควบคุม ประกอบดว้ย  
  2.1 ระบบควบคุมการทํางานของกังหันลม (Wind Turbine Controller) ทําหน้าที่ควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและกระแสให้เป็นไปตามความต้องการที่ระดับความเร็วลมต่าง ๆ โดยกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพจะมีระบบป้องกันตัวเอง (Self Protection) เพื่อควบคุมการทํางานไม่ให้ความเร็วลมของกังหันลมมาก
เกินไปกว่าที่ได้ออกแบบไว้ 
  2.2. Grid Connected Inverter หรือชุดแปลงกระแสไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งแรงต่ํา 
กล่าว คือ จะรับแรงดันกระแสตรงจาก Wind Turbine Controller แล้วนํามาแปลงเป็นรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
พร้อมกันนั้น ก็จะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจาก Grid เพื่อตรวจสอบแรงดัน ความถี่ ฮาร์โมนิคต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสม ก่อนที่จะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากกังหันลมลงสู่ระบบ Grid ต่อไป  
   2.3. System Monitoring Unit (SMU) คือ ระบบตรวจสอบการทํางานระยะไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท   เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบ ข้อมูลพลังงานที่ผลิตได้ ความเร็วของลม ตลอดจน
ค่าต่างๆของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากทุกที่ที่สามารถใช้งาน Internet เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบโดย
ไม่ต้องอยู่ในสถานที่โครงการ 
   3. ระบบจําหน่าย ประกอบด้วย Transformer ขนาด 22 kV Switch Gear ระบบป้องกัน และ 
Metering ระบบนี้จะทําหน้าที่เพิ่มแรงดันให้มากพอสําหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. โดยมีอุปกรณ์วัดเก็บข้อมูล 
และแสดงผลค่าทางไฟฟ้า รวมทั้งมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับระบบส่งของ กฟผ. 
 หลักการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม  
 ระบบที่ออกแบบเป็นระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นแบบที่เหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ตามลักษณะ
ทางกายภาพพื้นที่ ระบบที่ออกแบบจะประกอบด้วย กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 2,300 กิโลวัตต์ ต่อผ่านอุปกรณ์
ควบคุมการทํางานของกังหัน (Wind Turbine Controller ขนาดและ ผ่าน Grid Inverter จ่ายให้กับ Public 
Reference Grid ซึ่งจะถูกสร้าง (Grid Reference Reforming)  



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                   มกราคม 2555 5-128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-49 แสดงผังขั้นตอนการผลิต 
 

กังหันลม 
(Wind Turbine Generator) 

อุปกรณ์ควบคมุกระแสไฟฟ้า 
(Wind Turbine Controller) 

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า 
(Grid Connected Inverter) 

มิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้า 
(Watt Hour Meter) 

สายสง่ไฟฟ้า 
(Utility Line) 

 
พลังงานลม 

Dummy Load 
(กรณีกระแสไม่เข้า
สู่ระบบ) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 

ไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) 
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   5.7.2.3 ลักษณะและขนาดของพื้นที ่
            พื้นที่โครงการมีเส้นทางถนนลาดยางสาย 1341 จากอําเภอท่าปลา เป็นเส้นทางสัญจรของ
ชาวบ้าน ดังแสดงในรูปที่ 5-50 ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางเข้าพื้นที่โครงการฯ สามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้ตลอดทั้ง
ฤดู โดยได้วางแผนให้เป็นเส้นทางเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ คือเพื่อขนส่งอุปกรณ์ในระหว่างการก่อสร้าง และเพื่อ
สัญจรในระหว่างการก่อสร้าง และเปิดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-50 แสดงทางเข้าที่ต้ังโครงการฯ 

   5.7.2.4 สภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการฯ 
          สภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการ มีการแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ประมาณครัวเรือนละ
13 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรสําหรับการเพาะปลูกของประชาชนนิคมลําน้ําน่าน ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย 
บ้านท่าวังโปร่งรวมประมาณ 10 ครัวเรือน และลักษณะพื้นที่โครงการฯ ก่อนพัฒนาเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ และปลูกข้าวโพด โดยทางทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก ติดต่อกับ
พื้นที่เพาะปลูกมะม่วง และข้าวโพด เป็นที่ลาดจากพื้นถนนลงไปสู่สันเขื่อนสิริกิตต์ และอ่างเก็บน้ําภายในเขื่อน ดัง
แสดงในภาพ 5-51 และบริเวณรายรอบพื้นที่โครงการฯมีรายละเอียดดังภาพ 5-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-51 แสดงลักษณะพื้นที่โครงการด้านหน้า (ทศิตะวันตก – ทิศตะวันออก) 
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   ทิศเหนือ      ทิศใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   ทิศตะวันออก      ทิศตะวันตก 

รูปที่ 5-52 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรายรอบโครงการฯ  
 
  5.7.2.5 ระบบสายสง่ไฟฟ้า 
          พลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกําลังการติดตั้ง 2.3 MW จะจ่ายให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 2 MW ผ่านสายส่งของชุมชน 22 kV ตามเส้นแนวถนนสาย 1341 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฝภ.) ที่มีอยู่ในปัจจุบันบริเวณทางทิศเหนือของโครงการฯ โดยมีการวางแนวสายส่ง ดัง
ภาพ 5-53 
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รูปที่ 5-53 แสดงระบบสายสง่ของโครงการฯ 
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   5.7.2.6   ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
     ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 ด้านทรัพยากรทางกายภาพ 
 
 1)  ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศ 
 1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  จากข้อมูลทุติยภูมิ  พบว่า  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 
126.697 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,185.625 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินตื้น หิน
ลูกรัง 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมการก่อสร้างขนาดโครงการฯ ได้มีกิจการการก่อสร้างเตรียมงานดังตารางที่ 5.1ซึ่งจากกิจกรรม
ดังกล่าว ต้องมีการเปิดหน้าดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกัดเซาะ และพังทลายของผิวหน้าดิน และอาจมีการพัดพา
ตะกอนสู่แหล่งน้ําหรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติก็ได้ แต่พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการฯ ลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูง
สภาพดินตื้น หินลูกรัง เป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขามีความลาดชันร้อยละ 4-35 การไหลบ่าของน้ําเร็ว และ
การระบายน้ําดี ซึ่งการพังทลายและการกัดเซาะจึงขึ้นอยู่กับทิศทางลม ฝนในแต่ละฤดูกาล และระดับความลึกในการ
เปิดหน้าดิน ดังนั้น  จึงเกิดผลกระทบในการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ  โดยเกิดจากการกัดเซาะพังทลายในระดับ
เล็กน้อยหรือระดับต่ํา (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1)  
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือที่ปรึกษา ควรต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ (ระดับผลกระทบจึง
เท่ากับ 0) 
    1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเวลาที่มีฝนตกหนัก 
    2) ในบริเวณก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น ราบเรียบเพื่อปอ้งกนั
     การไหลบ่า และชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการฯ โดยเฉพาะในฤดูฝน 
    3) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน หรืออัดบดดินตามแนวพื้นที่ที่มีความลาดชันต่างๆ เพื่อป้องกันการชะ
     หน้าดิน 
    4) การขุดหน้าดินเพื่อทําฐานรากขนาดใหญ่ ต้องนําดินที่ขุดขึ้นมาไปกองที่อื่นไม่ควรนํามากองที่
     ปากบ่อ เพื่อป้องกันดินพังทลายทับคนงานที่ทํางานอยู่ด้านล่าง  
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  - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี ของบ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม อําเภอท่าปลาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ออกแบบให้มีการใช้พื้นที่ประมาณ 555 ตารางเมตร คัดเลือกตําแหน่งที่ตั้งโครงการฯ เป็นเนินเขาสลับที่สูง
สภาพดินตื้น หินลูกรัง โดยช่วงเปิดดําเนินการโครงการฯ กิจกรรมของโครงการได้มีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและสภาพภูมิ
ประเทศไปเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เนินเขาสลับที่สูงเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในช่วงเปิด
ดําเนินการ จึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศในระดับเล็กน้อย ซึ่งชุมชนสามารถยอมรับได้ 
(ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
  2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า หินในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินตะกอนและหินแปร  โดยบริเวณตําบลจริม 
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนใหญ่เป็น หินออร์โทไนส์และหินพาราไนส์  และบริเวณตําบลจริม อําเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่มีการพบแหล่งที่มีแร่ธาตุ  พร้อมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว  และเป็น
ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงในการเกิดแผ่นดินไหว  และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดนิไหว เขต 
2ก ซึ่งมีขนาดความรุนแรงประมาณ 5-7 เมอร์คัลลีที่สามารถเกิดผลกระทบ คือ ทุกคนตกใจส่ิงก่อสร้างออกแบบไม่
ปรากฏความเสียหาย (มีความเสี่ยงในการเกิดระดับน้อยถึงปานกลาง) ซึ่งอําเภอท่าปลา เคยได้รับผลกระทบจากการ
เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว  
  
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง/เปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    ในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ  โครงการฯ  ไม่มีกิจกรรมใดที่มีการใช้ทรัพยากรธรณีวิทยา  
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านธรณีวิทยา  ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการฯ  อยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนการเกิด
แผ่นดินไหว  ซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นไหว  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวและอาจส่งผลกระทบต่อ
โครงการฯ  หรือพื้นที่ตั้ง  โครงการฯ ควรมีการระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว  แต่กิจกรรมของโครงการฯ  
ไม่มีการระเบิด  หรือสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างมาก ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า โครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านธรณีวิทยา และทําให้เกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  3) ทรัพยากรดิน 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ลักษณะดินในตําบลจริม  เป็นกลุ่มชุดดินที่ 47 ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek  
Series)  ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง  สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเข้มปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
กลาง (pH 5.5-7.0)  ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปน  ดินเหนียวปนกรวดลักษณะดินล่าง ดินล่างตอนล่าง สีน้ําตาลปน
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เหลือง  หรือสีน้ําตาลเข้ม  จะพบหินที่กําลัง  สลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร  จากผิวดิน  ไม่ควรนํามาใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูก  ควรปล่อยและรักษาให้คงไว้เป็นป่าธรรมชาติ  เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร  และสภาพ
พื้นที่  ลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขามีความลาดชันร้อยละ  4-35  เป็นดินตื้น  พบชั้นหินพื้นที่ความลึกไม่เกิน 50 
เซนติเมตร  จากผิวดินเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากพืชเป็น  แต่เหมาะแก่การทําการก่อสร้างหรือการบดอดั
ดิน  และเมื่อนําดินในพื้นที่โครงการฯ  มาทําการตรวจวัด  พบว่า  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 4 เนื้อดินเป็น
ดินร่วนเหนียว  ความต้องการปูนของดิน (Lime Requirement) มีค่า 1,345 กิโลกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อไร่  
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter) มีค่าร้อยละ 2.79  และความชื้นของดิน (Moisture Content of Soil)  
มีค่าร้อยละ 20.80  ดินบริเวณดังกล่าวมีความเป็นกรดรุนแรงมาก เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว  มีการระบายน้าํไดด้ปีาน
กลาง  จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   จากลักษณะดินภายในโครงการฯ สภาพพื้นที่เป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขามีความลาดชันร้อยละ     
4-35 เป็นดินตื้น ที่ความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการปรับระดับพื้นที่ และการวางฐานรากของเสากังหันลม โดยจะ
มีการเปิดหน้าดินแล้วนําดินกลับมาปิดหน้าดิน โดยลักษณะของกิจกรรมมีการอัดหน้าดินให้แน่นเพียงพอต่อการรับ
น้ําหนักโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีในการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ทรัพยากรดินเสื่อมคุณภาพแตอ่ยา่ง
ใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 
 - ช่วงเปิดดําเนินการ 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการ มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย กังหันลม
ผลิตไฟฟ้า ห้องควบคุม และระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีการใชส้ารเคมทีี่
จะมีผลกระทบต่อดินแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงคาดว่าโครงการฯ นี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 0) 
 

 4) อุตุนิยมวิทยา 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate)  โดย
ระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจน  และเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง  จึง
ทําให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 
35 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคมมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,243 มิลลิเมตรต่อปี  และฤดูหนาว
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส  พร้อมทั้งจํานวนพายุหมุนเขตร้อนที่พัด
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ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2553  มีจํานวนทั้งหมด 140 ลูก  และในช่วงฤดูฝนจะเกิดพายุจํานวนมาก 
ซึ่งอาจส่งผลให้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณน้ําฝนที่มากกว่าปกติจึงก่อให้เกิดน้ําท่วม  และดินถล่มได้เกือบทุกปี  
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  กิจกรรมการก่อสร้างมีกิจกรรมที่มีการขุดหรือเปิดหน้าดินและปิดหน้าดิน  ซึ่งมีระยะเวลา 
 1 เดือน และการออกแบบให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณ 555 ตารางเมตร ดังนั้น จากกิจกรรมของโครงการและ
ช่วงระยะเวลาอันสั้น จะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0)  

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมช่วงเปิดดําเนินการ มีหลักการทํางานของกังหันลม  กระแสลมร้อนจากพื้นดิน จะถูกดูดขึ้นไป 
ขณะที่กระแสลมเย็นจะถูกพัดออกมาแทนที่ ส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันลดลง แต่เมื่อเป็นช่วงเวลากลางคืน 
ส่ิงที่เกิดขึ้นจะสลับกัน ทําให้กระแสลมเกิดความปั่นป่วน และความเร็วลมลดลงจากปกติ อาจส่งผลให้อุณหภูมิ
โดยรอบของสถานที่ตั้งทุ่งกังหันลม เกิดการแปรปรวนซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุ่งกังหันลมที่มีปริมาณตั้งแต่ 100 ต้น 
(มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์, http://news.voicetv.co.th/global) ซึ่งกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าการ
ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมจากกังหันลม จํานวน 1 ตัวขนาด 2.3 MW จะไม่ก่อให้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในห้องควบคุม ดังนั้น จากกิจกรรมดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศและอุตุนินยมวิทยาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
    5) คุณภาพอากาศ 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูง
สภาพดินเป็นหินลูกรัง  จากข้อมูลตติยภูมิ  พบว่า  บ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.03 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมที่ราบเชิงเขา พบว่า ความเร็วลมเฉลี่ย มีค่า 4.20 เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่เป็นลมสงบร้อยละ 70.83 พัดมา
จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วลมน้อยกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที  (ทําการเก็บและศึกษาข้อมูลบริเวณชุมชนที่
ใกล้เคียงกับโครงการฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร  และบริเวณที่ราบเชิงเขา จุดคัดเลือกที่ตั้งโครงการฯ) 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง 
เช่น การปรับแต่งหรือถมพื้นที่ก่อสร้าง  การคมนาคมขนส่งวัสดุ  ในการก่อสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอัน
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เนื่องมาจากสาเหตุการเตรียมพื้นที่  การขุด ไถกลบ ปรับระดับและบดอัดดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯโดยเฉพาะช่วงการ
เปิดหน้าดินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นหนักและจะตกบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิด  ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 
คนงานก่อสร้าง  จากข้อมูลของ U.S.EPA ได้ประเมินไว้ใน  AP-42 (Compilation of Air Pollution Emission 
Factor, 1977) พบว่า การระบายฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง  ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและลักษณะของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม  และระยะเวลาของการก่อสร้าง  
ความเข้มของฝุ่นละอองในอากาศจะแปรตามปริมาณฝุ่นที่แหล่งกําเนิด  ส่วนประกอบของดินที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 
แต่จะแปรผกผันกับความชื้นในดิน และการควบคุมพื้นที่การเปิดหน้าดิน  และฉีดพรมน้ําสามารถลดปริมาณฝุ่นละออง
ได้  โดย U.S.EPA  ได้ให้ค่า  Emission Factor ที่เคยได้มีการตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้างไว้ว่า ในเนื้อที่ 2.5 ไร่ จะมีฝุ่น
ละอองเกิดขึ้นประมาณ 1.2 ตัน/เดือน   
   พื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  ประมาณ 4,000 ตารางเมตร (2.5 ไร่)  โดยพิจารณาการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ  ซึ่งใช้ประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองของ
โครงการฯ ได้ดําเนินการใช้ Box Model ของ Hanne, Briggs and Hasher, Handbook on Atmospheric 
Diffusion, US.DOE (1987) โดยพิจารณาให้พื้นที่โครงการเปิดหน้าดินพร้อมกันหมด  
   จากสมการ Box Model  

         mwd
QC ××=  

     เมื่อ C = ความเข้มของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
       d = ความยาวของพื้นที่ ณ แนวตั้งฉากกับทิศทางลม  
         (d = 6 เมตร  ระยะสูงสุดของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ) 
       w = ความเร็วลมเฉลี่ย 4.20  เมตรต่อวินาที (ความเร็วลมที่ได้จาก 
         การตรวจวัด 24 ชั่วโมง วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2554) 
       m = ระดับการคลุกเคล้ากันของอากาศในช่วงเวลากลางวัน 
         (Mixing Height)  1,500 เมตร  
       A = พื้นที่ของกิจกรรมการก่อสร้าง 0.34 ไร่  
       Q = ปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ (มิลลิกรัม/วินาที) 
(ของ U.S.EPA ได้ประเมินไว้ใน AP-42 (Compilation of Air Pollution Emission Factor, 1977) พบว่าการ
ก่อสร้างในเนื้อที่2.5 ไร่ จะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 1.2 ตัน/เดือนหรือ ประมาณ 1388.89 มิลลิกรัม/วินาที 
กําหนดให้กิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน/เดือน และทํางานวันละ 8 ชั่วโมง)  
   ผลจากการคํานวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่า มีค่าเท่ากับ  
5.14  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อนํามารวมกับค่าสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเท่ากับ 35.14 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.65  ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่กําหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งระยะที่ฝุ่นตกจะอยู่ที่ระยะ 6-9 เมตร ของฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน  
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   เมื่อพิจารณากิจกรรมในช่วงก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะ ปริมาณการ
ก่อสร้าง และวัตถุดิบที่นํามาก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่ผ่านการขึ้นรูปสําเร็จ  การพัดผ่านของลมจะพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  และพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งชุมชน
บ้านท่าวังโปร่งอยู่ทางทิศใต้ ระยะ 500 เมตร และพื้นที่ของโครงการฯเป็นราบเนินเขาสูง ดังนั้น จึงคาดว่าเกิด
ผลกระทบต่อบ้านท่าวังโปร่ง หรือผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการฯ  หรือส่งกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ในช่วง
ที่มีการก่อสร้าง (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง และชุมชนรายรอบ ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือที่ปรึกษาโครงการฯ จะต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน  และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา เพื่อมิให้เกิดผลกระทบรุนแรงมากจากเดิม (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
    1) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทําการเปิดหน้าดิน บริเวณถนนทางเข้าของพื้นที่โครงการฯ 
ถนนภายในโครงการฯ บริเวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) จะสามารถ
ลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้ถึงร้อยละ 50 (U.S.EPA) 
    2) ก่อสร้างรั้วไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเป็นแนวกํากับ 
     การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรําคาญต่อประชาชน 
    3) การดําเนินการกํากับวัสดุ 
    - การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบน และด้านข้างอีก 3 ด้าน 
    - ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุภาชนะที่ปิดมิดชิด โดยผงซีเมนต์ที่มี 
     ปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อม 
    - การย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ําทันทีก่อนการขนย้าย 
    4) การดําเนินการเศษวัสดุเหลือใช้ 
    - เศษวัสดุต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน 
    5) การขนส่งวัสดุก่อสรา้ง  
    - ขณะที่ทําการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือวัตถุดิบ ทางผู้ขนส่งต้องมีการคลุมด้วยพลาสติก หรือผ้า 
     พร้อมทั้งคลุมดินหรือทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น   
    - เมื่อมีเศษวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ตกหล่น จะต้องเร่งเก็บกวาดให้สะดวกเรียบร้อยโดยรวดเร็วเพื่อ
     ไม่ให้กีดขวางการจราจรและทําให้พื้นผิวถนนสกปรก 
    - จัดให้มีบ่อ หรือนําแรงดันสูงฉีดล้าง ล้อรถ ก่อนออกนอกโครงการฯ   
    - บํารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้าง 
    6) ห้ามคนงานทําการเผาขยะฝอยหรือวัสดุอื่นๆ ที่เกิดจากบ้านพักคนงาน 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากกังลม ซึ่งถ้าพิจารณากิจกรรมของ
โครงการฯ จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานการผลิตไฟฟ้าจากกังลมจํานวน 1 ต้น ขนาด 
กําลังติดตั้ง 2.3 MW จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ และซึ่งถ้าพิจารณากิจกรรม
ของโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบให้เกิดการฝุ่น SOx, NOx และ COแต่อย่างใด 
  6) เสียง แสงและเงา 
       6.1) เสียง 
   1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 เนื่องจากบ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน  ทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เป็นหน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ  15 ไร่  ซึ่งจากข้อมูล
ตติยภูมิ  ที่ทําการตรวจวัดเสียงในบริเวณชุมชนที่อยู่ห่างจากจุดคัดเลือกที่ตั้งโครงการฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร และ
บริเวณคัดเลือกเป็นที่ตั้งโครงการฯ  พบว่า  มีค่าระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เทา่กบั  61.2 และ 
42.6 dB(A) ตามลําดับ  ซึ่งจากผลการตรวจวัดดังกล่าวมีค่าไม่เกินมาตรฐานค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)  เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กําหนดว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dB(A) 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ในการก่อสร้างทุกประเภทย่อมเกิดเสียงดังรบกวนอยู่ เสมอ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ เสียง 
ที่เกิดจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการก่อสร้างและจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่แหล่งกําเนิดเสียงส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ จากหนังสือ Environmental Impact Assessment 
แต่งโดย Larry W.Canter, University of Oklahoma พบว่า ระบบความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง 
สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากได้ดังตารางที่ 5-25 
ตารางที่  5-25 ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

ลําดับ กิจกรรม ระดับความเข้มเสียง dB(A) 
1 งานทําฐานราก (Foundations) 81 
2 งานติดตัง้ระบบและขึ้นโครงสรา้ง 81 
3 งานเตรียมพื้นที ่(Ground Clearing) 83 
4 งานเก็บความเรยีบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 88 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 88 

 
หมายเหตุ : ระดับเสียงที่ระยะห่างจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร 
ที่มา : Environmental Impact Assessment, Larry W.Canter, University of Oklahoma ,1996 
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    พิจารณาชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง อยู่ห่างจากโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร ครัวที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่ง
สามารถนํามาคํานวณระดับความดังของเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการก่อสร้างตามตารางที่ 5-24 โดยสมการ 1 และ
คํานวณผลรวมของเสียง ณ จุดพิจารณา โดยใช้สมการ 2 แสดงผลกระทบดังตารางที่ 5-25  
 
        Lp2 = Lp1-20log(R2/R1)    (1) 
 
     โดยที ่  Lp1 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R1 (1.5 เมตร)   dB(A) 
        Lp2 คือ ระดับเสียงที่ระยะทาง R2 (500 เมตร)  dB(A) 
          พิจารณาจากตําแหน่งของผู้อาศยั/ทํางานห่างจาก 
          ขอบเขตของโครงการฯ ประมาณ 500 เมตร 
 

    Lpรวม = 10log(1/n)  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑
=

n

1i

Li/1010    (2) 

 
  โดยที ่Lpรวม คือ ระดับเสียงรวม,  dB(A) 
     n คือ จํานวนกิจกรรมจากกอ่สร้าง 
     Li คือ ระดับเสียงแต่ละกิจกรรมจากการก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 5-26  ผลการคํานวณระดับเสียงสงูสุดต่อชุมชนทีอ่าจได้รับผลกระทบจากกจิกรรม 
                  การก่อสร้างหากไม่มาตรการลดผลกระทบจากเสียง 
 

ลําดับ กิจกรรม ผลการคํานวณระดับเสียงสูงสดุ1/ (Lp2) dB(A) 
1 งานทําฐานราก (Foundations) 30.54 

2 งานติดตัง้ระบบและขึ้นโครงสรา้ง 30.54 
3 งานเตรียมพื้นที ่(Ground Clearing) 32.54 
4 งานเก็บความเรยีบร้อยและตกแต่ง (Finishing) 37.54 
5 งานขุดเจาะ (Excavation) 37.54 

6 
ค่าระดบัเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs)  
ในบรรยากาศทัว่ไป ณ สภาพปจัจุบันขณะนั้น 

61.2 

 
หมายเหตุ  :  1/ผลการคาดการณ์โดยใช้สมการที่ 1 
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ตารางที่ 5-27  ผลกระทบของระดับเสียงต่อชุมชน 
 
ลําดับ ลักษณะการโต้ตอบของชุมชน ค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื dB(A) 

1 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรอืเกิดการรอ้งเรียนเพียงเล็กน้อย 50-60 
2 เกิดการร้องเรียนมากขึ้น 60-70 
3 เกิดการร้องเรียนอย่างรุนแรง 70-75 
4 เกิดการตอบโตจ้ากชุมชนต่อรัฐบาล 75-80 

 
ที่มา : การประเมินผลกระทบด้านเสียง กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ 
   แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2536 
 
  ดังนั้นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดกิจกรรมการก่อสร้างตามตารางที่ 5.3 เกิดขึ้นพรอ้มกันผลรวม 
ของเสียง ณ พจิารณา (Background Noise) คือ 
 
  Lpรวม =   10log(1/6)[1030.54/10+1030.54/10+1032.54/10+1037.54/10+1037.54/10+1061.2/10] 
 
   = 53.47 dB(A) 
 เมื่อนําค่าระดับความดังเสียงที่คํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้ว
ดังตารางที่ 5.4 จะเห็นว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น จะทําให้ระดับเสียงที่บริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่งวันที่ 26-27 กรกฏาคม 
2554 มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 61.2 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์เกิดการร้องเรียนมากขึ้น แต่เมื่อนํากิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการฯ มาพิจารณา พบว่า ระดับเสียงรวมเท่ากับ 53.47 dB(A) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนที่ US. Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรอง
ผลการศึกษาแล้วดังตารางที่ 5-27 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียงเล็กน้อย (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 1) 
 
   นอกจากการคาดการณ์ระดับเสียงรวม  เพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไปดังกล่าวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติ
ข้างต้นแล้วควรพิจารณาถึงค่าระดับการรบกวนที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่งที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร อ้างอิง
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าระดับเสียงรบกวน  ซึ่งมีวิธีการคํานวณ  ดังนี้   
 
   ค่าระดับการรบกวน = ค่าระดับเสียงขณะที่มีการรบกวน – ค่าระดับเสยีงพื้นฐาน 
  (กรณีที่ค่าระดับการรบกวน > 10 dB(A) ถือว่าเกิดการรบกวน) 
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 จากประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่
มีการรบกวน  การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การคํานวณค่าระดับการรบกวน  และแบบ
บันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  ได้กําหนดวิธีการคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  สําหรับการตรวจวัดระดับ
เสียงในภาคสนามไว้  ที่ปรึกษาจึงนําวิธีการคํานวณดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวนจาก
กิจกรรมโครงการฯ  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 
  1) นําผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้างหักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ระดับ
   เสียงเฉลี่ย Leq จากการตรวจวัดปัจจุบัน) ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 
   ผลต่างของระดับเสียง  =  ระดับเสียงของแหล่งกําเนิด – ระดับขณะไม่มีการรบกวน 
      =  53.47 – 61.2   dB(A) 
      =  -7.72   dB(A) 
 
  2) นําผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 5-27 เพื่อหาตัวปรับค่า
   ระดับเสียง 
    ตัวปรับค่าระดับเสียง  = 7  dB(A) 
 
ตารางที่  5-28 แสดงปรับค่าระดับเสียง 
 

ผลต่างของค่าระดับเสียง dB(A) ตัวปรับค่าระดับเสียง dB(A) 
1.4 หรือน้อยกว่า 7.0 

1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 

12.5 หรือมากกว่า 0 
 
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน                      

การตรวจวัด   และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน, 2550 

 
  3) นําผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้างหักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้ 
     จากการเปรียบเทียบตามข้อ 2 ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
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 ระดับเสียงขณะมีการรบกวน =  ผลการคาดการณ์ระดับเสียงการก่อสร้าง – ตัวปรับค่าระดับเสียง 
                 =  53.47 -7    dB(A) 
                 =  46.47    dB(A) 
 4) คํานวณค่าระดับการรบกวนโดยนําค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนของโครงการที่มี 
   การปรับค่าแล้วจากข้อ 3 มาลบด้วยค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90 = 53.0 dB(A)) 
 ค่าระดับการรบกวน  =  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน– ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 
                 =  46.47 -53.0   dB(A) 
                 =  -6.53    dB(A) 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมการก่อสร้างตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ในพื้นที่ตั้งโครงการฯ พบว่าจากการคํานวณ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน มีค่า 46.47 dB(A)  เมื่อนําเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้ว
ดังตารางที่ 5.3 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 
เท่ากับ 53.0 dB(A)  ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ -6.53 dB(A)  ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB(A))  พิจารณาจากบริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่งที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในระยะ 500 เมตร 
(ระดับผลกระทบเท่ากับ  0) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง
กํากับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นต่ําดังนี้   
    1) กิจกรรมการก่อสร้างใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนให้ดําเนินการในช่วงเวลากลางวันและระหว่าง
     เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
    2) ก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อช่วยเป็นกําแพงกั้นเสียงลดค่าระดับเสียงที่ประชาชนจะได้รับ 
    3) หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงระดับสูงพร้อมกัน 
    4) จัดทําอุปกรณ์ปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เพื่อลดระดับค่าเสียงที่เกิดจากการทํางานของ
     เครื่องจักรลง 
    5) ทําการเสริมแผ่นยางกันสะเทือนเข้าไปที่ฐานของเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดัง เพื่อลด
     การส่ันพ้องของโครงสร้างเครื่องจักรเป็นการลดค่าระดับความดังเสียง 
    6) ซ่อมบํารุงและตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
     ตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการใช้งาน ทําการหยอด
     น้ํามันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพก่อให้เกิดเสียงดังออกไป 
    7) กําหนดช่วงเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างหรือขนส่งดิน/เศษวัสดุก่อสร้างระหว่าง 09.00-
     16.00 น. และจํากัดความเร็วรถขนส่งในช่วงผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกัน
     ปัญหาเสียงรบกวนพักผ่อนของชุมชน รวมถึงการทําความสะอาดถนน เพื่อป้องกันดิน หรือสิ่ง
     สกปรกติดถนน 
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    8) กําหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทํางานในเวลาที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
     ภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plug, Ear Muff 
    9) จัดให้มีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกําเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกัน
     ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาติดต่อกันนานเกินไป 
 
  - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   จากการพิจารณากิจกรรมของโครงการฯ การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โดยมีระดับความดังของเสียงที่มี
เสียงขณะทํางาน ดังตารางที่ 5-29 
 
ตารางที่ 5-29 แสดงระดับความดังเสียงของแหล่งกําเนิดในช่วงเปิดดําเนินการ 
 

จํานวน แหลง่กําเนิดเสยีง ระดับความดังเสียง dB(A) 
1 กังหันลม* 106 

 
  * = ระดับเสียงที่ระยะ 1.6  เมตร จากแหล่งกําเนดิ 
ที่มา : Siemens Wind Power A/S, 2010 
   ดังนั้น  จากสมการ (2) สามารถคํานวณ Lpรวม(ระยะเปิดดําเนินการ)  
 
  Lpรวม =   10log [10106/10] 
   = 99.01 dB(A) 
    
 ในการคํานวณระดับเสียงรวมของแหล่งกําเนิดเสียงที่ระยะ 1.5 เมตร ดังกล่าว ถือเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดของ
โครงการฯ (Worst Case) โดยกําหนดให้แหล่งกําเนิดเสียงทั้งหมดของโครงการฯ ตั้งอยู่ ณ ตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งระดับ
เสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้น 99.01 dB(A) เมื่อพิจารณาบริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่งที่อยู่บริเวณทางทิศใต้ อยู่ห่างจาก
โครงการฯในรัศมีรายรอบ 1 กิโลเมตร และมีชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดประมาณ 500 เมตร ซึ่งสามารถนํามาคํานวณระดับ
ความดังของเสียงสูงสุดที่โครงการฯ  มีผลกระทบต่อชุมชน 
  
        Lp2 = Lp1-20log (R2/R1) 
         = 99.01-53.98 
         = 45.03 dB (A) 
  จากผลการคํานวณการคาดการณ์เสียงจากแหลง่กําเนดิกงัหันลมในระยะห่างจากชุมชน 500 เมตร 
มีค่าเท่ากับ 45.03  dB(A) 
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  เมื่อนําค่าระดับความดังเสียงที่คํานวณได้เปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. 
Department of Housing and Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้ว
ดังตารางที่ 5-26 จะเห็นว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น จะทําให้ระดับเสียงที่บริเวณชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง ที่อยู่ทางทิศใต้ ไม่มี
มลพิษทางเสียงแต่อย่างใด แต่เมื่อนํากิจกรรมของโครงการฯ เข้ามาในช่วงระหว่างช่วงเปิดดําเนินการระดับเสียงเฉลี่ย
เท่ากับ 45.03 dB (A) ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการฯอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้อาศัยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง  ดังนั้น  ควรมีการประเมินผล
กระทบด้านเสียงรบกวน  ตามลําดับขั้นตอน คือ  
  1) นําผลระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้น จากแหล่งกําเนิดเสียงของกังหันลมหักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มี
   การรบกวน (ระดับเสียงเฉลี่ย Leq จากการตรวจวัดปัจจุบัน) ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 
   ผลต่างของระดับเสียง   =  ระดับเสียงของแหล่งกําเนิด – ระดับขณะไม่มีการรบกวน 
       =  99.01 – 61.2   dB(A) 
       =  37.81   dB(A) 
  2) นําผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 5-27 เพื่อหาตัวปรับค่า
   ระดับเสียง 
   ตัวปรับค่าระดบัเสียง = 0   dB(A) 
 
  3) นําผลระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียงของกังหันลมหักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียง
    ที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้อ 2 ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
 ระดับเสียงขณะมีการรบกวน =  นําผลระดับเสียงรวมของกังหันลม– ตัวปรับค่าระดับเสียง 
                 =  99.01 -0       dB(A) 
                 =  99.01     dB(A) 
 
 4) คํานวณค่าระดบัการรบกวนโดยนําค่าระดับเสยีงขณะมีการรบกวนของโครงการที่ม ี
   การปรับค่าแล้วจากขอ้ 3 มาลบด้วยค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90 = 53.0 dB(A)) 
 ค่าระดับการรบกวน  =  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน– ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 
                 =  99.01 -53.0      dB(A) 
                 =  46.01     dB(A) 
 
 เมื่อนําเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่ US. Department of Housing and 
Urban Develop (HUD) ได้ทําการศึกษา และ US.EPA ได้รับรองผลการศึกษาแล้วดังตารางที่ 5-26 เกิดการโต้ตอบ
จากชุมชน ซึ่งจากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 53.0 dB(A)  ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 46.01 
dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กําหนด (10 dB(A))  ซึ่งเมื่อพิจารณาจุดที่ตั้งโครงการและระยะห่าง
ของชุมชนประมาณ 500 เมตร ครัวเรือนที่ใกล้ที่สุด พบว่า ระดับเสียงรบกวนอาจส่งผลกระทบในระดับที่ก่อให้เกิด
ความรําคาญ แต่ชุมชนสามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ  1) 
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   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
 เนื่องจากกิจกรรมของโครงการฯ  ในช่วงเปิดดําเนินการมีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียง จึงควรมีแนวป้องกัน
และลดผลกระทบ  ดังนี้  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  เพื่อป้องกัน
การชํารุด  หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาเสียงดังที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ 
 
 6.2) แสงและเงา 
   1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 
    เนื่องจากบ้านทา่วังโปรง่ ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอตุรดิตถ์  ยงัคงมคีวามเป็น
ธรรมชาต ิโดยสภาพพื้นที่ยงัความเป็นธรรมชาติและพื้นที่มีศักยภาพลมดี  
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

       -ช่วงกอ่สรา้ง 
      รายละเอยีดผลกระทบ 
  กิจกรรมการชว่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมประกอบดว้ย กจิกรรมต่างๆ ดงัตารางที่แสดงแผนงาน ซึ่ง
ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการแสงและเงาแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากบั 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
 แสงและเงาที่เกิดจากกังหัน  จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการสถานที่ติดตั้ง
กังหันลมอาจจะก่อให้เกิดความรําคาญอันเนื่องมาจากเงาของใบกังหันลมที่เคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีแสงแดด  ก่อให้เกิด
ผลเสียที่เรียกว่า เงากระพริบ ซึ่งจากงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเงากระพริบจากกังหันลมไฟฟ้า จาก
การศึกษา พบว่า กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่มีขนาดความสูง 4 ระดับ 59, 68.5, 70  และ 80 เมตร 
ซึ่งพบว่า กังหันลมที่ระดับความสูงที่สุดจะทําให้เกิดเงากระพริบยาวนานที่สุด  และจากการศึกษาความสูงของกังหัน
ลมไม่มีนัยสําคัญต่อระยะการเกิดเงากระพริบ  ซึ่งการเกิดเงากระพริบจะเกิดขึ้นตั้งแต่มุมที่ 3-22 องศา โดยการเกิดเงา
กระพริบนานที่สุดในช่วง 3 องศา เกิดเงากระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 33.21 ชั่วโมง และน้อยที่สุดในช่วง 22 องศา เกิด
งานกระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 48 นาที และจากการศึกษาตําแหน่งของผู้รับผลกระทบภายในรัศมี ระยะ 3 กิโลเมตร 
พบว่า ตําแหน่ง ที่ 1 กิโลเมตรเป็นตําแหน่งที่เกิดผลกระทบมากที่สุด 33 ครัวเรือน ใน 2 กิโลเมตร 4 ครัวเรือน และ 3 
กิโลเมตร ไม่มีผู้รับผลกระทบ  (ธนันต์ สุวรรณปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)  
 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกังหันลมกับการเกิดเงากระพริบ 
  การทดสอบความสัมพันธ์จะทดสอบโดยใช้กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่มีขนาดความ
สูง 4 ระดับ 59, 68.5, 70  และ 80 เมตร กับมุมดวงอาทิตย์ที่ศึกษา 3 องศา ผลการศึกษา พบว่า  
  ที่ระดับความสูง 59 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 76 ชั่วโมง 1 นาที น้อยที่สุด  4 ชั่วโมง 12 
นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 32.97 ชั่วโมง  
  ที่ระดับความสูง 68.5 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 85 ชั่วโมง 39 นาที น้อยที่สุด 5 ชั่วโมง 
และเงากระพริบเฉลี่ย 33.47 ชั่วโมง  
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  ที่ระดับความสูง 70 เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 87 ชั่วโมง 14 นาที น้อยที่สุด 5 ชั่วโมง 3 
นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 33.47 ชั่วโมง 
  ที่ระดับความสูง 80  เกิดเงากระพริบนานที่สุดเป็นเวลา 94 ชั่วโมง 28 นาที น้อยที่สุด 5 ชั่วโมง 39 
นาที และเงากระพริบเฉลี่ย 32.70 ชั่วโมง 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมดวงอาทิตย์กับการเกิดเงากระพริบ  
  การทดสอบความสัมพันธ์จะทดสอบโดยใช้กังหันลมขนาดกําลังการผลิต 1.65 MW ที่ความสูง 80 
เมตร กับมุมดวงอาทิตย์ที่ศึกษาตั้งแต่ 3-22 องศา ผลการศึกษา พบว่า มุมดวงอาทิตย์มีผลต่อการเกิดเงากระพริบ 
และมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์  โดยการเกิดเงากระพริบนานที่สุดในช่วง 3 องศา เกิดเงากระพริบเฉลี่ย
เป็นเวลา 33.21 ชั่วโมง และน้อยที่สุดในช่วง 22 องศา เกิดงานกระพริบเฉลี่ยเป็นเวลา 48 นาที และจากการศึกษา
ตําแหน่งของผู้รับผลกระทบภายในรัศมี ระยะ 1-3 กิโลเมตร พบว่า ตําแหน่ง ที่ 1 กิโลเมตรเป็นตําแหน่งที่เกิดผล
กระทบมากที่สุด 33  ครัวเรือน ใน 2 กิโลเมตร 4 ครัวเรือน และ 3 กิโลเมตร ไม่มีผู้รับผลกระทบ 
 
 จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า การเกิดแสงและเงาจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของมุมดวงอาทิตย์กระทํากับกังหัน
ลม  ความกว้างของใบพัด และอัตราความเร็วรอบของกังหันลม ตําแหน่งของกังหันลม ตําแหน่งของผู้รับผลกระทบ 
และระยะห่างระหว่างผู้รับผลกระทบและกังหันลม  และเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยดังกล่าว ข้อมูลทุตยิภูมิ ข้อมูล
รายละเอียดโครงการฯ ของการออกแบบกังหัน และตําแหน่งที่ตั้งของชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง คาดการณ์ว่า อาจจะ
เกิดผลกระทบในช่วงระยะอันสั้น เนื่องจากจํานวนของกังหันลมมี จํานวน 1 ต้น ตําแหน่งจุดที่ตั้งกังหันลมกับ
ระยะห่างของชุมชน และลักษณะสภาพพื้นที่ของชุมชนที่มีแนวต้นไม้เป็นแนวกั้น ดังนั้น จึงไม่เกิดผลกระทบ (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ  และชุมชนรายรอบ ทางกรมพัฒนาพลงังาน
ทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน กระทรวงพลงังาน หรือที่ปรกึษาโครงการฯ  และบริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นต่ําดงันี้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
    1) ควรใช้ผ้าใบ หรอืพลาสติกคลุมพื้นที่รอบโครงการฯ เพือ่ป้องกนัการสะท้อนออกมาขณะที่ทํา
การตดิตั้ง และป้องกันฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย 
    2) เมื่อเปิดดําเนินการ ควรปลูกตน้ไม้รอบโครงการฯ 
    3) ในการติดตัง้กงัหันลม ควรศึกษาเรือ่งแสงและเงา ก่อนการตดิตั้งกังหันลม ชว่งติดตั้ง และช่วง
เปิดดําเนินการ 
 
   7) คุณภาพน้ํา 
   เนื่องจากบ้านท่าวังโปร่ง  ตําบลจริม อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ  
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน ทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เป็นหน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ  15 ไร่  เป็นที่อยู่
อาศัย จํานวน 2 ไร่  ที่ทํากิน  13 ไร่  โดยชุมชนได้พึ่งพาแหล่งน้ําจากลําน้ําน่าน  ในการอุปโภค-บริโภค  อาทิเช่น  
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การทําการเกษตร  การดื่ม  และการประมง  เป็นต้น  ขณะเดียวกันยังเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมชาติ  ที่ปัจจุบันยัง
ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา  ซึ่งการพัฒนาโครงการฯ  ในช่วงการก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ  อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของคุณภาพน้ํา  ในแหล่งที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ   
 
 น้ําดื่ม-น้ําใช้ 
 การตรวจวัดคุณภาพน้ํา มีวิธีการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 2005 
โดยวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และทําการเก็บตัวอย่างในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  จากการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่ม-น้ําใช้ บริเวณบริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของเทศบาล และก๊อกน้ําใช้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5-54 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ําดื่ม-น้ําใช้บริเวณแท็งคน์้ําของเทศบาล และก๊อกน้ําใช้ 
ที่มา :  ศูนย์ส่ิงแวดล้อมมหาวทิยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําดื่ม-น้ําใช้ 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่โครงการของตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์  บริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของเทศบาลตําบลจริม และก๊อกน้ําใช้ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มี
การนําน้ําในบริเวณดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นดัชนีที่ทําการตรวจวัดจึงเป็นดัชนีตามประกาศกรม
อนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้พ.ศ.2553 ได้แก่ ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  ปริมาณของแข็งละลายน้ํา 
(Total Dissolved Solids : TDS)  สี (Color)  ปริมาณความขุ่น (Turbidity)  ปริมาณซัลเฟต (Sulfate : SO4

2-)  ปริมาณ
ไนเตรต (Nitrate : NO3

-)  ค่าความกระด้าง (Hardness)  ปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride : F-)  ปริมาณคลอไรด์ 
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(Chloride : Cl-)  ปริมาณเหล็ก (Iron : Fe)  ปริมาณสังกะสี (Zinc : Zn)  ปริมาณสารหนู (Arsenic : As)  ปริมาณ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform 
Bacteria)  และทําการตรวจวัดในวันที่  26 กรกฎาคม 2554  ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5-30 
 
ตารางที่  5-30 แสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพน้ําดื่ม-น้ําใช้ 

ผลการวิเคราะห ์

ลําดับ รายการ หน่วย แท็งค์รวบรวม
น้ําที่มา 

จากเขือ่น 
ผลสรุป ก๊อกน้ําใช ้ ผลสรุป 

มาตรฐาน 

1 pH - 8.0 at 25oC ผ่าน 8.0 at 25oC ผ่าน 6.5 – 8.5  
2 TDS mg/l 95 ผ่าน 112 ผ่าน ไม่เกิน 1,000 
3 Color Pt-Co 3.00 ผ่าน 3.00 ผ่าน ไม่เกิน 15 
4 Turbidity NTU 5.00 ผ่าน 4.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 
5 SO4

2- mg/l 1.40 ผ่าน 1.25 ผ่าน ไม่เกิน 250 
6 NO3

- mg/l 0.70 ผ่าน 0.54 ผ่าน ไม่เกิน 50 
7 Hardness mg/l 45.00 ผ่าน 43.00 ผ่าน ไม่เกิน 500 
8 F- mg/l 0.49 ผ่าน 0.16 ผ่าน ไม่เกิน 0.7 
9 Cl- mg/l 0.50 ผ่าน 1.00 ผ่าน ไม่เกิน 250 
10 Fe mg/l 0.15 ผ่าน 0.15 ผ่าน ไม่เกิน 0.5 
11 Zn mg/l 0.20 ผ่าน 0.20 ผ่าน ไม่เกิน 3.0 
12 As mg/l N.D. ผ่าน N.D. ผ่าน ไม่เกิน 0.01 

13 
Total 
Coliform 
  Bacteria   

MPN/100 ml 43 ไม่ผ่าน 3 ไม่ผ่าน ไม่พบ 

14 
Fecal Coli 
form  
Bacteria 

MPN/100 ml 3 ไม่ผ่าน ไม่พบ ผ่าน ไม่พบ 

 
ที่มา :  ศูนย์ส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
หมายเหตุ :         ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 
  N.D. คือ Non Detection (Detection limit ของ As = < 0.005) 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่ม-น้ําใช้ บริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของตําบลจริม  และก๊อก
น้ําใช้ ของชุมชน  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ พบว่า ชาวบ้านได้มีการนําน้ําไปใช้อุปโภคบริโภค  เกณฑ์ที่
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นํามาใช้ในการเทียบจึงเป็นเกณฑ์ของน้ําประปาดื่มได้ ของประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2553 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า บริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของเทศบาล มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ส่วน
บริเวณก๊อกน้ําใช้ มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด จาก
ผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า รายการที่ตรวจวัดโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้น 
รายการทางด้านจุลชีววิทยา คือ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคัล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ของทุกจุดตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้ ของ
ประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2553 ทั้งนี้หากต้องการนําน้ํามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน  
เช่น การใช้เครื่องกรองน้ําหรือการต้มน้ําก่อนนําไปบริโภค  การใช้ระบบถังกรองทราย  การเติมคลอรีนในปริมาณที่
เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ควรมีการติดตามตรวจสอบหรือเฝ้าระวังโดยใช้ชุดทดสอบ (Test Kits)  รว่มกบั
แผนการตรวจติดตามคุณภาพน้ําเป็นประจํา  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ําอีกด้วย 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 - ช่วงกอ่สร้าง 
   รายละเอยีดผลกระทบ 
   การก่อสร้างของโครงการฯ  มีการใช้น้ํา คือ น้ําประปาชั่วคราว  ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน และการ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง จะใช้เกณฑ์อัตราการใช้น้ําในการ
ดํารงชีวิตของคนงานก่อสร้างเท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์  อดุมสินโรจน์,2540)  ดังนั้น  คาดว่าจะมีการใช้
น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานในช่วงก่อสร้างประมาณ 3.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน โดยกิจกรรมการก่อสร้างมีการ
ตั้งเสากังหันลมที่มีการลงฐานราก และการสร้างแนวรั้วกั้นเสากังหันลม การก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการ และ
กิจกรรมอื่นๆ  (การปรับภูมิทัศน์ของโครงการฯ) ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีการใช้น้ํา จึงคาดว่าจะมีปริมาณ
ความต้องการใช้น้ําในช่วงดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 15 ลูกบาศ์กเมตร/วัน  ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างโครงการฯ  จะมีปริมาณ
ความต้องการใช้น้ําสูงสุดประมาณ 18.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน 
   ปริมาณน้ําใชเ้พือ่การอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 3.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ดงันั้น จะ
เกิดน้ําเสียจากกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 3.749 ลูกบาศ์กเมตร/วัน (คิดอตัราการเกิดตะกอน 0.001 ลูกบาศ์กเมตร/
คน/วัน)  และมีปริมาณความตอ้งการใช้น้ําสูงสุดในช่วงก่อสรา้ง 18.75 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึง่จะกลายเป็นน้าํเสียที่
เกิดขึ้นทัง้หมด 22.50 ลูกบาศ์กเมตร/วันซึง่ถกูปล่อยให้ซึมลงไปในพื้นดินบริเวณพื้นทีก่่อสร้าง และน้ําเสียจากการ
อุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง จะถกูระบายลงสู่บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ที่รองรับน้ําเสียจากคนงานในแต่ละระยะ
การพัฒนาต้องมีระยะพักตวัไมน่้อยกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนด
สวัสดิการสําหรบัสุขภาพอนามยัสําหรับลูกจ้าง ซึ่งโครงการฯจะต้องจัดหาห้องน้ํา-ห้องส้วม ถังพักสําหรับน้ําทิง้ ก่อน
นําไปใช้ฉีดพรมพื้นที่กอ่สร้างเพือ่ลดฝุ่นละออง ส่วนระยะห่างตาํแหน่งของบ่อเกรอะ-บ่อซึมดังตารางที่ 5-30 
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ตารางที่ 5-31 ระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างระบบน้ําเสียกับสิ่งแวดลอ้ม 
ระยะห่างตามแนวราบ (เมตร) 

ประเภทของแหล่งกําเนิด 
บ่อบาดาล ท่อน้ําประปา แม่น้ํา-คลอง บ้านเรือน เขตที่ดิน 

ท่อระบายน้ําเสีย 15.2 3.1 15.2 1.5 3.1 
บ่อเกรอะ 15.2 3.1 15.2 6.1 1.5 
ลานซึม 30.4 7.6 15.2 6.1 3.1 
บ่อซึม 30.4 15.2 15.2 6.1 4.6 
ที่มา :  คู่มือวิศวกรรมเครือ่งกล, 2544 
  การก่อสร้างของโครงการฯ มีการใช้น้ําระหว่างการก่อสร้าง 1 แหล่ง ได้แก่ ระบบประปาชั่วคราว เมื่อ
พิจารณาน้ําใช้จากการก่อสร้างสูงสุดประมาณ 18.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ผลกระทบต่อลักษณะน้ําผิวดิน และน้ํา
ดื่ม-น้ําใช้ ในช่วงก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา เนื่องจากกิจกรรมการก่อสรา้งโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้บีอ่เกรอะ-บอ่
ซึม เพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสียจากห้องน้ํา ห้องส้วม ของคนงานก่อสร้าง แต่จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของแหล่ง
น้ําดื่ม-น้ําใช้ ของชุมชนบ้านท่าวังโปร่งนํามาใช้ในบริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของเทศบาลตําบลจริม และ
ก๊อกน้ําใช้  พบว่า บริเวณแท็งค์รวบรวมน้ําที่มาจากเขื่อนของเทศบาล มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria)และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
ส่วนบริเวณก๊อกน้ําใช้ มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เกินเกณฑ์มาตรฐาน
น้ําประปาดื่มได้ ของประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2553  ดังนั้น  จากข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน  จํานวนคนที่ย้ายไปพัก
อาศัยชั่วคราวในช่วงระยะการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ําของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ดังนั้น คาด
ว่าระดับผลกระทบเล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากโครงการฯ มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน แต่พื้นที่โครงการฯมีขนาดใหญ่และปริมาณ
จํานวนคนงานก่อสร้างมีปริมาณมาก ถึง 15 คน/วัน จึงต้องมีการส่งเสริมให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และได้รับการยอมรับจากชุมชน โครงการฯ ต้องกําหนดให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา ดังนี้ 
    1) จัดตั้งห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจํานวนคน 
    2) กําหนดบ่อเกรอะ-บ่อซึมอยู่ห่างตามแนวราบจากบ้านเรือน ไม่น้อยกว่า 6.1 เมตร 
    3) จัดให้บ่อตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ไหลบ่าหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
     ลงสู่บ่อตกตะกอนก่อนระบายน้ําใสออกสู่ภายนอกโครงการฯ 
    4) นําน้ําในบ่อตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และ
     พื้นที่ก่อสร้าง 
    5) ก่อนนําน้ําไปใช้อุปโภคบริโภคควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เช่น การใช้ระบบถังกรองทราย การ
     เติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    1) ปริมาณความต้องการใช้น้ํา 
    ในช่วงเปิดดําเนินการแบ่งกิจกรรมการใช้น้ําเป็น 1 กิจกรรมหลัก จะใช้เกณฑ์อัตราการใช้น้ําในการ
ดํารงชีวิตเฉลี่ยของคนเมือง เท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2550) น้ํา
สําหรับห้องควบคุม ในส่วนห้องทํางาน ห้องน้ําใช้สําหรับห้องควบคุม  
     - จํานวนพนักงาน/คนงาน   5 คน 
     - ปริมาณการใช้น้าํสูงสุด   1 ลบ.ม./วัน 
 
    2) แหล่งน้ําใช้ ของโครงการฯ ได้แก่ ระบบประปาของหมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง  
   จากปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา และ
ตําแหน่งจุดที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตต์ในรัศมี 1 กิโลเมตร จึงคาดการณ์ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อ
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ําดื่ม-น้ําใช้ ของชุมชนบ้านท่าวังโปร่งแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 
  1) นิเวศวิทยาบนบก 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จากประกาศกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๑๗  (พ.ศ. ๒๕๒๑)  ให้ป่าจริม  ในท้องที่ตําบลหาดล้าตําบลท่า
แฝก  และตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เนื่องจากป่าจริมในท้องที่ตําบลหาดล้า  
ตําบลท่าแฝก  และตําบลจริม  เนื้อที่ประมาณ  ๓๑๓,๑๒๕  ไร่  มีไม้สัก  ไม้แดงไม้ประดู่  ไม้ตะแบก  ไม้เต็ง  ไม้รัง  
ไม้เหียง  ไม้พลวง  ไม้ยาง  ไม้ตะเคียน  ไม้มะค่าโมง  ไม้กระท้อนและไม้ชนิดอื่นๆ   
 จากประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  ให้ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา  ในท้องที่ตําบลบ้าน
ด่านนาขาม  ตําบลผาจุก  อําเภอเมือง  อุตรดิตถ์  และตําบลน้ําหมัน  ตําบลท่าปลา  ตําบลนางพญา  ตําบลจรมิ  ตาํบล
หาดล้า  ตําบลผาเลือด  ตําบลท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เนื่องจากป่าลํานน้ําน่านฝั่งขวาในท้องที่
ตําบลบ้านด่านนาขาม  ตําบลผาจุก  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  และตําบลน้ําหมัน  ตําบลท่าปลา  ตําบลนางพญา  
ตําบลจริม  ตําบลหาดล้า  ตําบลผาเลือด  ตําบลท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื้อที่ประมาณ  ๓๖๑,๘๗๕  ไร่  มีไม้ยาง  
ไม้ตะเคียน  ไม้มะค่าโมง  ไม้ตะแบก  ไม้กะท้อน  ไม้ประดู่  ไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้เหียง  ไม้พลวง  และไม้ชนิด
อื่นๆที่มีค่าจํานวนมาก   
 จากการลงพื้นที่สํารวจ  พบว่า  บริเวณพื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ที่ทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เป็น
หน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ  15 ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย จํานวน 2 ไร่  ที่ทํากิน  13 ไร่ และพบว่า  ประกอบไปด้วย 
พื้นที่เกษตรกรรม อาทิเช่น  ปลูกข้าวโพด  มะม่วงหิมพานต์  และพบ ไม้เบญจรพรรณ  ได้แก่  ไม้มะค่า  ไม้เต็ง  ไม้รัง  
และมะนาวป่า   
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  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ มีการติดตั้งกังหันลม การก่อสร้างอาคารควบคุม และการติดตั้งระบบ
จําหน่าย เป็นกิจกรรมหลักของโครงการฯ โดยลักษณะพื้นที่ก่อนการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ทํากินในการ
ปลูกมะม่วงหิมพานต์ กล้วย และข้าวโพด  ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผลต่อต้นไม้ขณะที่มีการขนย้ายพืชสวนและ
พืชไร่ หรือการนําวัสดุก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่โครงการฯดังนั้นจากกิจกรรมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศวิทยาบนบก อาทิเช่น ต้นไม้ในพื้นที่ ระดับผลเพียงเล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1)  
    ช่วงการก่อสร้างทางโครงการฯ จะต้องมีการปรับแต่งพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการของโครงการฯซึ่งจะต้อง
มีการดําเนินการตัดต้นไม้ใหญ่บางส่วน และต้องมีการขนย้ายต้นไม้เพื่อนําไปใช้ปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวรอบโครงการฯ  
ดังนั้น  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่ปรึกษาโครงการฯ  ควรมีการติดต่อประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาต ตัดต้นไม้ใหญ่  และขนย้ายต้นไม้  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายบังคับไว้ 
และทางโครงการฯ มีการวางแผนการจัดย้ายต้นไม้  
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 
   1) ตรวจสอบและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของต้นไม้  พร้อมตรวจสอบจาํนวนของต้นไมแ้ต่ละชนิด 
   2) คัดเลือกต้นไมท้ีจ่ะย้ายเพื่อนําเอาไปปลูกตกแต่งอาคารสํานกังานและจัดทําสวนป่า 
   3) ดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะปลูกให้เข้ากับชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามของ
    สถานที่นั้น 
   4) ดูแลควบคุมการย้ายต้นไม้ 
   5) ทําการปลูกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ 
 ระหว่างดําเนินการดําเนินการก่อสร้าง 
   6) ดูแลรักษาบํารุงต้นไม้ที่นํามาแยกในแต่ละประเภทให้ฟื้นตัวให้เร็วขึ้น 
   7) ดูแลรักษาบํารุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ 
 
   - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ โครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากข้อมูล
สถานภาพปัจจุบัน ไม่มีการเลี้ยงโคหรือกระบือในบริเวณจุดที่ตั้งโครงการฯ หรือบริเวณรายรอบ และจากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ กังหันลมขนาด 2 MW มีรัศมีของโรเตอร์เท่ากับ 60 เมตร ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน นกมักจะ
เปลี่ยนเส้นทางก่อนที่จะถึงกังหันลมเป็นระยะ100-200 เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะพื้นที่ตั้งโครงการและข้อมูล
ดังกล่าว จํานวนของกังหันลม กิจกรรมของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ และต้นไม้ ดังนั้น จึงคาดการณ์
ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบต่อนิเวศวิทยาบนบกแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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  2) นิเวศวิทยาทางน้ํา 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 อําเภอท่าปลา เป็นอําเภอที่มีเนื้อที่มากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่อยู่
ระหว่างเนินเขาและภูเขา มีอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์อยู่ตอนกลางเป็นพื้นที่แหล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของอําเภออยู่ในการดูแล
ของนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เขตอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย
มีพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชนน้อยมาก 
 เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในชื่อท้องถิ่นว่า เขื่อนท่าปลา จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย อยู่ในอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กั้นแม่น้ําน่าน ที่ไหลลงมาจากอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ทั้งนี้พื้นที่เหนือ
เขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ําขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย 
 สัตว์น้ําที่พบในแม่น้ําน่าน  ได้แก่  ปลาตองลาย  ปลาปากหนวด  ปลาผีเสื้อติดหินน่าน ปลาสร้อยน้ําผ้ึง  
ปลาหมอตาล  ปลาหมูน่าน  ปลาหมูอารีย์  ปลากระเบนลายเสือ  ปลาจีดอินเดีย ปลาซิวหางแดง 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างมีปริมาณการใช้น้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคและการก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณ
การใช้น้ําที่น้อย และมีช่วงระยะเวลาอันสั้น และจุดที่เป็นตําแหน่งของบ้านพักคนงานชั่วคราวจัดให้อยู่ห่างจากแหล่ง
ประมาณ 6.1 เมตร และบริเวณจุดที่ตั้งโครงการไม่มีการทําการประมงและจับสัตว์น้ํา แต่มีการเลี้ยงปลาและจับสัตว์
น้ําในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตต์ที่อยู่ห่างจุดที่ตั้งโครงการเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ดังนั้น จากการ
พิจารณา กิจกรรมการก่อสร้าง และช่วงระยะเวลา กับปริมาณการใช้น้ํา และสถานภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
จึงคาดว่า กิจกรรมการก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาด
ว่า กิจกรรมของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ทางน้ําแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 
   1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ในตําบลจริม  ชาวบ้านได้รับการจัดสรรพื้นที่จากทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน  เป็นหน่วยงานที่
จัดสรรให้ครอบครัวละ  15 ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย จํานวน 2 ไร่  ที่ทํากิน  13 ไร่  ซึ่งทางตําบลได้นํามาใช้ประโยชน์  คือ  
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  พื้นที่ชุมชน  ที่พักอาศัย  และแหล่งน้ํา  เป็นต้น   
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  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างมีกิจกรรมการเปิดหน้าดินและการปิดหน้าดิน และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ช่วงเวลาอันสั้น ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ราบเนินเขาสูง และลักษณะที่ตั้งก่อนการพัฒนาโครงการฯ 
พบว่า เป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมลําน้ําน่าน ที่มีการเข้าทํากิน ปลูกพืชสวน พืชไร่ ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า อาจ
ส่งผลกระทบด้านการใช้ประโยชนที่ดินในทางตรงและทางอ้อมระดับผลกระทบเล็กน้อย (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
 มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 2) ต้องมีกลไลในการชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ 
  เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
 3) ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ทํากินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสูญเสียพื้นที่ทํากิน โดยผ่านขั้นตอน
  การเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
 4) สํารวจทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการนําโครงการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
 กิจกรรมโครงการฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างถาวร โดยเปลี่ยนจากพื้นที่ราบเนินเขาสูงที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร แต่ไม่มีการเลี้ยงสัตว์น้ํา  และโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 555 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละของ 0.07 ของพื้นที่สวนในการใช้ประโยชน์ที่ดินของตําบลจริมในรัศมี 1 กิโลเมตร ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า ด้าน
การใช้ประโยชนที่ดินจึงไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  2) การใช้น้ํา 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
    เทศบาลตําบลจริม  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่  แม่น้ํา
น่าน  ห้วยสีเสียดที่ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10  และหมู่ที่  11  นอกจากนี้ยังมี  อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตต์  อ่างเก็บน้ําวัง
ชมภู  สระน้ําสาธารณะขนาดพื้นที่ 8 ไร่  หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการเกษตร  และน้ําใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค   
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างมีความจําเป็นที่ต้องใช้น้ําอยู่ 2 กิจกรรม  คือ  การใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน  
และการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง  โดยการพัฒนาโครงการจะใช้ระยะเวลาประมาณ6 เดือน จะใช้จํานวนคนงาน
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ในการก่อสร้างสูงสุดประมาณ  15 คน/วัน  ดังนั้น  คาดว่าจะมีการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานในช่วง
ก่อสร้างประมาณประมาณ 3.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับปริมาณการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามกิจกรรมการก่อสร้าง  ทั้งนี้โครงการฯจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในกิจกรรม  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่มีการทําสําเร็จมาแล้วการก่อสร้างจึงคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ําในช่วงดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 
15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นในช่วงก่อสร้างโครงการฯจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ําสูงสุดประมาณ 18.75 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ซึ่งมีแหล่งใช้น้ํา คือ  ระบบประปาชั่วคราว  สําหรับการก่อสร้าง  และบ้านพักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง 
และในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง  และกิจกรรมการก่อสร้างแต่ในช่วง
ฤดูแล้ง  คาดการณ์ว่าจะไม่เพียงต่อกิจกรรมการก่อสร้าง  และการอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากชุมชนบ้านท่าวังโปร่งจะ
ประสบปัญหาน้ําขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง  ดังนั้นการใช้น้ําในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ จึงอาจมีผลกระทบต่อการใช้
น้ําของชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมขั้นต่ํา  ซึ่งจะทําให้การดําเนินการในช่วงก่อสร้างมีระบบประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
    1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ําประปา ของโครงการฯ ชั่วคราว หากพบจุดชํารุดรั่วไหลต้องเร่งเนินการ
     แก้ไขป้องกันการสูญเสียน้ํา แรงดันน้ํา และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
    2) รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างประหยัดน้ํา 
    3) จัดให้มีการสํารองน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
    4) ระมัดระวังในการก่อสร้าง เก็บกองวัสดุ ไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําของชุมชน 
    5) จัดเตรียมน้ําดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่และคนงาน โดยต้องมีการทําความ
     สะอาดเครื่องกรองน้ําดื่มตามข้อกําหนดของเครื่องกรองกําหนดไว้ 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    1) ปริมาณความต้องการใช้น้ํา 
    ในช่วงเปิดดําเนินการแบ่งกิจกรรมการใช้น้ําเป็น 1 กิจกรรมหลัก จะใช้เกณฑ์อัตราการใช้น้ําในการ
ดํารงชีวิตเฉลี่ยของคนเมือง เท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2550) น้ํา
สําหรับห้องควบคุม ในส่วนห้องทํางาน ห้อง  
     น้ําใช้สําหรับห้องควบคุม  
     - จํานวนพนักงาน/คนงาน   5 คน 
     - ปริมาณการใช้น้ําสูงสุด   1 ลบ.ม./วัน 
     (คาดการณ์กรณีพนักงาน/คนงานทั้งหมดไม่ได้ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา) 
    2) แหล่งน้ําใช้ ของโครงการฯ ได้แก่ ระบบประปาของหมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง   
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   จากปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา จึง
คาดการณ์ว่าโครงการฯ จะไม่ก่อผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ํา ของชุมชนบ้านท่าวังโปร่งแต่อย่างใด (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
  3) การใช้พลังงาน 
 
       1.ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  สํานักงานสถิติ  จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้กล่าวว่า  ในปี 2553 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดพิษณุโลก  ได้ให้บริการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์รวม 315.099  จิกะวัตต์-
ชั่วโมง (GWh)  โดยจําหน่ายให้แก่  ที่อยู่อาศัย  12.088  จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม  
2.371 จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  และสถานที่ราชการและสาธารณะ 3.551 จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)  คิดเป็นร้อยละ  
67  ร้อยละ 13  และ ร้อยละ 20  ตามลําดับ 
 
   2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      - ช่วงก่อสร้าง 
    รายละเอียดผลกระทบ 
  การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง  แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การใช้สําหรับพักอาศัย และการใช้เพื่อการกอ่สรา้ง 
โดยทางโครงการฯได้จัดดําเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รับกระแสไฟฟ้าจากอําเภอท่าปลา และโครงข่ายไฟฟ้า
หลักภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น การก่อสร้างโครงการฯ จึงมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและไม่รบกวน
ชุมชนที่อยู่รายล้อม (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ระบบการบริหารจัดการพลังงานของโครงการฯ คือ ระบบไฟฟ้าในห้องควบคุม เป็นการใช้ไฟฟ้า
บางส่วนที่ผลิตได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ  ออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในห้องควบคุม  
และภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ  เมื่อพิจารณาสภาพการใช้พลังงานของโครงการฯ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนรายรอบแต่อย่างใด และขณะเดียวกัน หลังจากที่โครงการฯเปิดดําเนินการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลมของ
โครงการฯ จะเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับชุมชน และตําบลจริม  ไฟฟ้าไม่ตก (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
 
    4) การระบายน้ํา 
      1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
   บ้านท่าวังโปร่ง ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
เนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหินลูกรัง  มีความหนาแน่นของชุมชนปานกลาง มีสภาพยังคงเป็นธรรมชาติ  จึงมีระบบ
ระบายน้ําตามธรรมชาติ   
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   2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโครงการฯ  ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการก่อสร้างโครงการฯจะต้องมีการปรับถมที่บางส่วน ซึง่
อาจทําให้สภาพการระบายน้ําในพื้นที่เดิมของโครงการฯ เปลี่ยนแปลงไป ทางโครงการฯ จึงจัดสร้างรางระบายน้ําฝน
ชั่วคราว ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่รางน้ําตามธรรมชาติบริเวณภายในพื้นที่โครงการฯ ที่มิได้ก่อสร้าง 
ดังนั้น โครงการฯ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
       - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มีห้องควบคุม  และมีเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่ เพียง 1 คน ทําหน้าที่ดูแลระบบและตรวจสอบ 
จากการคาดการณ์ดังกล่าว ปริมาณการใช้น้ํามีน้อยมาก และการใช้น้ําของห้องน้ํา ห้องประชุมชน และห้องทํางาน ที่
อยู่ในส่วนของห้องควบคุมจะถูกระบายลงสู่บ่อเกรอะตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การระบายน้ําธรรมชาติหรือชุมชนใกล้เคียง (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  5) ระบบสื่อสาร 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบนั 

• ยังไม่มีทีท่ําการไปรษณยี์ โทรเลข 
• โทรศัพท์ประจําหมู่บ้าน 6 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถใชก้ารได้  
• วิทยุส่ือสารของตําบล  30 เครือ่ง  สําหรับผู้นาํในการติดตอ่สื่อสาร 
• สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ัง้ระบบ GSM และ DTAC และในหมู่บ้านจะตดิต่อสื่อสารโดยใช้

หอกระจายข่าว 
 2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
  ในช่วงก่อสร้าง โครงการฯ เน้นการใช้โทรศัพท์มือถือ และวิทยุส่ือสารเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารสําคัญที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปริมาณการใช้งานไม่มากนักจึงคาดว่าไม่เกิดผล
กระทบต่อการสื่อสารของชุมชน  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ การดําเนินการ กิจกรรมต่างๆ มีการติดต่อสื่อสารที่น้อยมาก มีการดูแลรักษาระบบ
โดยคนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด และมีการออกแบบจะใช้สัญญาณดาวเทียมส่งข้อมูลมายัง
สถานีหลัก ซึ่งคาดว่า ระบบการติดต่อสื่อสาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารของพื้นที่โดยรอบโครงการฯ (ระดับ
ผลกระทบเท่ากับ 0) 
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  6) ขยะและกากของเสีย 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ชุมชนบ้านท่าวังโปร่งจํานวน 96 ครัวเรือน มีการกําจัดขยะด้วยรถขยะของเทศบาล และการฝังกลบขยะ 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อโครงการฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน จะใช้จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 15 คน/
วัน ซึ่งขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมี 2 ประเภท คือ 
   ประเภทที่ 1 ได้แก่ ขยะที่เกิดจากการดํารงชีวิตประจําวันของคนงาน การคาดการณ์จะใช้เกณฑ์อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน มีความหนาแน่น 0.3 กิโลกรัม/ลิตร (เกณฑ์ กนอ. สําหรับเขตพาณิชยก
รรมและพื้นที่พักอาศัย) ดังนั้น คาดว่าจะมีขยะมูลฝอยเกิด 12 กิโลกรัม/วัน ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบด้วย เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ เป็นต้น ซึ่งทางโครงการฯได้จัดให้มีถังรองรับได้อย่างเพียงพอตามจุดต่างๆ และใช้
วิธีการคัดแยกขยะ และกําจัดตามวิธีที่เหมาะสม 
   ประเภทที่ 2 เป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เศษวัสดุ แตกหักต่างๆ เช่น เศษไม้ เศษอิฐ กล่องบรรจุ 
และเศษเหล็ก เป็นต้น ซึ่งบางส่วนสามารถจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่จําหน่ายไม่ได้จะทําการเก็บรวบรวม
เพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการในการกําจัดกากของเสียมารับไปกําจัดต่อไป   
   เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่มีปริมาณค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่
โครงการฯ  เป็นสภาพธรรมชาติ  ดังนั้น  กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและทัศนียภาพ
ที่รายรอบโครงการฯ  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากมีผลกระทบจากจํานวนขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งต้องกํากับให้บริษัทผู้รับเหมา ให้มี
ระบบการจัดการขยะ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0)  ดังนี้ 
    1) มีการจัดการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อนําไปกําจัดในวิธีการที่เหมาะสมกับประเภท
     ของขยะต่อไป 
    2) จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
    3) กํากับให้คนงานทิ้งขยะในถังที่จัดเตรียมให้เท่านั้น 
    4) ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยู่ในสภาพดีและให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดระยะเวลาดําเนิน 
    5) จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เป็นสัดเป็นส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดการ และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย คัดแยกบางส่วนที่สามารถใช้งานได้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ส่วนที่
เหลือให้ประสานงานเพื่อขายให้กับหน่วยงานที่รับซ้ือ 
    6) ต้องมีการกําจัดขยะทั้งที่เป็นสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และเคมี เพื่อป้องกันการระบายลงสู่แหล่งน้ํา 
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 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากโครงการฯ  เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพกังหันลม  ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด  ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการฯเป็นขยะจากการ
บํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงอายุการทํางาน  โดยมีการบริหารจัดการขยะอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงใน
ระยะประกัน  จะมีการส่งอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการประกอบชุดกังหันลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดกลับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผู้รับผิดชอบ ส่วนช่วงหลังระยะประกัน ขยะจากชุดกังหันลม  และอุปกรณ์อื่นๆ  
เมื่อหมดอายุการใช้งาน  ทางโครงการฯ  จะส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตในการกําจัดขยะดังกล่าว ส่วนขยะ
ทั่วไปจากห้องควบคุม และเจ้าหน้าที่  โดยโครงการฯมีแนวทางการจัดการมูลฝอยทั่วไปแบบเน้นการหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่  โดยมีการแยกถังทิ้งอย่างชัดเจนภายในพื้นที่โครงการฯ ดังนั้นจากกระบวนการดังกล่าวจึงคาดว่าไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  7) การคมนาคม 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 11055 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม ติดต่อระหว่างตําบลน้ําหมัน 
ตําบลจริม ไปยังอําเภอท่าปลา และสามารถเชื่อมการคมนาคม กับจังหวัดแพร่ไม่มีการคมนาคมทางน้ํา และทาง
อากาศ ชุมชนบ้านท่าวังโปร่งจํานวน 96 ครัวเรือน กําลังเผชิญในปัจจุบัน คือ การคมนาคมที่ไม่สะดวก 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
    การขนส่งในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งพนักงานก่อสร้าง  และวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม
ก่อสร้าง  โดย ขนส่งจากกทม.-สถานที่ติดตั้ง  โดยมีเส้นทางในการลําเลียง คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 
(อําเภอท่าปลา-อําเภอเมือง อุตรดิตถ์) และเลี้ยวซ้ายที่เส้นทางหลวงหมายเลข 1163 เข้าสู่ที่ตั้งโครงการฯ เนื่องจาก
สภาพถนน เป็นช่องการจราจรแคบ มีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงไม่ควรขนย้ายในเวลากลางคืนซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องลําเลียง ประกอบด้วย 
    1. การขนส่งชุดกังหันลม 
    1.1) เสากังหันลม ที่มีความสูง 99.5 โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และ
ส่วนล่าง ขน-ย้ายด้วยรถเครนสําหรับงานก่อสร้างจํานวน 1 เที่ยว ระยะเวลาในการขนส่ง 1 สัปดาห์  
    1.2) ใบกังหันลม จํานวน 3 ใบ ขนาด 49 เมตร ขน-ย้ายด้วยรถเครนสําหรับงานก่อสร้างจํานวน 1 
เที่ยว ระยะเวลาในการขนส่ง 1 สัปดาห์ 
    1.3) องค์ประกอบอื่น ได้แก่  
     Nacelle: เป็นตัวครอบให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ภายในซึ่งจะป้องกันความเสียหายได้ 
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     Rotor hub: เป็นจุดศูนย์กลางใบพัด  
     Cable Spool Wind Turbine Controller และ Grid Connected Inverter  
    บรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ ขน-ย้ายด้วยรถบบรรทุกสิบล้อ จํานวน 1 เที่ยว จํานวน 3 วัน 
    2. การขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ต้องทําการขนส่งทั้งหมด 1 ตู้คอนเทนเนอร์ 
ระยะเวลาในการขนส่งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจํานวนเที่ยวในการขนส่ง เท่ากับ 1 เที่ยว 
    3. การขนส่งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้องควบคุม และการวางฐานฐานใช้รถบรรทุก 
ระยะเวลาในการขนส่งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจํานวนเที่ยวในการขนส่ง เท่ากับ 1 เที่ยว 
   จึงคาดว่าจะมีการขนส่งวัสดุเข้าสู่โครงการฯ สูงสุดประมาณ 5 เที่ยว/วัน พร้อมทั้งมีการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 1163 เข้าสู่ที่ตั้งโครงการฯ มีช่องทางการจราจรและลาดชันในบางชว่ง ดงันัน้ คาด
ว่าอาจเกิดผลกระทบการสัญจรของชุมชน (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและและลดผลกระทบ 
    1) จัดระบบการเข้า-ออกของรถแต่ละเที่ยวในการขนวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ 
    2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุต่างๆ ในช่วงเวลากลางคืน 
    3) มีระบบการจราจรที่เคร่งครัด มีการอํานวยความสะดวกให้พนักงานขับรถและรณรงค์ให้ 
     พนักงานขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
    4) จัดระบบจราจรภายในโครงการฯ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ ให้มีความสะดวกและ
     ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณหรือจัดให้มีพนักงานอํานวยความสะดวกและช่วงเปิด 
     ดําเนินการมีรถไม่ต่ํากว่า 5 คันต่อวัน จึงคาดการณ์ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับ
     ผลกระทบเท่ากับ 0) 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  ดังกล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด  และในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีอาคาร
สํานักงาน  แต่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ มีการดูแลรักษาระบบโดยคนในพื้นที่ 1 
คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด อาจมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจะเข้าตรวจสอบในแต่ละช่วงปีซึ่งจากกิจกรรม 
ดังกล่าวจึงมีการสัญจรและใช้เส้นทางน้อยมาก ดังนั้น จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
 
   8) การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมง 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ชุมชนบ้านท่าวังโปร่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การทํานาปี  ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล  มี
การประกอบอาชีพทําประมง หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพียงร้อยละ 1 และชุมชนมีการเลี้ยง โค 
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  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
  ในพื้นที่โครงการเป็นที่ราบเนินเขาสูงมีการทําการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการฯ มีการทําการเกษตรปลูกพืชสวน พืชไร่  มิได้มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  แต่การทําประมงส่วนใหญ่จะ
มีการอาศัยอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตต์ อีกทั้งกิจกรรมในการก่อสร้างโครงการฯ  ดําเนินการในพื้นที่ขอบเขตจํากัด 
ตลอดจนน้ําทิ้งจากการก่อสร้าง ขยะ จากคนงาน  และจากการก่อสร้าง มีการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้น คาดว่าจะไม่
เกิดผลกระทบต่อการเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมงของพื้นที่รายรอบโครงการฯ (ระดับผลกระทบ
เท่ากับ 0) 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมโครงการ มีการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้น้ํา  และโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 555 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละของ 0.07 ของพื้นที่สวนในการใช้
ประโยชน์ที่ดินของตําบลจริมในรัศมี 1 กิโลเมตร และไม่มีอาคารสํานักงาน  แต่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีการดูแลรักษาระบบโดยคนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด  จึงมีขยะ
เกิดขึ้นน้อย  ดังนั้น  คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมงของพื้นที่
รายรอบโครงการฯ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
   1) เศรษฐกิจ-สังคม 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 จากแบบสํารวจเศรษฐกิจ-ครัวเรือน  บ้านท่าวังโปร่งจํานวน 96 ครัวเรือน  พบว่า  อาชีพที่พบมากที่สุด 
คือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ เกษตรกรรมและว่างงาน  คิดเป็นร้อยละ 20 และ 17 ตามลําดับ มี
ส่วนน้อยที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 1)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 87 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000-25,000 บาท  และมีหน่วย
ธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่  ปั๊มน้ํามัน  ร้านค้าปลีก  โรงสี  ปั๊มน้ํามัน  ร้านตัดผมชาย  ร้านซ่อมรถ  ร้านค้าปลีก  คลินิก
รักษาโรค  บ้านเช่าร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  โรงผลิตสุราพื้นบ้าน ร้านถ่ายรูป  เสา  AIS  ร้านเสริมสวย 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   การก่อสร้างโครงการฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการฯ 6 เดือน ใช้จํานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 15 คน/วัน เป็นการส่งเสริมด้านแรงงานภายในชุมชน จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แต่อาจมี
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ผลกระทบด้านสังคม เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและการลักขโมยที่เพิ่มมากขึ้น 
และการสูญเสียพื้นที่ทํากินอาจส่งผลให้รายได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงคาดการณ์ 
ระดับผลกระทบจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ต้องกํากับให้บริษัท
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามาตรการและป้องกันการลดผลกระทบขั้นต่ํา  โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบโครงการฯ  
    1) บริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ  
     เพื่อป้องการการเกิดปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม (กรณีคนงานก่อสร้างนอกพื้นที) 
    2) บริษัทผู้รับเหมากํากับควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ก่อความเดือดร้อนให้กับชุมชน  
     โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
    3) โครงการฯต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการฯ และชุมชน โดยการให้ ความร่วมมือ
     ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
    4) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในพื้นที่ และคนที่เข้าไปทําโครงการฯ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการ
     ให้ความรู้ หรืออบรมทางด้านวัฒนธรรม ศีลธรรม ที่เหมาะสม 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงเปิดดําเนินการ การดูแลรักษาระบบใช้คนในพื้นที่ 1 คน ตรวจสอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด อาจมี
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จะเข้าตรวจสอบในแต่ละช่วงปี และมีผลประโยชน์คืนกลับต่อชุมชนในรูปกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้าหากมีการผลิตไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และคืนภาษีสู่ท้องถิ่น ทําให้เศรษฐกิจชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดงันั้น จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  2) สาธารณสุข 
 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
 เทศบาลตําบลจริมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล / หมู่บ้าน ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
2 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวว่า โรคที่เป็นสาเหตุการตายสูงสุด
ของตําบลแม่ท้อ ได้แก่ โรคชรา ร้อยละ 28 หัวใจล้มเหลว งร้อยละ 7 การติดเชื้อในกระแสเลือด ร้อยละ 4 โรคหืด 
และ โรคถุงลมโปร่งพองร้อยละ 2 เป็นต้น (ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554)  
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  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   กิจกรรมการก่อสร้างใช้ระยะเวลา 6 เดือน จํานวนคนงาน 15 คน/วัน ในการเตรียมงาน ติดตั้งระบบ
และทดสอบระบบ ซึ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาเรื่อง ฝุ่น และเสียง ซึ่งบริษัทรับเหมา
จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ลดเสียง และหน้ากากป้องกนัฝุน่ แกค่นงานทีท่าํงานใน
บริเวณภาวะเสี่ยง จึงคาดว่าเกิดผลกระทบในระดับเป็นยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการฯ และชุมชนรายรอบ โครงการฯ ต้องกํากับให้บริษัท
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในระดับที่
รุนแรงมากขึ้นจากเดิม ดังนี้ 
    1) จัดหาอุปกณ์ป้องกันภัยส่วนที่บุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานให้เพียงพอกับจํานวน 
     ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ อุปกรณ์ลดเสียง  
    2) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับปฐมพยาบาล  
    3) สุขภาพของคนงานก่อสร้าง และแพร่เชื้อสู่พื้นที่รอบ ๆ โครงการฯ ด้วยโรคติดต่อ โรคเกี่ยวกับ
     ระบบทางเดินอาหาร ไข้มาเลเรีย หรือโรคต่างถิ่น   ควรมีมาตรการในการวางแผนการใช้น้ําและ
     สุขาภิบาลอย่างเหมาะสม และควรควบคุมยุงที่ก่อให้เกิดโรค ด้วยการฉีดพ่นยา 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 

 ช่วงเปิดดําเนินการ ระบบผลิตไฟฟ้ามีผู้ดูแลระบบเป็นคนในชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง 1 คนโดยคอย
แจ้งเตือน และดูแลรักษาระบบการทํางานต่างๆ ซึ่งกังหันลมมีระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้น99.01 dB (A) มีระบบการ
ทํางานตลอดระยะ 24 ชั่วโมง มีค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 46.01 dB (A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB (A)) ดังนั้น กิจกรรมการทํางานของกังหันลม จุดที่ตั้งโครงการและระยะห่างของชุมชนประมาณ 500 
เมตร อาจส่งผลกระทบในระดับที่ก่อให้เกิดความรําคาญสุขภาพจิตใจของบุคคลที่สัญจร หรืออยู่รายรอบ ซึ่งลักษณะ
การเกิดเสียงดังรบกวนดังล่าวจะเกิดในช่วงการทํางานของ generator ที่มีการผลิตไฟฟ้า และจากข้อมูลความเร็วลม
เฉลี่ยรายชั่วโมง พบว่า ความเร็วลมในพื้นที่เทศบาลจริมที่มีความเร็วลมสูงกว่า 3 เมตร/วินาที มีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน
เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ํากว่า 3 เมตร/วินาทีตลอดระยะเวลา ความเร็วลมเฉลี่ยตั้งแต่
เดือนกันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เมตร/วินาที แต่อย่างไรตามความเร็วลมที่มีศักยภาพจะมีเพียง
บางช่วงเวลาของแต่ละเดือน ซึ่งมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเวลาเย็นตั้งแต่ 14.00 เป็น
ต้นไปจนกระทั่งเวลา 03.00 ของเช้าวันถัดไปเท่านั้น  ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าของ
กังหันลมทํางานเป็นช่วงเวลา จึงคาดการณ์ว่า ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถยอมรับได้หรือเกิดผลกระทบเพียง
เล็กน้อย  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
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  3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  ในเขตเทศบาลตําบลจริม  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล / หมู่บ้าน  2  แห่ง  และระบบความปลอดภัยของเทศบาลตําบลจริม 2 ระบบ คือ  แบบอปพร.  และ
แบบชรบ. 
 
  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ช่วงก่อสร้าง/ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯได้กําหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงการก่อสร้างเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมา  ซึ่งเข้ามาดําเนินงานด้านต่างๆในการก่อสร้างโดยจัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย  ซึ่งบริษัทฯ รับเหมาที่เข้ามาดําเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและ
สม่ําเสมอ  และกิจกรรมการก่อสร้างของระบบต่างๆเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างอาคารสูง มีการขยายตัวในแนวราบ ดังนั้น จึง
คาดว่าไม่มีผลกระทบ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มิได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบและคนงานก่อสร้างก็ตาม  โครงการฯต้องกํากับให้
บริษัทผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา  ซึ่งจะทําให้การดําเนินการในช่วง
ก่อสร้างมีระบบประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้   
    1) ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน และมีกฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่าง
     เคร่งครัด 
    2) โครงการฯต้องติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจนในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และห้าม 
     บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ ขณะที่ทําการก่อสร้าง  
    3) จัดป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่น เขตพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้าก่อนอนุญาต 
     ต้องสวมหมวกนิรภัย 
    4) ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายกําหนด 

 
  4)  สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
  1. ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่อยู่ใน  และบริเวณใกล้เคียงกับตําบลจริม
และ  ได้แก่  บ้านท่าเรือ  เขื่อนสิริกิต์ิอ่างเก็บน้ําวังชมภู อยู่ที่หมู่ 7 บ้านวังชมภู ตําบลจริม และหมู่บ้านกิ่วเคียน อยู่ที่
หมู่ 12   บ้านกิ่วเคียน 
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  2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วงก่อสร้าง 

   รายละเอียดผลกระทบ 
   ช่วงก่อสร้าง มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ทําให้เกิดขยะที่เกิดจากการดํารงชีวิตประจําวันของคนงาน และ
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง  เศษวัสดุ แตกหักต่างๆ  ซึ่งจะมีปริมาณมาก ซึ่งจากการพิจารณาพื้นที่ตั้งโครงการ เป็น
สถานที่ราชการและมีความหนาแน่นของชุมชนเบาบาง ที่ยังคงเป็นธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านทัศนียภาพ กิจกรรม
การก่อสร้าง และช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในการมองของแต่ละบุคคล ดงันัน้ คาด
ว่า กิจกรรมการก่อสร้าง ส่งผลกระทบเล็กน้อยที่สามารถยอมรับได้ (ระดับผลกระทบเท่ากับ 1) 
 
   มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
    1) ปรับภูมิทัศน์ให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน อาจจะต้องมีการควบคุมการออกแบบที่ดี 
    2) สร้างทิวทัศน์ภายในโครงการฯ และแนวรอบโครงการฯ ให้สวยงาม และสะอาด 
    3) เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานให้กับชุมชน พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้าง
     รายได้ให้กับชุมชน 
 

 - ช่วงเปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ 
   โครงการฯ  มีลักษณะของกิจกรรมที่มิได้มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งบริเวณรายรอบไม่มี
ระบบนิเวศน์อุทยานที่อุดมสมบูรณ์  และโครงการฯ  เป็นระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า  เพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
อีกทั้งจํานวนกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีเพียง 1 ต้น ห้องควบคุมและระบบจําหน่าย ที่ติดตั้งอย่างเป็น
ระเบียบ ดังนั้น จากการพิจารณาดังกล่าว คาดว่าโครงการ ไม่เกิดผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเที่ยวแต่อย่าง
ใด (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
 
  5) โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
  - ช่วงก่อสร้าง/เปิดดําเนินการ 
   รายละเอียดผลกระทบ  
   บริ เวณใกล้ เคียงพื้นที่ โครงการฯ ไม่มีแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ดังนั้นโครงการฯ  
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณคดีและประวัตศิาสตร์อย่างใด  (ระดับผลกระทบเท่ากับ 0) 
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ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (อุตรดิตถ์) 

 
 
 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งและสภาพ 

ภูมิประเทศ 
จากกจิกรรมการกอ่สร้าง ตอ้งมกีารเปิดหน้าดนิ  ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบด้านการกัดเซาะ  และพังทลายของ
ผิวหน้าดิน  และอาจมีการพัดพาตะกอนสู่แหล่งน้ํา
หรอืทางระบายน้ําตามธรรมชาติก็ได้แต่พบว่าบริเวณ
พื้นที่โครงการฯ  ลักษณะเป็นเนนิเขาสลับที่สูงสภาพ
ดินตื้น หินลูกรัง เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา หรือ
เขามีความลาดชันร้อยละ 4-35 การไหลบ่าของน้ําเร็ว 
และการระบายน้ําดี ซึ่งการพงัทลายและการกดัเซาะ
จึงขึ้นอยู่กับทิศทางลม ฝนในแต่ละฤดูกาล และระดับ
ความลึกในการเปิดหน้าดิน ดงันั้น  จึงเกิดผลกระทบ
ในการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ  โดยเกิดจากการ
กัดเซาะพงัทลายในระดับเล็กน้อยหรือระดับต่ํา 

(-1) 

กิจกรรมของโครงการได้มเีปลี่ยนแปลงที่ตั้งและสภาพภูมิ
ประเทศไปเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่บนพื้นที่เนนิเขาสลับที่สูง
เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดังนั้น  ในช่วงเปดิ
ดําเนินการ จึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อทีต่ั้งและสภาพภูมิ
ประเทศในระดบัเล็กน้อย ซึง่ชมุชนสามารถยอมรับได ้

(-1) 
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ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ(ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.2 ธรณีวทิยา 

และแผ่นดินไหว 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  ไม่มีกิจกรรมใดที่มี
การใช้ทรัพยากรธรณีวิทยา หรือกิจการที่อาจกอ่ให้เกิด
ผลกระทบต่อดา้นธรณีวทิยา ไม่มีการระเบิด  หรือสูบ
น้ําใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างมาก  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า  
โครงการฯ  ไมส่่งผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ
ด้านธรณวีิทยา  และทําให้เกดิแผ่นดินไหวแต่อย่างใด  

(0) 

กิจกรรมการโครงการฯ  ไม่มกีจิกรรมใดที่ม ี
การใช้ทรัพยากรธรณีวิทยา หรือกิจการที่อาจกอ่ให้เกิด
ผลกระทบต่อดา้นธรณีวทิยา ไม่มีการระเบิด  หรือสูบน้ําใต้ดนิ
ขึ้นมาใช้อย่างมาก  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าโครงการฯ  ไม่
ส่งผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติด้านธรณวีิทยา และทําให้
เกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใด 

(0) 

1.3 ทรัพยากรดิน ไม่ส่งผลกระทบ  (0) ไม่ส่งผลกระทบ (0) 
1.4 อุตุนิยมวทิยา ไม่เกิดผลกระทบ  (0) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) 

1.5 คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 61.0  ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 
ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด จึงคาดว่าส่งกระทบ
ต่อผู้สัญจรและคนงานก่อสร้างระดับเล็กน้อย   

(-1) 

ไม่ก่อผลกระทบให้เกดิการฝุ่น SOx NOx และ CO แต่อย่างใด  
 

(0) 
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ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.6 ระดับเสียงรบกวน จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 53 

dB(A)ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 1.88 dB(A) 
ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนทีก่ําหนด 
(10 dB(A))  ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด 

(0) 

จากการวัดค่าระดับเสียงพื้นฐาน L90 เท่ากับ 53.0 dB(A)  
ดังนั้น ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 46.01 dB(A)ซึ่งมีค่าเกิน
มาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กําหนด (10 dB(A)) ชุมชน
สามารถยอมรับได้ ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 

1.7 แสงและเงา กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ ไม่มีกิจกรรมใด  ที่จะ
ทําใหเ้กิดแสงและเงาแต่อย่างใด 

(0) 
ไม่มีผลกระทบ 

(0) 

1.8 คุณภาพน้ํา   จํานวนคนที่ยา้ยไปพักอาศัยชัว่คราวในชว่งระยะการ
ก่อสร้าง อาจกอ่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ํา 
ดังนั้น คาดว่า ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
ไม่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพน้าํผิวดิน น้ําดื่ม-น้ําใช้  ของชุมชน
บ้านทา่วงัโปร่งแต่อย่างใด (0) 
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ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบนบก ลักษณะพื้นที่กอ่นการก่อสร้างเป็นที่ทํากินในการปลูก

มะม่วงหิมพานต์ กล้วย และขา้วโพด การนําวสัดุ
ก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่โครงการฯ  และการเดินระบบ
สายส่ง ดังนั้น จากกิจกรรมอาจก่อให้เกดิผลกระทบ
พื้นที่ ระดับผลเพียงเล็กน้อย 

(-1) 

ข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน ไม่มกีารเลี้ยงโคหรือกระบือในบริเวณ
จุดที่ตัง้โครงการฯ กจิกรรมของโครงการที่เป็นแม้แหล่งกําเนิด
เสียงดงัตลอดระยะเวลาก็ ไม่สง่ผลกระทบระดับต่อนิเวศวิทยา
บนบก 

(0) 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา จากการพจิารณา กจิกรรมการกอ่สรา้ง ช่วงระยะเวลา 
กับปริมาณการใช้น้ํา และสถานภาพปัจจุบันของ
สิ่งแวดล้อม คาดว่า กิจกรรมการก่อสร้าง ไม่กอ่ให้เกิด
ผลกระทบ  

(0) 

กิจกรรมในช่วงเปิดดําเนินการไม่มีกิจกรรมใดทีเ่กี่ยวข้องกับ
นิเวศวิทยาทางน้ําแต่อย่างใด ดังนั้น จงึคาดวา่ กิจกรรมของ
โครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ทางน้ําแต่
อย่างใด 

(0) 
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ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน 
กิจกรรมการก่อสร้างมีกจิกรรมการเปดิหน้าดินและ
การปิดหน้าดิน และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ช่วงเวลาอันสั้น อาจส่งผลกระทบการด้านการใช้ประ
โยชนที่ดินในทางตรงและทางออ้ม ระดับผลกระทบ
เล็กน้อย 

(-1) 

โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 550ตารางเมตร คิดเป็นร้อย
ละของ 0.07 ของพื้นที่จึงคาดการณว์่า ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด (0) 

3.2 การใช้น้ํา การอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากชุมชนท่าวังโปรง่จะ
ประสบปัญหาน้าํขาดแคลนในชว่งฤดูแล้ง  ดังนัน้  การ
ใช้น้ําในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ จงึอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้น้ําของชุมชน ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 

ช่วงเปิดดําเนินการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน ซึง่มี
น้อยมากเมือ่เทยีบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ํา จงึคาดการณ์ว่า
โครงการฯ  จะไม่ก่อผลกระทบแต่อย่างใด 

(0) 

3.3 การใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าในช่วงกอ่สร้าง  ทางโครงการฯ  ได้จัด
เครื่องปั่นไฟสําหรับการใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ของพื้นที่
ก่อสร้างโครงการฯ  จงึมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และไม่มีผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ยู่รายรอบ   

(0) 

ห้องควบคุม  และภายในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ  
จะใช้ระบบการประหยัดพลังงานเมื่อพิจารณาสภาพการใช้
พลังงานของโครงการฯ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบแต่อย่างใด 

(0) 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-171

ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การระบายน้ํา โครงการฯ จงึจดัสร้างรางระบายน้ําฝนชั่วคราว ใน

พื้นที่โครงการฯ  เพื่อระบายน้ําฝนลงสู่รางน้ําตาม
ธรรมชาติบริเวณภายในพื้นที่โครงการฯ  จงึไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของชมุชนแต่
อย่างใด  

(0) 

การใช้น้ําของหอ้งน้ํา ห้องประชุมชน และห้องทํางาน ที่อยูใ่น
ส่วนของห้องควบคุมจะถูกระบายลงสู่บ่อเกรอะตามหลัก
สุขาภิบาล  ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระบายน้ําธรรมชาติชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด 

(0) 

3.5 ระบบสื่อสาร ในช่วงก่อสร้าง โครงการฯ เน้นการใช้โทรศัพทม์ือถือ 
และวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือสาํคัญในการ
ติดตอ่สื่อสารภายในพื้นที่โครงการฯ ซึง่ปริมาณการใช้
งานไม่มากนกัจงึคาดว่าไม่เกิดผลกระทบตอ่การสื่อสาร
ของชุมชน   

(0) 

การออกแบบจะใช้สัญญาณดาวเทียมส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก  
ซึ่งคาดว่าระบบการตดิต่อสื่อสาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสื่อสารของพื้นที่โดยรอบโครงการฯ   
 

(0) 

3.6 ขยะและกากของเสีย กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ  อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและทัศนียภาพที่รายรอบโครงการฯ  ระดับ
ผลกระทบเลก็น้อย 

(-1) 
ช่วงเปิดดําเนินการ กิจกรรมโครงการฯ  พลังงานทางเลือกที่
สะอาดมีการออกแบบไม่มีอาคารสํานักงาน  ดังนั้นจึงคาดว่า
ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-172

ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมชว่งก่อสร้าง คาดว่าจะมีการขนส่งวัสดเุข้า

สู่โครงการฯ สูงสุดประมาณ 5 เที่ยว/วัน พร้อมทั้ง
มีการขนส่งวัสดกุ่อสร้าง  ดังนัน้  คาดว่าอาจเกิด
ผลกระทบการสัญจรของชมุชน  ระดับเล็กน้อย 

(-1) 

ในช่วงเปิดดําเนนิการไม่มีอาคารจึงมกีารสัญจรและใช้เส้นทาง
น้อยมาก  ดงันัน้  จึงคาดว่าไมเ่กิดผลกระทบต่อชุมชนราย
รอบ 

(0) 

3.8 การเกษตร  
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา
และการประมง 

ในพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบเนินเขาสูงมกีารทํา
การเกษตรในพืน้ที่โครงการฯ แต่การทําประมง
ส่วนใหญ่จะมกีารอาศัยอยูใ่กลอ้่างเก็บน้ําเขือ่นสิริ
กิตต์ ดงันั้น คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อ
การเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการประมง
ของพื้นทีร่ายรอบโครงการฯ 

(0) 

กิจกรรมโครงการ มีการปริมาณการใช้น้ํา 1 ลูกบาศ์กเมตร/วัน 
ซึ่งมีน้อยมาก  คาดวา่จะไม่เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ และการประมงของพืน้ทีร่าย
รอบโครงการฯ 

(0) 

 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-173

ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม การก่อสร้างโครงการฯ อาจมีผลกระทบด้านสงัคม  

เพราะความเสี่ยงด้านอาชญากรรม การลักขโมยที่เพิ่ม
มากขึ้น  จงึคาดว่าระดับผลกระทบเล็กน้อย  

(-1) 

มีผลประโยชน์คืนกลับต่อชุมชนในรูปกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 
และคืนภาษีสู่ท้องถิ่น ทําให้เศรษฐกจิชุมชนมีการขยายตัวมาก
ขึ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันั้น  จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 

4.2 สาธารณสุข กิจกรรมการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับ
คนงานก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาเรือ่ง ฝุ่น และเสียง จึง
คาดว่าเกิดผลกระทบในระดับเป็นยอมรับได้ ระดับ
ผลกระทบเลก็น้อย   

(-1) 

กังหันลมมรีะดบัเสียงเฉลี่ยทีเ่กดิขึ้น 99.01 dB(A)  มีระบบ
การทํางานตลอดระยะ 24 ชั่วโมง มีค่าระดับการรบกวน 
เท่ากับ 46.01 dB(A) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่
กําหนด (10 dB(A))  อาจส่งผลกระทบระดับเลก็น้อย 

(-1) 

4.3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

กิจกรรมการก่อสร้างมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมา
อยู่แล้ว คาดว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรายรอบ 

(0) 
ทางโครงการ ได้มีมาตรการป้องกันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วดังนัน้ 
จึงคาดว่า ไม่มผีลกระทบ แต่อย่างไร (0) 

 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-174

ตารางที่  5-32 แสดงสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ (ต่อ) 
 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั 
ลําดับ 

ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงกอ่สร้าง 

 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ช่วงเปิดดําเนินการ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.4 สุนทรียภาพและ 

การท่องเที่ยว 
ช่วง อาจส่งผลกระทบต่อทัศนยีภาพในการมองของแต่
ละบุคคลที่สัญจรผ่านจุดทีต่ั้งโครงการ ดงันั้น คาดว่า 
กิจกรรมการก่อสร้าง ระดับผลกระทบเล็กน้อย 

(-1) 
โครงการฯ  มีลักษณะของกิจกรรมที่มิได้มีผลกระทบต่อแหลง่
ท่องเที่ยว โครงการฯจึง ไม่เกิดผลกระทบตอ่สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

(0) 

4.5 โบราณคด ี
และประวัติศาสตร ์

กิจกรรมการก่อสร้างไม่ได้ตัง้อยูท่ี่มีแหล่งโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ดงันั้น กิจกรรมโครงการฯ จึงไม่
ส่งผลกระทบตอ่โบราณคดีและประวัติศาสตรอ์ย่างใด 

(0) 
ไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณคดแีละประวัติศาสตร์อย่างใด 

(0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-175

ตารางที่  5-33 แสดง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (อุตรดิตถ์) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ
ทางสิง่แวดลอ้ม
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทาง
กายภาพ 

ช่วงกอ่สร้าง 
ช่วงเปิด

ดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.1 ที่ตั้งและสภาพ 
ภูมิประเทศ 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างเวลาทีม่ีฝนตกหนัก หรือเวลากลางคนื 
2) ในบริเวณกอ่สรา้งที่มกีารเปดิหน้าดินบริเวณกว้าง  จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น 
ราบเรยีบเพื่อปอ้งกันการไหลบ่า  และชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณ
ภายนอกโครงการฯโดยเฉพาะในฤดูฝน 
3)ปลูกหญ้าหรอืพืชคลุมดิน  หรือดาดคอนกรตีตามแนวพื้นทีท่ี่มีความลาดชนัต่างๆ
เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน 
4) การขุดหน้าดินเพื่อทําฐานรากขนาดใหญ่ ต้องนาํดินที่ขดุขึ้นมาไปกองที่อื่นไม่
ควรนํามากองทีป่ากบ่อ เพือ่ป้องกันดินพังทลายทับคนงานที่ทาํงานอยู่ด้านล่าง 

- - 

1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําบรเิวณพื้นทีก่่อสร้างที่ทําการเปดิหนา้ดิน บริเวณถนนทางเข้าและ
ถนนภายในของพื้นที่โครงการฯ รวมถงึบรเิวณกองวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นอย่างน้อยวนัละ 2 ครั้ง (เชา้-บ่าย) จะสามารถลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้ถงึ
ร้อยละ 50 (U.S.EPA) 

- - 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-176

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3 ระดับเสียงรบกวน 
 

1) กิจกรรมการก่อสร้างใดทีก่่อให้เกิดเสียง
ดังรบกวนให้ดําเนินการในช่วงเวลากลางวัน
และระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 
2) หลีกเลี่ยงการใชง้านหรอืเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียง
ระดับสูงพร้อมกัน 
 

เนื่องจากกจิกรรมของโครงการฯ  ในช่วง
เปิดดําเนินการมีอุปกรณ์ทีก่่อให้เกิดเสียง  
จึงควรมีแนวปอ้งกันและลดผลกระทบ  
ดังนี ้ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  บํารุรกัษา
เครื่องจักรต่างๆให้อยูใ่นสภาพดอียู่เสมอ
เพื่อป้องกันการชํารุด  หรืออยูใ่นสภาพที่
ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาเสียงดงัที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบได ้

 แผนติดตามตรวจสอบและป้องกันคุณภาพเสียง 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
  บริเวณพื้นที่โครงการฯ 
วิธีทําการตรวจสอบ 
  ประสานงานกบัห้องปฏิบัตกิารของทางราชการ
หรือเอกชนที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานตรวจวดั
คุณภาพในพารามิเตอรต์่อไปนี ้
-Lmax                         - Lmin 
-Leq(8)                       
- Leq(24) 
- Leq(90)                       
 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-177

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

1.8 คุณภาพน้ํา 1) จัดตั้งห้องส้วมที่ถกูสุขลักษณะและเพียงพอต่อจํานวนคน 
2) กําหนดบ่อเกรอะ-บ่อซึม จดัให้บ่อตกตะกอนเพื่อ 
รวบรวมน้ําฝนที่ไหลบ่าหน้าดนิบริเวณพื้นทีก่อ่สร้างลงสู่บ่อ
ตกตะกอนก่อนระบายน้ําใสออกสู่ภายนอกโครงการฯ 
3) นําน้ําในบ่อตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ เช่น การ
ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และพื้นที่ก่อสรา้ง 

 แผนติดตามตรวจสอบและป้องกันคุณภาพน้าํ 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
บริเวณพื้นที่โครงการฯและชุมชน 
วิธีทําการตรวจสอบ 
ประสานงานกับห้องปฏิบัตกิารของทางราชการหรอื
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรวจวัดคุณภาพ
ในแต่ละพารามเิตอรต์ามมาตรฐานของมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย และคํานึงถึง
กิจกรรมที่เกิดขึน้จากการกอ่สรา้งเป็นสําคัญ 

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-178

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

2.1 
 
 
 
 

นิเวศวิทยาบนบก 
 
 
 
 

ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 
1) ตรวจสอบและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของต้นไม้  
พร้อมตรวจสอบจํานวนของตน้ไม้แต่ละชนิด 
2) คัดเลือกต้นไมท้ีจ่ะย้ายเพื่อนําเอาไปปลูก
ตกแต่งอาคารสาํนักงานและจัดทําสวนป่า 
3) ดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะปลูกให้เข้ากับ
ชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ของสถานที่นั้น 
4) ดูแลควบคุมการย้ายต้นไม้ 
5) ทําการปลูกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ 
ระหว่างดําเนินการดําเนินการก่อสร้าง 
6) ดูแลรักษาบํารุงต้นไม้ที่นํามาแยกในแต่ละ
ประเภทให้ฟื้นตัวให้เร็วขึ้น 
7) ดูแลรักษาบํารุงเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ
โครงการ 

1) สํารวจสังคมพืชป่าในบรเิวณพื้นที่โครงการและ
บริเวณรายรอบ เพื่อสํารวจ 
-  การกระจายของป่าแต่ละประเภท  
-  ชนิดพรรณไม้ของกลุ่มสังคมพืชป่าไม้ 
-  ความหนาแน่นของพรรณไม ้
2) สํารวจสัตว์ปา่และศึกษาสภาพนิเวศวิทยาใน
พื้นที่โครงการและบริเวณรายรอบ โดยสํารวจ
ข้อมลู 
-  ความหลากหลายของชนดิพนัธุ์ 
-  ขนาดของประชากรโดยทําการประเมินเป็น
ระดับควบคุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย  
-  การกระจายพันธุ์ของสัตว์ปา่บริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณรายรอบ 
 

 
 
 
 

 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-179

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและลักษณะของ
พื้นที่ที่ ศึกษาก่อนการดํา เนินการก่อสร้ างควรต้องมี
มาตราการต่างๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้
ดําเนินโครงการ ดังนี้  
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําพื้นที่สาธารณะมา
ใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
2) สํารวจทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการนําโครงการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 
3) ต้องมีกลไลในการชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่าน
ขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และ
ชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ  
4) ต้องมกีารจดัสรรพื้นที่ทํากินให้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจาก
การสูญเสียพื้นที่ทํากิน โดยผ่านขั้นตอนการเหน็ชอบจาก
หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง และชุมชนรายรอบพื้นที่โครงการ 

  

 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-180

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.2 การใช้น้ํา 1) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ําประปา  ของโครงการฯชั่วคราว 
หากพบจดุชํารดุรัว่ไหล ตอ้งเรง่ดําเนนิการแก้ไขป้องกันการ
สูญเสียน้าํ แรงดนัน้ํา และปอ้งกนัการปนเปื้อนของเชือ้โรค 
2) ระมัดระวงัในการก่อสร้าง เก็บกองวัสดุ ไม่ใหม้ี
ผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําประปา 
3) จัดเตรียมน้ําดื่มให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
เจ้าหน้าที่และคนงานโดยต้องมกีารทําความสะอาดเครื่อง
กรองน้ําดื่มตามข้อกําหนดของเครื่องกรองกําหนดไว ้

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-181

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.3 ขยะและกากของเสีย 1) มีการจดัการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อนําไป
กําจัดในวิธกีารที่เหมาะสมกับประเภทของขยะต่อไป 
2) จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทให้เพียงพอกระจาย
อยู่ในพื้นที่กอ่สร้าง 
3) กํากับให้คนงานทิ้งขยะในถังที่จดัเตรยีมใหเ้ท่านั้น 
4) ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยูใ่นสภาพดีและให้ใช้งานได้ด ี
5) จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างให้เปน็ 
สัดเป็นส่วนภายในพื้นทีก่่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และ
ลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย  คัดแยกบางส่วนที่สามารถใช้
งานได้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง  ส่วนที่เหลือให้ประสานงาน
เพื่อขายใหก้ับบริษทัทีร่ับซื้อ 
6) ต้องมกีารกําจัดขยะทัง้ที่เป็นสารอินทรีย์   
อนินทรยี์ และเคมี เพื่อป้องกันการระบายลงสูแ่หล่งน้ํา 

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-182

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์

ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

3.4 การคมนาคมขนส่ง 1) จัดระบบการเขา้-ออกของรถแต่ละเที่ยวใน
การขนวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ 
2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุต่างๆ  ในช่วงเวลา
กลางคืน 
3) มีระบบการจราจรทีเ่คร่งครัด มกีารอํานวย
ความสะดวกใหพ้นักงานขับรถและรณรงค์ให้
พนักงานขับรถให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
4) จัดระบบจราจรภายในโครงการฯ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ ให้มีความสะดวก
และปลอดภัย โดยติดตัง้ป้ายสัญญาณหรือจัดให้มี
พนักงานอํานวยความสะดวกและช่วงเปิด
ดําเนินการ 

  

 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-183

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 1) บริษทัผู้รับเหมาจะต้องมกีารขึน้ทะเบียนคนงาน
ก่อสร้างกับหนว่ยงานราชการ เพื่อป้องการการเกิด
ปัญหาการลักขโมย อาชญากรรม (กรณีคนงาน
ก่อสร้างนอกพืน้ที่) 
2)  โครงการฯตอ้งสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
โครงการฯ และชุมชน โดยการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน 
3)  ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในพื้นที่ และคน
ที่เข้าไปทําโครงการฯ ดังนั้น  จงึควรที่จะมีการให้
ความรู้ หรอือบรมทางด้านวัฒนธรรม  ศีลธรรม ที่
เหมาะสม 

  



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-184

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.2 สาธารณสุข 1) จัดหาอุปกณ์ป้องกันภัยส่วนที่บคุคลที่เหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานให้เพยีงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้งใช้ เช่น หมวกนิรภัย 
แว่นตากันเศษวสัดุ อุปกรณ์ลดเสียง  
2) จัดให้มอีุปกรณส์ําหรับปฐมพยาบาล  
3) สุขภาพของคนงานก่อสร้าง และแพร่เชื้อสู่พื้นที่รอบ ๆ 
โครงการฯ ด้วยโรคติดต่อโรคเกีย่วกับระบบทางเดินอาหาร  
ไข้มาเลเรยี หรอืโรคต่างถิ่น  ควรมมีาตรการในการวางแผนการใช้
น้ําและสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม และควรควบคุมยุงทีก่่อให้เกิดโรค 
ด้วยการฉีดพ่นยา 

  

 
 
 
 
 
 



 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี                                            
                                                                                      

รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                         มกราคม 2555 5-185

ตารางที่  5-33 แสดงรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สําคญั มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลําดับ 

องค์ประกอบ 
ทางสิง่แวดลอ้ม 
และคุณค่าต่างๆ 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ช่วงกอ่สร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

4.3 สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

1) ปรับภูมิทัศนใ์ห้มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพ
เดิมอาจจะตอ้งมีการควบคุมการออกแบบที่ด ี
2) สร้างทวิทัศนภ์ายในโครงการฯ และแนวรอบ 
โครงการฯ ให้สวยงาม และสะอาด 
 

 แผนติดตามการปรับทัศนียภาพของโครงการฯ 
สถานที่ทําการตรวจวดั     
บริเวณพื้นที่โครงการฯ                                      
วิธีทําการตรวจสอบ 
1. ปรับแต่งภูมทิัศน์ตาม 
ความเหมาะสมของพื้นโครงการ 
2. ดูแลพื้นที่ภายในโครงการรวมทั้งระบบสาธารณูปต่างๆ 1 
เดือน/ครั้ง 
 ระยะเวลาดําเนินการ   
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ   หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบริษทัเอกชน   

 
























































































































































































































































































































































































































