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 ก-1ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือรายงานตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมติของคณะกรรมการผูชํานาญการท่ีไดพิจารณารายงาน
ประกอบกับการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลกระทบและแผนแกไขของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบ
สูบกลับ พรอมทั้งสํารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ และมีมติในคราวการประชุมฯ ในวันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2536 
มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ  
โดยกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับนี้เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560    
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติ
การการแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม สรุปเปนแผนปฏิบัติการการแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ซึ่ง กฟผ. ไดดําเนินการอยางตอเน่ือง ตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการ ระยะที่ 1 จนกระทั่งการดําเนินการหลังกอสราง
เสร็จสิ้น ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการตามแผนแลวเสร็จทั้งหมดกอนปพ.ศ. 2548 โดยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 1.1.1 มาตรการควบคุมและปองกันการฟุงกระจายของตะกอนในอางเก็บน้ํา 

- ออกแบบอุโมงคเพ่ือใหความเร็วน้ําไมเกิน 0.58 เมตร/วินาที และจากการตรวจสอบ ป 2547 
พบวาอัตราการไหลอยูในอัตราที่กําหนด จากการสังเกตดวยตา พบวา ไมมีการฟุงกระจายของตะกอน 
และทอสูบนํ้าสําหรับทําประปา ซึ่งอยูหางปากอุโมงคประมาณ 1 กิโลเมตร ไมไดมีผลกระทบดาน
ตะกอนจากบริเวณปากอุโมงคเชนกัน 

 1.1.2 มาตรการควบคุมการพังทลายและการพัดพาของดิน 
บริเวณอางเก็บน้ําตอนบน 

- ออกแบบใหมีความลาดชัน 1.5 เมตร และปองกันการชะลาง โดยการขุดรางระบายนํ้าฝน
รอบกองดินใหไหลไปรวมท่ีบอดักตะกอนกอนระบายทิ้งตอไป 

- ปลูกปาธรรมชาติเพื่อฟนฟูสภาพและเปนการปองกันการชะลางหนาดินไปดวย 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บริเวณอางเก็บน้ําตอนลาง 
- เศษดิน/ หิน จากการขุดเจาะอุโมงคใหลําเลียงผานทอลอดใตถนนมิตรภาพมากองไวบริเวณ

ริมขอบอางลําตะคอง 
- ปรับกองดิน/ หิน ใหมีระดับเสมอกับผิวถนนทางหลวง และสราง Coffer Dam ปองกันการ

ชะลางดินลงสูอางเก็บน้ําลําตะคอง 
- ปลูกไมคลุมดิน และตนไมเพ่ือความสวยงามใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจบนเนื้อท่ี

ประมาณ 15 ไร (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด กฟผ. ไดดําเนินการปลูกปา สราง
ฝายชะลอน้ําเพิ่มเติม ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - ปปจจุบัน) 

 
บริเวณใตแนวสายสง 

- ใหตัดตนไมในสวนที่จําเปนเทานั้น 
- บริเวณท่ีตัดตนไมใหญออกหมด ใหปลูกพืชคลุมดินปดทับไว 
- จัดสรรทางระบายน้ําในบริเวณท่ีมีการไหลบาหนาดิน 

 

 1.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
1.2.1 มาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 

- ติดตั้งอุปกรณและเคร่ืองมือปองกันปลาเขาไปในบริเวณปากอุโมงค โดยใชอวนตาขายขนาด
ชองตา 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 550 เมตร กั้นหางจากบริเวณปากอุโมงคในระยะหางที่เหมาะสม 

- ปลอยพันธุปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลาในอาง โดยนําพันธุปลามาจาก
สถานีเพาะพันธุปลาเขื่อนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี  (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ 
สิ้นสุดในป พ.ศ. 2549 กฟผ. ไดดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ํา เพิ่มเติม ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน) 

- ศึกษาวิจัยการใชเคร่ืองมืออุปกรณพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือขับไลหรือทําใหปลาตกใจไมเขาใกล
บริเวณปากอุโมงค 

1.2.2 มาตรการฟนฟูและพัฒนาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่โครงการ 
- บริเวณพ้ืนที่ทิ้งดิน และพ้ืนที่รอบอางเก็บน้ําตอนบนใหปลูกสวนปา เพ่ือฟนฟูและอนุรักษ

สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ลุมน้ํา 1 บี โดยเปนพ้ืนที่ปลูกสรางสวนปา 430 ไร พื้นที่จัด
สภาพภูมิทัศนและปลูกพืชคลุมดิน 125 ไร พ้ืนที่จัดสรรเปนที่ดินทํากินใหราษฎรในระบบงานเกษตร 
450 ไร พ้ืนที่ปาชุมชน 80 ไร 

- บริเวณที่ทิ้งดินริมขอบอางฯ ลําตะคองเน้ือที่ประมาณ 15 ไร ใหปรับปรุงใหเปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป 

- ปรับปรุงถนนทางเขาหมูบานใหเปนถนนลาดยาง (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ 
สิ้นสุดในป พ.ศ. 2550 กฟผ. ไดดําเนินการดูแลรักษาถนนลาดยาง ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน) 
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 ก-3ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
1.3.1 มาตรการจัดการทรัพยากรนํ้า 

- กําหนดหลักเกณฑการสูบน้ําและปลอยน้ําเพ่ือผลิตไฟฟา ดังนี้ ปริมาณน้ําที่จะสูบขึ้นไปลง
สูงสุดเทาความจุของอาง คือ 10 ลานลูกบาศกเมตร การสูบจะไมมากกวา 10% ของปริมาณน้ําในอาง 
และเม่ือปริมาณนํ้าในอางต่ํากวา 30 ลานลูกบาศกเมตร จะหยุดสูบน้ํา 

 
 1.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
  1.4.1 มาตรการจายคาชดเชยทรัพยสินใหกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการใหไดรับความเปนธรรมโดย 

 - ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคาชดเชยและกําหนดเงินคาทดแทนทรัพยสินและจัดที่ดินทํา
กินใหกับราษฎร โดยมีตัวแทนราษฎรที่ไดรับผลกระทบโดยตรงรวมเปนกรรมการในสัดสวนที่เหมาะสม     
กับจํานวนคณะกรรมการดวย 

  - จายคาทดแทนท่ีดิน ไมผล ไมยืนตน ในพ้ืนที่ครอบครัวละ 14.5 ไร รวม 74 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,364 ไร 
  - จัดที่ดินทํากินใหแกราษฎร 74 ครอบครัวๆ ละ 5 ไร พรอมงบประมาณสนับสนุนเพ่ือปลูกไมผล 
เชน ขนุนพันธุดี และจัดสรรน้ําเพ่ือการเพาะปลูก และปลูกปาชุมชนใหราษฎรใชรวมกัน เนื้อที่ 80 ไร 
  - จัดตั้งสหกรณการเกษตรในหมูบาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสนับสนุนเงินทุน
แกสหกรณ เพ่ือใหราษฎรกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด 
กฟผ. ไดดําเนินการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของสหกรณฯ ตั้งแตป  พ.ศ. 2552 - ป
ปจจุบัน) 

  - สงเสริมอาชีพของราษฎร โดยกําหนดหลักเกณฑวาราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 
จะตองมีรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกอนมีโครงการ เชน สงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว โดยราษฎรจะ
ไดรับเงินคาเลี้ยงดูสัตว รายละ 2,000 บาทตอเดือน เปนเวลา 4 ป และไดรับคาจางปลูกและดูแลไมผล
จนกวาจะไดผลผลิต โดย 5 ปแรก ไดรับเงินรายละ 2,000 บาทตอเดือน 2 ปหลัง ไดรับเงิน          
1,000 บาทตอเดือน (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด กฟผ. ไดดําเนินการสนับสนุน
โครงการสงเสริมอาชีพเพิ่มเติม ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - ปปจจุบัน) 

  - จัดอบรมวิชาชีพและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกิจกรรมดานอนามัย สาธารณสุข การศึกษา
และศาสนา เปนตน (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด กฟผ. ไดดําเนินการเพ่ิมเติม 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - ปปจจุบัน) 

 1.4.2 มาตรการเตรียมการดานสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานในบริเวณกอสราง 
  - กําหนดใหมีอุปกรณเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุทุกครั้งในระหวางการทํางาน เชน การใหสวม
หมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน สวมถุงมือ รองเทา เครื่องปองกันเสียง และฝุน เปนตน และมีเครื่องมือ
เติมอากาศในขณะที่ขุดเจาะอุโมงค พรอมทั้งการอบรมความรูดานการใชเครื่องมือและความปลอดภัย
ใหกับผูปฏิบัติงาน 
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  - การเฝาระวังโรคจากน้ําเปนสื่อ (Water Borne Disease) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากคนงาน
กอสรางที่เปนพาหะนําเชื้อโรคเขาไปแพรกระจาย กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนที่จะรับ
ทํางาน โดยเฉพาะคนงานจากตางถิ่น 

  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ระบบกําจัดของเสียภายในบริเวณที่พักของคนงาน
กอสราง พรอมทั้งจัดตั้งสถานพยาบาลเบื้องตน เพ่ือบริการดานสุขอนามัยแกผูปฏิบัติงาน 

  - การขุดเจาะอุโมงคใหมีระบบโทรศัพทติดตอสื่อสารระหวางคนงานกับบุคลภายนอกได
ตลอดเวลา โดยเนนการสื่อสารดานความปลอดภัย 

 
2.  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 1. การดําเนินการท่ีผานมา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 และ 2  
 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 และ 2 นั้น สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลการแกไขและพัฒนา
สิ่งแวดลอมโครงการฯ นี้ ระยะดําเนินการในป 2537 - 2551 ซึ่งประกอบดวย 5 แผนงานยอย ไดแก 1) แผนการ
ติดตามและประเมินผลสภาพพ้ืนที่หลังการปลูกปา 2) แผนการติดตามและประเมินผลชีววิทยาแหลงน้ํา และ
ทรัพยากรประมงในอางเก็บนํ้าลําตะคอง  3) แผนการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรน้ํา              
4) แผนการติดตามและประเมินผลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 5) แผนการติดตามและประเมินดานสาธารณสุข 
ซึ่ง กฟผ. ไดดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอ 1-3 และ 5 ยกเวน ขอ 4 แผนการ
ติดตามและประเมินผลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ที่ตองติดตามตอทุก 5 ป ซึ่งไดดําเนินการติดตาม       
ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และรายงานในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม         
ป พ.ศ. 2557 และเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือวันที่           
30 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะดําเนินการคร้ังตอไปในป พ.ศ. 2561 
 
 2. การดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 และ 4 
 กฟผ. ดําเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติมดานคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาแหลงน้ําและการประมง ความถี่  
ปละ 2 คร้ัง โดยมอบหมายใหภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการ
ติดตาม โดยเก็บและวิเคราะหตัวอยางนํ้าผิวดินในอางเก็บน้ําตอนบนของ กฟผ. บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาพลังน้ํา 
ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องท่ี 3 - 4 จํานวน 1 สถานี และอางเก็บน้ําลําตะคอง จํานวน 4 สถานี  
 
 2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนการสํารวจในชวงฤดูแลง ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบวา ดัชนีตรวจวัดสวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3          
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดีมีคาเกินมาตรฐาน 
(มาตรฐานกําหนดใหมีคาไดไมเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ในทุกสถานี คือ บริเวณมอปลายาง (สถานีที่ 2) บริเวณบาน
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ปลานอย (สถานีที่ 3) และบริเวณคลองใหญ (สถานีที่ 4) ทั้งนี้เนื่องจากเน่ืองจากมียอยสลายของสารอินทรียในน้ํา 
ทําใหคาบีโอดีมีคาเกินมาตรฐาน 
 
สรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

  การเปรียบเทยีบกับขอมูลคุณภาพน้ําพบวา อุณหภูมิของน้ําในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบวา มีคา
ใกลเคียงกับชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 และ 2559 ในสถานีเดียวกัน เนื่องจากเปนไปตามสภาพภูมิอากาศ          
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละป ขณะที่คาความเปนกรด-ดางของน้ําในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีคอนขางเปน
ดางเล็กนอยใกลเคียงกับชวงเวลาท่ีผานมา ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ามีคามากกวา 6  มิลลิกรัมตอลิตร       
ทั้ง 3 ป แสดงวามีปริมาณเพียงพอสําหรับสิ่งมีชีวิตในน้ําแตในปนี้พบวาในสถานีที่ 2-4 มีคาการอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนละลายในน้ําเกิน 100 % สวนสารอาหาร (ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) พบวา       
มีปริมาณในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง ทั้งน้ีเนื่องจากมีการชะลางมาจากบนพ้ืนที่การเกษตรรอบขางลงสูแหลงน้ํา 
สวนปริมาณคลอโรฟลล เอ มีปริมาณตํ่ากวาในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา สวนคาความกระดาง
ทั้งหมดและความเปนดางทั้งหมดพบวาคุณภาพน้ํา ในอางเก็บน้ําท้ัง 3 ป อยูในเกณฑที่เหมาะสมสําหรับ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา ดานของเสียในนํ้าพบวาคาบีโอดีคาสูงกวาชวงเวลาท่ีผานมา อาจเนื่องจากมียอยสลายของ
สารอินทรียในน้ํา สวนปริมาณแอมโมเนียในน้ําพบว ามีคานอยกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานท้ัง 4 ป (นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)  
 

2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 

 2.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา     

 1) ผลผลิตปฐมภูมิ และการเปรียบเทียบกับขอมูลในชวงฤดูแลงที่ผานมา  
  อัตราการผลิตปฐมภูมิสุทธิในสถานีที่ 1-4 มีคาอยูในชวง 0-33 mgC/m3/hr โดยสถานท่ี 1   
มีแนวโนมคาสูงที่สุด 
 

  2) แพลงกตอน 

   แพลงกตอนพืช  

    พบแพลงกตอนพืชรวมทั้งหมด 51 ชนิด 31 สกุล 19 ครอบครัว 12 อันดับ 5 ชั้น 3 ดิวิชั่น  มี
คาเฉลี่ยของปริมาณตั้งแต 149,048 – 7,080,750 หนวยตอลิตร โดยที่ประชาคมของแพลงกตอนพืชเมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 5 สถานีพบวา มีความคลายคลึงกันในเรื่องขององคประกอบของชนิดและจํานวนชนิด แตแตกตาง
กันทางดานปริมาณ โดยพบชนิดเดน ไดแก ไดอะตอมชนิด Aulacoseira granulata สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด 
Microcystis wesenbergii และ Chroococcus minutus สวนในอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง พบชนิดเดน ไดแก          
ไดอะตอมชนิด Nitzschia sp. และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินชนิด Microcystis aeruginosa และ Phormidium 
mucicola สวนแพลงกตอนพืชชนิดอ่ืนๆ พบมีปริมาณนอย และเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด          
แตที่ควรเฝาระวังและติดตาม คือ ในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองท่ีพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด Microcystis 
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aeruginosa เปนชนิดเดนในพ้ืนที่ ซึ่งเปนชนิดที่สรางสารชีวพิษประเภท hepatotoxin ที่เรียกวา microcystin ซึ่งทํา
อันตรายตอตับ และเม่ือเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืชทั้ง 5 สถานี พบวา บริเวณ
ที่ทําการศึกษามีคาดัชนีในระดับต่ําทุกสถานี 
 แพลงกตอนสตัว 

 พบแพลงกตอนสัตวทั้งสิ้น 4 ไฟลัม 6 ชั้น 11 อันดับ 14 ครอบครัว 18 สกุล 31 ชนิด 3 กลุม 
และ 3 ระยะวัยออน มีปริมาณต้ังแต 549 – 4,616 ตัวตอลิตร สวนคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว
พบวา มีคาตั้งแต 2.02-2.67 และมีคาดัชนีความสม่ําเสมออยูระหวาง 0.66-0.97 เมื่อพิจารณาในดานสัดสวน            
เชิงปริมาณของแพลงกตอนสัตวแตละกลุมตอปริมาณแพลงกตอนสัตวรวม พบวา ที่สถานีที่ 1-4 ในอางเก็บน้ํา           
ลําตะคอง มีองคประกอบหลักในดานปริมาณ คือโพรโทซัว รองลงมา ไดแก อารโทรพอด, โรติเฟอร และกลุม
หอย มีคาเทากับรอยละ 41.29, 33.44, 23.17 และ 2.10 ของปริมาณแพลงกตอนสัตวรวมทั้งหมดในอางเก็บ
น้ําเขื่อนลําตะคอง ตามลําดับ สวนสถานีที่ 5 บริเวณอางเก็บน้ําบนเขายายเท่ียงไมพบแพลงกตอนสัตว  สวน
สถานีที่ 5 บริเวณอางเก็บนํ้าบนเขายายเที่ยง มีองคประกอบหลักในดานปริมาณ คือ อารโทรพอด รองลงมา 
ไดแก โพรโทซัว และโรติเฟอร  

การเปรียบเทียบกับขอมูลแพลงกตอนในชวงที่ผานมา 

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาแพลงกตอนในชวงฤดูแลง (มีนาคม พ.ศ. 2559) กับการศึกษาในชวง  
2 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2558 – 2559) พบมีความแตกตางทั้งดานจํานวนชนิด ปริมาณ และองคประกอบของชนิด
อยางชัดเจน นอกจากน้ียังพบวา ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชมีการเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลในแตละป
จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน สวนปริมาณแพลงกตอนพืชมีแนวโนมมีปริมาณ
เพ่ิมสูงขึ้น และพบวามีปริมาณแพลงกตอนพืชลดลงจากในชวงฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2559) ซ่ึงผลจากการศึกษา
ที่ผานมา จะเห็นวาแพลงกตอนพืชที่พบเปนชนิดเดนมีสัดสวนในเชิงปริมาณสูงมากเม่ือเทียบกับแพลงกตอนพืช
ชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณที่ทําการศึกษา ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงกับคาดัชนีความหลากหลายของชนิดและดัชนี              
ความสมํ่าเสมอทําใหมีคาดัชนีอยูในเกณฑที่ต่ํา 

สําหรับประชาคมแพลงกตอนสัตวในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง พบวาชนิดและปริมาณ
แพลงกตอนสัตวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแตละปเชนกัน จํานวนชนิดมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงที่ไม
แนนอน  ปริมาณแพลงกตอนสัตวในครั้งนี้มีคาสูงกวาในชวงฤดูแลงและฤดูฝน ป พ.ศ. 2558 แตมีคาใกลเคียง
กับในชวงป พ.ศ. 2559 ที่ผานมา ซึ่งแสดงถึงยังคงมีความอุดมสมบูรณของแหลงอาหารสัตวน้ําถึงแมจะมีปริมาณ
แพลงกตอนพืช ที่เปนธรรมชาติลดต่ําลง สําหรับประชาคมแพลงกตอนสัตวบริเวณอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยงพบ
มีจํานวนชนิดและปริมาณนอยกวาในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองมาก และไมพบวามีชนิดเดนที่มีปริมาณสูง
ชัดเจน 

  3) สัตวพ้ืนทองน้ํา 

 พบสัตวพ้ืนทองนํ้าท้ังสิ้น ทั้งสิ้น 2 ไฟลัม 4 ชั้น 10 อันดับ 13 วงศ 15 ชนิด มีจํานวน ตั้งแต 
15 – 2,252 ตัวตอตารางเมตร พบกลุม Bivalve (หอยสองฝา) เปนกลุมเดน รองลงมาคือ หอยฝาเดียว 



โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา                                                                                                 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
จังหวัดนครราชสีมา                                                           (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

 ก-7ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(Gastropod) และ แมลงน้ํา (Insect) ชนิดที่เปนชนิดเดนที่พบในปริมาณมากหานอย ไดแก Cobicular sp., 
Scaphula pinna และ Clea helena คาดัชนีความหลากหลายของสัตวพ้ืนทองน้ําพบวามีคาตั้งแต 0.9980 – 
1.8951 มีคาดัชนีความสมํ่าเสมออยูระหวาง 0.4542 – 0.8182 เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีทางนิเวศของสัตวพ้ืนทอง
น้ําพบวาทั้ง 4 สถานี มีความอุดมสมบูรณมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

การเปรียบเทียบกับขอมูลสัตวพื้นทองน้ําในชวงที่ผานมา 

ผลการเปรียบเทียบสัตวพ้ืนทองน้ํากับครั้งที่ผานมา พบวา ในชวงฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 
2557, ตุลาคม พ.ศ. 2558 และตุลาคม พ.ศ. 2559) พบจํานวนชนิดและปริมาณของสัตวพ้ืนทองน้ํา พบจํานวน
ชนิดและปริมาณของสัตวพ้ืนทองน้ํา มีคาอยูในชวง 1 -12 ชนิด และ 15-1,660 ตัวตอตารางเมตรตามลําดับ 
ในชวงฤดูแลง (มีนาคม พ.ศ. 2558, มีนาคม พ.ศ. 2559 และมีนาคม พ.ศ. 2560) พบจํานวนชนิดและปริมาณ
ของสัตวพ้ืนทองน้ํา มีคาอยูในชวง 2-9 ชนิด และ 15-2,252 ตัวตอตารางเมตรตามลําดับ เมื่อพิจารณาท่ี
องคประกอบของสัตวหนาดิน พบกลุมหอยสองฝา (Bivalve) รองลงมาคือ หอยฝาเดียว (Gastropod) และ 
แมลงน้ํา (Insect) ตามลําดับ 

  
 4) พันธุปลาและการประมง 

4.1) ความหลากชนิดของปลา 
การสํารวจพันธุปลาดวยขายและอวนทับตลิ่ง พบพันธุปลาทั้งสิ้น 9 วงศ 23 ชนิด      

ในจํานวนนี้เปนปลาเศรษฐกิจ 4 วงศ 13 ชนิด ไดแก ปลาสลาด ปลาไสตันตาขาว ปลาหลดจุด ปลาตะโกก        
ปลากะมัง ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด ปลากระสูบขีด ปลาสรอยขาว ปลาสรอยนกเขา        
ปลานิล และปลาบูทราย พบปลาตางถ่ิน (alien species)  1 ชนิด คือ ปลานิล เมื่อพิจารณาถึงชนิดปลา พบวา
กลุมปลาซิว-สรอย-ตะเพียน มีความหลากหลายมากท่ีสุด ซึ่งสวนใหญเปนลูกปลาและปลาขนาดเล็กที่อาศัยตาม
พรรณไมในบริเวณชายฝงสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมปลากินพืช และกลุมปลากินสัตว 

 4.2) การสํารวจพันธุปลาจากเคร่ืองมือขาย 
ความชุกชุมของปลาจากเคร่ืองมือขาย พบวา สถานีที่ 4 มีผลจับมากที่สุด โดยปลาที่พบ

ชุกชุม คือ ปลาแปนแกว ปลากะมัง ปลากระสูบขีด และปลาตะเพียนขาว เมื่อพิจารณาถึงคาดัชนีความหลากหลาย
และดัชนีความเทาเทียม พบวา สถานีที่ 4 มีคาดัชนีความหลากหลายสูงท่ีสุด รองลงมาคือสถานีที่ 3 2 และ 1 
สวนดัชนีความเทาเทียมมีคาสูงในสถานีที่ 4 รองลงมา คือ สถานีที่ 2 3 และ 1 

 4.3) การสํารวจพันธุปลาจากอวนทับตลิ่ง 
ความชุกชุมของการสํารวจดวยอวนทับตลิ่ง พบปลาทั้งสิ้น 13 ชนิด เปนปลาเศรษฐกิจ      

3 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียนขาว สรอยนกเขา และนิล สวนผลจับรวมโดยน้ําหนัก พบวา สถานีที่ 2 มีผลจับ         
มากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงคาดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเทาเทียม  พบวา สถานีที่ 4 มีคาดัชนี         
ความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 3, 2 และ 1 สวนดัชนีความเทาเทียมมีคาสูงในสถานีที่ 4 
รองลงมา คือ สถานีที่ 2 3 และ 1 
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 ก-8ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

การเปรียบเทียบกับขอมูลพรรณปลาในชวงท่ีผานมา  

ผลการเปรียบเทียบพรรณปลาในอางเก็บน้ําลําตะคองจากการสํารวจพรรณปลาคร้ังนี้ 
(มีนาคม พ.ศ. 2560) และคร้ังที่ผานมา (ตุลาคม พ.ศ. 2557 เมษายน พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เมษายน 
พ.ศ. 2559 และ ตุลาคม พ.ศ. 2559) พบปลารวมทั้งสิ้น 15 วงศ 35 ชนิด โดยพบวามีปลา 6 ชนิด ที่พบทุกครั้ง
ที่สํารวจ คือ ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด ปลากะมัง ปลาเสือพนน้ํา ปลาแปนแกว และปลานิล และการ
สํารวจในครั้งนี้ พบปลาเพ่ิมเติมอีก 1 ชนิด คือ ปลาบึก และเมื่อพิจารณาผลการจับปลาดวยขายโดยจํานวนตัว
และโดยน้ําหนัก เฉลี่ยทั้ง 4 สถานี พบวาผลการจับของปลาท้ังโดยจํานวนตัวและโดยน้ําหนักมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 
และเมื่อพิจารณาผลจับโดยน้ําหนัก พบวา ผลจับของปลาทั้งโดยจํานวนตัวและโดยนํ้าหนักมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเปน
อยางมากเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 
  
 5) การประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 

มีการทําประมงดวยเครื่องมือโดยการวางขายเปนหลัก พบคอนขางมากในสถานีที่ 4 จากขอมูล
สถิติการจับปลาในอางเก็บน้ําลําตะคอง โดยศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
นครราชสีมา กรมประมง พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 (2 เดือน)     
มีผลผลิตสัตวน้ํา รวม 45,059 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 1,831,565 บาท โดยเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีผลผลิต
ปลามากท่ีสุดคือ 24,373 กิโลกรัม โดยจับปลาสรอยขาวมากท่ีสุด รองลงมาไดแกนิล สวนในบริเวณอางเก็บน้ํา
บนเขายายเที่ยงของ กฟผ. ไมพบการทําประมง 

การเปรียบเทียบกับขอมูลการประมงในชวงที่ผานมา  
เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในชวงที่ผานมา (มีนาคม พ.ศ. 2560) (ตั้งแตเดือน

มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560) ซึ่งพบวามีผลผลิตสัตวน้ําในชวงป พ.ศ. 2560 มีการจับเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และมูลคาสัตวน้ํามีเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ทั้งท่ีมีผลจับใกลเคียงกัน  
  
 6) พรรณไมน้ํา 

การสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบพรรณไมน้ํา
รวมทั้งสิ้น 13 วงศ 20 ชนิด โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก วัชพืช พืชชายน้ํา พืชใตน้ํา และพืชลอยน้ํา           
ความชุกชุมพบวา พรรณไมน้ําโดยสวนใหญเปนกลุมวัชพืชจําพวกหญาและพรรณไมที่ขึ้นอยูตามชายน้ําท่ีถูก       
น้ําทวม โดยพรรณไมน้ําที่พบชุกชุมและแพรกระจายทั่วไปตามพ้ืนที่ชายฝงของอางเก็บน้ํา  ไดแก ไมยราบยักษ 
หญาขาวนก ผักตบชวา ถั่วผี และหญาไซ ซึ่งสถานีที่ 4 มีพรรณไมน้ํามากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานีที่ 3 2 และ 1 
เมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเทาเทียม พบวา ทุกสถานีมีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาสูง
และเทากันในสถานีที่ 4 รองลงมาคือ สถานีที่ 3 2 และ 1 
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 ก-9ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
การเปรียบเทียบกับขอมูลพรรณไมน้ําในชวงที่ผานมา  
การเปรียบเทียบผลการศึกษากับครั้งที่ผานมาการสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําลําตะคอง

ครั้งนี้และคร้ังที่ผานมาพบพรรณไมน้ํารวมท้ังสิ้น 17 วงศ 33 ชนิด โดยในแตละครั้งการสํารวจ คือ ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 เมษายน พ.ศ. 2558 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เมษายน พ.ศ. 2559 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และครั้งนี้ 
(มีนาคม พ.ศ. 2560) พบพรรณไมน้ํา 24 24 15 20 22 และ 20 ชนิด ตามลําดับ 


