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 ก-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังน ้าล้าตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้าเนินการโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือรายงานต่อส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมติของคณะกรรมการผู้ช้านาญการที่ได้พิจารณารายงาน
ประกอบกับการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลกระทบและแผนแก้ไขของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าล้าตะคองแบบ
สูบกลับ พร้อมทั งส้ารวจสภาพพื นที่โครงการ และมีมติในคราวการประชุมฯ ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2536 
มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าล้าตะคองแบบสูบกลับ 
โดยก้าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560    
สรุปสาระส้าคัญ ดังนี  
 
1. กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติ
การการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปเป็นแผนปฏิบัติการการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่ง กฟผ. ได้ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 1 จนกระทั่งด้าเนินการหลังก่อสร้าง
เสร็จสิ น ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรตำมแผนแล้วเสร็จทั้งหมดก่อนปี 2548 โดยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียด ดังนี  

 
 1.1 ทรัพยำกรทำงกำยภำพ 
 1.1.1 มาตรการควบคุมและป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนในอ่างเก็บน ้า 

- ออกแบบอุโมงค์เพ่ือให้ความเร็วน ้าไม่เกิน 0.58 เมตร/วินาที และจากการตรวจสอบ ปี 2547 
พบว่าอัตราการไหลอยู่ในอัตราที่ก้าหนด จากการสังเกตด้วยตา พบว่า ไม่มีการฟุ้งกระจายของตะกอน 
และท่อสูบน ้าส้าหรับท้าประปา ซึ่งอยู่ห่างปากอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่ได้มีผลกระทบด้าน
ตะกอนจากบริเวณปากอุโมงค์เช่นกัน 

 1.1.2 มาตรการควบคุมการพังทลายและการพัดพาของดิน 
บริเวณอ่างเก็บน ้าตอนบน 

- ออกแบบให้มีความลาดชัน 1.5 เมตร และป้องกันการชะล้าง โดยการขุดรางระบายน ้าฝน
รอบกองดินให้ไหลไปรวมที่บ่อดักตะกอนก่อนระบายทิ งต่อไป 

- ปลูกป่าธรรมชาติเพื่อฟ้ืนฟูสภาพและเป็นการป้องกันการชะล้างหน้าดินไปด้วย 
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 ก-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริเวณอ่างเก็บน ้าตอนล่าง 
- เศษดิน/ หิน จากการขุดเจาะอุโมงค์ให้ล้าเลียงผ่านท่อลอดใต้ถนนมิตรภาพมากองไว้บริเวณ

ริมขอบอ่างล้าตะคอง 

- ปรับกองดิน/ หิน ให้มีระดับเสมอกับผิวถนนทางหลวง และสร้าง Coffer Dam ป้องกันการ
ชะล้างดินลงสู่อ่างเก็บน ้าล้าตะคอง 

- ปลูกไม้คลุมดิน และต้นไม้เพ่ือความสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบนเนื อที่
ประมาณ 15 ไร่ (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ สิ้นสุด กฟผ. ได้ด ำเนินกำรปลูกป่ำ สร้ำง
ฝำยชะลอน้ ำเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 

 
บริเวณใต้แนวสายส่ง 

- ให้ตัดต้นไม้ในส่วนที่จ้าเป็นเท่านั น 
- บริเวณท่ีตัดต้นไม้ใหญ่ออกหมด ให้ปลูกพืชคลุมดินปิดทับไว้ 
- จัดสรรทางระบายน ้าในบริเวณท่ีมีการไหลบ่าหน้าดิน 

 

 1.2 ทรพัยำกรทำงชีวภำพ 

1.2.1 มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง 

- ติดตั งอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันปลาเข้าไปในบริเวณปากอุโมงค์ โดยใช้อวนตาข่ายขนาด
ช่องตา 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 550 เมตร กั นห่างจากบริเวณปากอุโมงค์ในระยะห่างที่เหมาะสม 

- ปล่อยพันธุ์ปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลาในอ่าง โดยน้าพันธุ์ปลามาจาก
สถานีเพาะพันธุ์ปลาเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี  (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ 
สิ้นสุดในป ี2549 กฟผ. ได้ด ำเนินกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 

- ศึกษาวิจัยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือขับไล่หรือท้าให้ปลาตกใจไม่เข้าใกล้
บริเวณปากอุโมงค์ 

1.2.2 มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื นที่โครงการ 

- บริเวณพื นที่ทิ งดิน และพื นที่รอบอ่างเก็บน ้าตอนบนให้ปลูกสวนป่า เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ลุ่มน ้า 1 บี โดยเป็นพื นที่ปลูกสร้างสวนป่า 430 ไร่ พื นที่จัด
สภาพภูมิทัศน์และปลูกพืชคลุมดิน 125 ไร่ พื นที่จัดสรรเป็นที่ดินท้ากินให้ราษฎรในระบบงานเกษตร 
450 ไร่ พื นที่ป่าชุมชน 80 ไร่ 

- บริเวณที่ทิ งดินริมขอบอ่างฯ ล้าตะคองเนื อที่ประมาณ 15 ไร่ ให้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

- ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านให้เป็นถนนลาดยาง (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ 
สิ้นสุดในป ี2550 กฟผ. ได้ด ำเนินกำรดูแลรักษำถนนลำดยำง ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 
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 ก-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 1.3 คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1.3.1 มาตรการจัดการทรัพยากรน ้า 

- ก้าหนดหลักเกณฑ์การสูบน ้าและปล่อยน ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้า ดังนี  ปริมาณน ้าที่จะสูบขึ นไป
สูงสุดเท่าความจุของอ่าง คือ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร การสูบจะไม่มากกว่า 10% ของปริมาณน ้าในอ่าง 
และเม่ือปริมาณน ้าในอ่างต่้ากว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร จะหยุดสูบน ้า 

 
 1.4 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 

  1.4.1 มาตรการจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้ได้รับความเป็นธรรมโดย 
 - ตั งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค่าชดเชยและก้าหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและจัดที่ดินท้า

กินให้กับราษฎร โดยมีตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงร่วมเป็นกรรมการในสัดส่วนที่เหมาะสม     
กับจ้านวนคณะกรรมการด้วย 

  - จ่ายค่าทดแทนที่ดิน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื นที่ครอบครัวละ 14.5 ไร่ รวม 74 ครัวเรือน เนื อที่ 1,364 ไร่ 
  - จัดที่ดินท้ากินให้แก่ราษฎร 74 ครอบครัวๆ ละ 5 ไร่ พร้อมงบประมาณสนับสนุนเพ่ือปลูกไม้ผล 
เช่น ขนุนพันธุ์ดี และจัดสรรน ้าเพ่ือการเพาะปลูก และปลูกป่าชุมชนให้ราษฎรใช้รวมกัน เนื อที่ 80 ไร่ 
  - จัดตั งสหกรณ์การเกษตรในหมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนเงินทุน
แก่สหกรณ์ เพ่ือให้ราษฎรกู้ยืมในอัตราดอกเบี ยต่้า (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ สิ้นสุด 
กฟผ. ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 

  - ส่งเสริมอาชีพของราษฎร โดยก้าหนดหลักเกณฑ์ว่าราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
จะต้องมีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนมีโครงการ เช่น ส่งเสริมอาชีพเลี ยงสัตว์ โดยราษฎรจะ
ได้รับเงินค่าเลี ยงดูสัตว์ รายละ 2,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 ปี และได้รับค่าจ้างปลูกและดูแลไม้ผล
จนกว่าจะได้ผลผลิต โดย 5 ปีแรก ได้รับเงินรายละ 2,000 บาทต่อเดือน 2 ปีหลัง ได้รับเงิน          
1,000 บาทต่อเดือน (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ สิ้นสุด กฟผ. ได้ด ำเนินกำรสนับสนุน
โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 

  - จัดอบรมวิชาชีพและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกิจกรรมด้านอนามัย สาธารณสุข การศึกษา
และศาสนา เป็นต้น (ภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ สิ้นสุด กฟผ. ได้ด ำเนินกำรเพิ่มเติม 
ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน) 

 1.4.2 มาตรการเตรียมการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณก่อสร้าง 

  - ก้าหนดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุทุกครั งในระหว่างการท้างาน เช่น การให้สวม
หมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน สวมถุงมือ รองเท้า เครื่องป้องกันเสียง และฝุ่น เป็นต้น และมีเครื่องมือ
เติมอากาศในขณะที่ขุดเจาะอุโมงค์ พร้อมทั งการอบรมความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและความปลอดภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

  - การเฝ้าระวังโรคจากน ้าเป็นสื่อ (Water Borne Disease) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากคนงาน
ก่อสร้างที่เป็นพาหะน้าเชื อโรคเข้าไปแพร่กระจาย ก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนที่จะรับ
ท้างาน โดยเฉพาะคนงานจากต่างถิ่น 



โรงไฟฟ้าพลังน ้าล้าตะคองชลภาวัฒนา                                                                                                 บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
จังหวัดนครราชสีมา                                                           (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

 

 ก-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ระบบก้าจัดของเสียภายในบริเวณที่พักของคนงาน
ก่อสร้าง พร้อมทั งจัดตั งสถานพยาบาลเบื องต้น เพ่ือบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  - การขุดเจาะอุโมงค์ให้มีระบบโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารระหว่างคนงานกับบุคลภายนอกได้
ตลอดเวลา โดยเน้นการสื่อสารด้านความปลอดภัย 

 
2.  กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 1. กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ เครื่องที่ 1 และ 2  
 ส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าล้าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 และ 2 นั น ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด้าเนินการติดตามและประเมินผลการแก้ไขและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโครงการฯ นี  ระยะด้าเนินการในปี 2537 - 2551 ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย ได้แก่ 1) แผนการ
ติดตามและประเมินผลสภาพพื นที่หลังการปลูกป่า 2) แผนการติดตามและประเมินผลชีววิทยาแหล่งน ้า และ
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง  3) แผนการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรน ้า              
4) แผนการติดตามและประเมินผลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 5) แผนการติดตามและประเมินด้านสาธารณสุข 
ซึ่ง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จทั้งหมดตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อ 1-3 และ 5 ยกเว้น ข้อ 4 แผนกำร
ติดตำมและประเมินผลสภำพสังคมและเศรษฐกิจ ที่ต้องติดตำมต่อทุก 5 ปี ซึ่งได้ด ำเนินกำรติดตำม       
ครั้งสุดท้ำยเม่ือวันที่ 14-16 สิงหำคม 2556 และรำยงำนในรำยงำนฉบับเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม  2557 
และเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2558 
ซึ่งจะด ำเนินกำรครั้งต่อไปในปี 2561 
 
 2. กำรด ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ เครื่องที่ 3 และ 4 
 กฟผ. ด้าเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติมด้านคุณภาพน ้า นิเวศวิทยาแหล่งน ้าและการประมง ความถี่   
ปีละ 2 ครั ง โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด้าเนินการ
ติดตาม โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าผิวดินในอ่างเก็บน ้าตอนบนของ กฟผ. บริเวณพื นที่โรงไฟฟ้าพลังน ้า 
ล้าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 จ้านวน 1 สถานี และอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง จ้านวน 4 สถานี  
 
 2.1 ทรัพยำกรทำงกำยภำพ 

 2.1.1 คุณภำพน้ ำผิวดิน 

 ด้าเนินการส้ารวจเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการส้ารวจในช่วงฤดูฝน ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
พบว่า น ้ามีความเป็นกรดเล็กน้อย (6.2-6.5) น ้ามีความขุ่นสูงและมีสีเขียวสูง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน 
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติบางประการของน ้าในอ่างเก็บน ้าล้าตะคองกับความเหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่
แนะน้าโดยกรมประมง พบว่า อุณหภูมิน ้าที่เหมาะสมส้าหรับสัตว์น ้าในเขตร้อนควรอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส 
ซึ่งอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ใน 27.8-28.1 องศาเซลเซียส ยังจัดว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ค่าบีโอดี (BOD) 
ต่้ากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างทั งหมดอยู่ระหว่าง 50-300 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณสมบัติน ้าที่
ตรวจวัดได้ในครั งนี อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
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 ก-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สรุปและเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัด 

  อุณหภูมิของน ้าในสถานีที่ 1-4 มีค่าใกล้เคียงกับช่วงเดือนตุลาคม ปี 2557,  2558 และ
เดือนมีนาคม 2560 ส่วนสถานีที่ 5 ไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากมีการระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าในช่วงที่
มีการเก็บตัวอย่าง ขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าในช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีค่อนข้างเป็นกรด
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนความเค็มมีค่าประมาณ 0.1 psu ความเค็มในช่วงฤดูแล้ง
จะมีค่าสูงกว่าช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีการระเหยของน ้ามาก ซึ่งสอดคล้องกับค่าความน้าไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้ามีค่ามากกว่า 4  มิลลิกรัมต่อลิตร ทั ง 3 ปีแสดงว่ามีปริมาณเพียงพอ
ส้าหรับสิ่งมีชีวิตในน ้า ส่วนค่าความโปร่งแสงพบว่าในสถานีที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นทางน ้าเข้าอ่างจะมีความขุ ่น
มากกว่าสถานีท้ายน ้า  ส่วนอาหาร (ปริมาณไนเตรทไนโตรเจนและฟอสเฟตฟอสฟอรัส) พบว่ามีปริมาณ
ใกล้เคียงกับปริมาณที่พบในเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยในฤดูฝนแนวโน้มจะมี
มากกว่าในฤดูแล้งทั งนี อาจเนื่องจากมีการชะล้างมาจากบนพื นที่การเกษตรรอบข้างลงสู่แหล่งน ้า  ส่วน
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในสถานีที่ 1-4 มีปริมาณค่อนข้างต่้าในช่วงฤดูแล้งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่พบ
ในช่วงฤดูฝน ขณะที่อ่างด้านบน (สถานีที่ 5) มีการผันแปรขึ นอยู่ช่วงเวลาการกักเก็บน ้าและการปล่อยน ้า
เป็นหลัก ส่วนค่าความกระด้างทั งหมดและความเป็นด่างทั งหมดพบว่าคุณภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าทั ง 3 ปี 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส้าหรับสิ่งมีชีวิตน ้า  ด้านของเสียในน ้าพบว่าค่าบีโอดีในช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีค่าสูงกว่า
ในช่วงที่พบในเดือนมีนาคม 2560 เล็กน้อย และสารไนโตรเจนอินทรีย์พบว่ามีค่าผันแปรไม่แน่นอนในแต่ละสถานี
และช่วงเวลา ส่วนปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้าพบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทั ง 4 ปี (น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในด้านสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมีคลอรีนทั งหมดและ
สารอ่ืนๆในกลุ่ม ได้แก่ ดีดีที อัลดริน บีเอชซีชนิดแอลฟาเฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์ อิปอกไซด์พบว่าทั ง 2 ฤดูกาล
มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ยกเว้น เอนดรินที่มีการตรวจพบว่ามีน้อยกว่า 
0.008 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานระบุว่าควรตรวจไม่พบ 
 

2.2 ทรัพยำกรทำงชีวภำพ 

 2.2.1 นิเวศวิทยำทำงน้ ำ     

 1) ผลผลิตปฐมภูมิ และกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงฤดูแล้งที่ผ่ำนมำ  
  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 พบว่าอัตราการผลิตปฐมภูมิสุทธิในสถานีที่ 1-4 มีค่าอยู่ในช่วง 
4-94 mgC/m3/hr โดยสถานีที่ 1 มีค่าต่้าที่สุด และสถานีที่ 3 และ 4 จะมีค่าสูงกว่าเนื่องจากขณะส้ารวจมี
แสงแดดค่อนข้างแรงกว่าในบริเวณสถานีที่ 1 และ 2 ท้าให้พืชมีการสังเคราะห์แสงมากกว่า และเมื่อท้าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพน ้าในช่วงที่ผ่านมาพบว่าในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่สถานีที่ 1 มีแนวโน้มที่มีค่า
ผลผลิตปฐมภูมิสุทธิมีค่าสูงกว่าสถานีอ่ืนๆ ในทุกช่วงการศึกษา เนื่องจากน ้ามีการตกตะกอนท้าให้แพลงก์ตอนพืช
มีการเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะที่ผิวน ้า 
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 ก-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  2) แพลงก์ตอน 

   แพลงก์ตอนพืช  

    พบแพลงก์ตอนพืชรวมทั งหมด 47 ชนิด 35 สกุล 20 ครอบครัว 12 อันดับ 5 ชั น 3 ดิวิชั่น 
มีค่าเฉลี่ยของปริมาณตั งแต่ 495,045-846,450 หน่วยต่อลิตร โดยที่ประชาคมของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณอ่าง
เก็บน ้าล้าตะคองเมื่อเปรียบเทียบทั ง 4 สถานี พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน ในเรื่องขององค์ประกอบของชนิด 
จ้านวนชนิด แต่มีความแตกต่างกันทางด้านปริมาณอย่างชัดเจนโดยแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง 
ได้แก่  ไดอะตอมชนิด Aulacoseira granulata สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน ชนิด Microcystis aeruginosa, 
Phormidium mucicola และ สาหร่ายสีเขียวชนิด Eudorina elegans ตามล้าดับ ส่วนแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืนๆ 
พบมีปริมาณน้อยมาก และเป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน ้าจืด ส้าหรับชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบเด่น
เป็นชนิดที่บ่งชี ได้ถึงแหล่งน ้ามีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง แต่ที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม คือ ในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง 
พบสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินชนิด Microcystis aeruginosa เป็นชนิดเด่นในพื นที ่ซึ่งเป็นชนิดที่สร้างสารชีวพิษ
ประเภท hepatotoxin ที่เรียกว่า microcystin ซึ่งท้าอันตรายต่อตับ  

   เมื ่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชทั ง 4 สถานี พบว่า 
บริเวณที่ท้าการศึกษามีค่าดัชนีในระดับต่้าทุกสถานี แสดงให้เห็นว่าในบริเวณดังกล่าวมีการสะพรั่งของ
แพลงก์ตอนพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่ชนิดอื่นๆ พบในปริมาณที่น้อย เกิดความไม่สมดุลกันของ
ทั งจ้านวนชนิดและปริมาณ อีกทั งยังส่งผลให้ค่าดัชนีความสม่้าเสมอของแพลงก์ตอนพืชมีค่าต่้าด้วย 

 แพลงก์ตอนสัตว์ 

 จากผลการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม 2560) โดยท้าการศึกษาเฉพาะใน
บริเวณอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง โดยเมื่อน้าประชาคมของแพลงก์ตอนสัตว์มาเปรียบเทียบทั ง 4 สถานี พบว่ามี
องค์ประกอบชนิดที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันทางด้านปริมาณ โดยแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นที่พบในอ่างเก็บน ้า
ล้าตะคอง ได้แก่ Copepod nauplii, Bosmina longisostris, Unidentified  calanoid  copepods, Ceriodaphnia  
cornuta, Keratella tropica, Diaphanosoma sp. และ Daphnia lumholtzi  ตามล้าดับ ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดอ่ืนๆ พบปริมาณน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน ้าจืด และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ทั ง 4 สถานี พบว่า มีค่าดัชนีในระดับต่้าจนถึงปานกลาง 

กำรเปรียบเทียบกับข้อมูลแพลงก์ตอนในช่วงที่ผ่ำนมำ 

จากการศึกษาประชาคมแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง พบว่าชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
พืชมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแต่ละปี จ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
แน่นอน ในการศึกษาครั งนี พบมีจ้านวนชนิดต่้ากว่าในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม 2560) ที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งให้ผล
การศึกษาเช่นเดียวกับในปี 2559 ที่มจี้านวนชนิดในช่วงฤดูฝนต่้ากว่าในช่วงฤดูแล้งเช่นกัน  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในปี 2558 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม คือ มีจ้านวนชนิดในช่วงฤดูฝนสูงกว่าในช่วงฤดูแล้งมาก 
ส้าหรับปริมาณแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน ้าล้าตะคองในการศึกษาครั งนี พบมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพ่ิมสูงขึ นมาก
จากในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม 2560) ที่ผ่านมา ซึ่งให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกับในปี 2558-2559 ที่มีปริมาณแพลงก์
ตอนพืชในช่วงฤดูฝนสูงกว่าในช่วงฤดูแล้ง  แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบในบริเวณอ่างเก็บน ้าเขื่อนล้าตะคองมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่บ่งชี ถึงแหล่งน ้ามีสารอาหาร
ปานกลางจนถึงสูง และจากผลการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นว่าแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นชนิดเด่นมีสัดส่วนในเชิงปริมาณ
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สูงมากเมื่อเทียบกับแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณที่ท้าการศึกษา  ซึ่งส่งผลให้มีค่าดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดและดัชนีความสม่้าเสมออยู่ในเกณฑ์ที่ต่้าในทุกสถานีและทุกช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา โดยชนิดเด่นที่พบเป็น
ประจ้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคือ Aulacoseira granulata ส้าหรับอ่างเก็บน ้าเขายายเที่ยงในการศึกษาในช่วงฤดูฝน (เดือน
ตุลาคม 2560) ครั งนี ไม่ได้ท้าการศึกษา เนื่องจากพื นที่ศึกษาน ้าแห้ง เก็บรวบรวมตัวอย่างไม่ได้  

ส้าหรับประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง พบว่าชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแต่ละปีเช่นกัน  จ้านวนชนิดมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงเวลา  
โดยในช่วงฤดูฝนมีจ้านวนชนิดสูงกว่าช่วงฤดูแล้งเล็กน้อย   ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในครั งนี มีค่าต่้ากว่า
ในช่วงปี 2559 และช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม 2560) แต่มีค่าสูงกว่าในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา แพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดเด่นที่พบในบริเวณอ่างเก็บน ้าล้าตะคองมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา และพบว่ามีค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิดและดัชนีความสม่้าเสมออยู่ในเกณฑ์ที่ต่้าเกือบทุกสถานีและทุกช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา  
   

 3) สัตวห์น้ำดิน 

 จากผลการศึกษาสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม2560) 
พบกลุ่ม Bivalve (หอยสองฝา) เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ กลุ่ม Gastropod (หอยฝาเดียว) กลุ่ม Oligochaete (ไส้เดือนน ้า) 
และ กลุ่ม Insect (ตัวอ่อนแมลงน ้า) ตามล้าดับ พบสัตว์หน้าดินที่มีจ้านวนชนิดมากที่สุดในบริเวณสถานีที่ 2 และ 
พบสถานีที่ 1 มีความหนาแน่นสูงสุด โดยพบ ไฟลัม Mollusca (หอย) ชนิด Corbicalar sp. (หอยสองฝา) 
เป็นชนิดเด่นของการส้ารวจครั งนี  

ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา (ปี 2558-2559) เห็นได้ว่าชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน
ในปี 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดินใน 4 สถานี 
พบว่า สถานีที่ 2 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 2.09 รองลงมาคือสถานีที่ 4  1 และ 2 
มีค่าดัชนีความหลากหลาย 1.67, 1.42 และ 0.94 ตามล้าดับ และ โดยสรุปสัตว์หน้าดินที่พบในอ่างเก็บน ้าล้าตะคองเป็น
สัตว์หน้าดินที่พบเป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน ้าจืดในระดับคุณภาพน ้าระดับปานกลาง  

 
 4) พันธุ์ปลำและกำรประมง 

4.1) ควำมหลำกชนิดของปลำ 

การส้ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง (เดือนตุลาคม 2560) ด้วยข่ายและอวนทับตลิ่ง           
พบพรรณปลาทั งสิ น 11 วงศ์ 27 ชนิด ในจ้านวนนี เป็นปลาเศรษฐกิจ 5 วงศ์ 13 ชนิดหรือร้อยละ 48.15                   
ของจ้านวนชนิดปลาที่พบทั งหมด ได้แก่ สลาด ไส้ตันตาแดง ตะโกก กะมัง ตะเพียนทอง ตะเพียนขาว กระสูบจุด 
กระสูบขีด สร้อยขาว สร้อยนกเขา นิล ไหลนา และช่อน พบปลาต่างถิ่น (alien species) 1 ชนิด คือ ปลานิล 
โดยพบกลุ่มปลาตะเพียน (วงศ์ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากที่สุด 
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 4.2) กำรส ำรวจพันธุ์ปลำจำกเครื่องมือข่ำย 

ความชุกชุมของปลาที่จับจากข่าย พบว่า พบว่าสถานีที่ 2, 3 และ 4 มีผลจับมากที่สุดเท่ากัน
จ้านวน 9 ชนิด รองลงมาคือสถานีที่ 1 ตามล้าดับ ปลาที่พบชุกชุม คือ แป้นแก้ว กะมัง และตะเพียนขาว 
เมื่อพิจารณาผลจับรวมโดยน ้าหนักพบว่าสถานีที่ 4 มีผลจับมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานีที่ 2, 1 และ 3 ส่วนดัชนี
ทางนิเวศซึ่งค้านวณจากผลจับโดยจ้านวนของแต่ละสถานีพบว่าสถานีที่ 4 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด 
และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าสูงในสถานีที่ 3 

 4.3) กำรส ำรวจพันธุ์ปลำจำกอวนทับตลิ่ง 

พบปลาทั งสิ น 18 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นลูกปลาและปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามพรรณไมน้ ้า
ในบริเวณชายฝั่ง ในจ้านวนทั งหมดนี เป็น ปลาเศรษฐกิจ 7 ชนิด คือ ปลาสลาด ตะเพียนขาว กระสูบจุด สร้อยขาว 
ไหลนา นิล และช่อน เมื่อพิจารณาความชุกชุมด้วยผลจับโดยจ้านวนตัว พบว่าสถานีที่ 1 มีผลจับปลารวมทุกชนิดมากที่สุด 
รองลงมาคือ สถานีที่ 2, 4 และ 3 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาผลจับปลาโดยน ้าหนักพบว่าสถานีที่ 1 มีผลจับมากที่สุด 
รองลงมา คือ สถานีที่ 3, 4 และ 2 ส่วนดัชนีซึ่งค้านวณได้จากผลจับโดยจ้านวนตัวในแต่ละสถานี พบว่าดัชนี
ความหลากหลายและดัชนีความเท่าเทียมนั นมีค่าสูงในสถานีที่ 3  

การเปรียบเทียบการส้ารวจชนิดพรรณปลาในอ่างเก็บน ้าเขื่อนล้าตะคองครั งนี และครั งที่ผ่านมา 
พบปลารวมทั งสิ น 18 วงศ์ 42 ชนิด โดยมีปลา 6 ชนิด ที่พบทุกครั งที่ส้ารวจ คือ ปลาตะเพียนขาว กระสูบจุด 
กะมัง เสือพ่นน ้า แป้นแก้ว และนิล และได้ส้ารวจพบปลาเพ่ิมเติมอีก 7 ชนิด คือ ปลาไส้ตันตาแดง ขี ยอกครีบเหลือง 
เข็ม ไหลนา สลิด กระดี่หม้อ และปลากริมสี  

 
 5) กำรประมงในอ่ำงเก็บน้ ำล ำตะคอง 

มีการท้าประมงด้วยเครื่องมือโดยการวางข่ายเป็นหลัก พบค่อนข้างมากในสถานีที่ 4 จากข้อมูล
สถิติการจับปลาในอ่างเก็บน ้าล้าตะคอง โดยศูนย์บริหารจัดการประมงน ้าจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
นครราชสีมา กรมประมง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในช่วงที่ผ่านมา (ตั งแต่เดือนมกราคม 2557 
จนถึง เดือนตุลาคม 2560) ซึ่งพบว่ามีผลผลิตสัตว์น ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนเมษายน 2558 
มีการจับที่ได้มากสุดและรองลงมาคือเดือนตุลาคม 2559 และในเดือนตุลาคม 2560 ครั งนี มีผลผลิตปลามาก
เป็นล้าดับที่สาม 

เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในช่วงที่ผ่านมา  (ตั งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึง 
เดือนตุลาคม 2560) ซึ่งพบว่ามีผลผลิตสัตว์น ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนเมษายน 2558 มีการจับ
ที่ได้มากสุดและรองลงมาคือเดือนตุลาคม 2559 และในเดือนตุลาคม 2560 ครั งนี มีผลผลิตปลามากเป็นล้าดับที่สาม ทั งนี 
อาจเป็นเพราะว่าในเดือนตุลาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูปลาวางไข่ ท้าให้ชาวประมงได้จับสัตว์น ้าอย่างเต็มที่ 
ในขณะที่มูลค่าสัตว์น ้ามีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม 2560 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าสัตว์น ้ามีราคาเพ่ิมขึ นหรือจับสัตว์น ้าที่มี
ราคาสูงขึ นเมื่อเปรียบเทียบในอดีต ทั งที่ในอดีตมีผลผลิตปลามากกว่า 
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 6) พรรณไม้น้ ำ 
การส้ารวจพรรณไม้น ้าในอ่างเก็บน ้าล้าตะคองช่วงเดือนตุลาคม 2560 พบพรรณไม้น ้าทั งสิ น 10 วงศ์ 

16 ชนิด โดยจัดพรรณไม้น ้าที่พบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัชพืช พืชชายน ้า พืชใต้น ้า และพืชลอยน ้า  
เมื่อพิจารณาด้านความชุกชุมตามระดับการปกคลุมโดยพื นที่ พบว่าพรรณไม้น ้าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม  พืชลอยน ้า 
วัชพืชจ้าพวกหญ้า และพรรณไม้ที่ขึ นอยู่ตามชายน ้าที่ถูกน ้าท่วม โดยพรรณไม้น ้าที่พบชุกชุมและแพร่กระจายทั่วไป
ตามพื นที่ชายฝั่งของอ่างเก็บน ้า ได้แก่ ผักตบชวา ผักบุ้ง โสนหางไก่ และหญ้าแพรก ค่าดัชนีทางนิเวศซึ่งค้านวณได้
จากระดับคะแนนความชุกชุมของพรรณไม้น ้าในแต่ละสถานี พบว่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดในสถานีที่ 4  และ
สถานีที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด  

จากการเปรียบเทียบผลการส้ารวจพรรณไม้น ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนล้าตะคองในช่วงปีที่ผ่าน
มาพบพรรณไม้น ้า รวมทั งสิ น 17 วงศ์ 35 ชนิด โดยพรรณไม้น ้าที่พบขึ นกระจายอยู่ทั่วไปและส้ารวจพบทุกครั ง 
มีจ้านวน 7 ชนิด คือ เทาน ้า ผักบุ้ง ไมยราบยักษ์ เอื องเพชรม้า สร้อยทับทิม แขม และหญ้าข้าวนก และการ
ส้ารวจครั งนี พบว่าแนวโน้มการแพร่กระจายของไมยราบยักษ์มีแนวโน้มการกระจายทั่วไปและเพ่ิมมากขึ นควรมี
การวางแผนในการจัดการ เพราะหากแพร่กระจายหนาแน่นแล้ว จะต้องใช้งบประมาณอย่างมาก ในการ
ก้าจัด รวมถึงผักตบชวาที่เริ่มมีพบมีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ นในช่วงสามปีสุดท้ายของการส้ารวจ 




