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 ก-1ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามมติของคณะกรรมการผูชํานาญการที่ไดพิจารณารายงานประกอบกับการ
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลกระทบและแผนแกไขของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ  
พรอมท้ังสํารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ และมีมติในคราวการประชุมฯ ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2536 มีมติ
เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ  โดย
กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับน้ีเปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562    
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติ
การการแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สรุปเปนแผนปฏิบัติการการแกไขและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง กฟผ. ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมกอสรางโครงการ ระยะที่ 1 จนกระทั่งดําเนินการหลัง
กอสรางเสร็จสิ้น ปจจุบันไดดําเนินการตามแผนแลวเสร็จทั้งหมดกอนป 2548 โดยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 1.1.1 มาตรการควบคุมและปองกันการฟุงกระจายของตะกอนในอางเก็บน้ํา 

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

 1.1.2 มาตรการควบคุมการพังทลายและการพัดพาของดิน 
บริเวณอางเก็บนํ้าตอนบน (สถานี 5) 

- ออกแบบใหมีความลาดชัน 1.5 เมตร และปองกันการชะลาง โดยการขุดรางระบายนํ้าฝน
รอบกองดินใหไหลไปรวมท่ีบอดักตะกอนกอนระบายทิ้งตอไป 

- ปลูกปาธรรมชาติเพ่ือฟนฟูสภาพและเปนการปองกันการชะลางหนาดินไปดวย 
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 ก-2ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บริเวณอางเก็บนํ้าตอนลาง (สถานี 1-4) 
- เศษดิน/หิน จากการขุดเจาะอุโมงคใหลําเลียงผานทอลอดใตถนนมิตรภาพมากองไวบริเวณ

ริมขอบอางลําตะคอง 
- ปรับกองดิน/หิน ใหมีระดับเสมอกับผิวถนนทางหลวง และสราง Coffer Dam ปองกันการ

ชะลางดินลงสูอางเก็บนํ้าลําตะคอง 
- ปลูกไมคลุมดิน และตนไมเพ่ือความสวยงามใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจบนเนื้อที่

ประมาณ 15 ไร (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด กฟผ. ไดดําเนินการปลูกปา สราง
ฝายชะลอน้ําเพิ่มเติม ตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน) 

 
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 2549 กฟผ. ไดดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ํา เพิ่มเติม ตั้งแตป 2552 จนถงึปจจุบัน) 

- ศึกษาวิจัยการใชเครื่องมืออุปกรณพิเศษเพ่ิมเติม 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 2550 กฟผ. ไดดําเนินการดูแลรักษาถนนลาดยาง ตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน) 
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 ก-3ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
1.3.1 มาตรการจัดการทรัพยากรนํ้า 

- กําหนดหลักเกณฑการสูบน้ําและปลอยน้ําเพ่ือผลิตไฟฟา ดังนี้ ปริมาณน้ําที่จะสูบขึ้นไป
สูงสุดเทาความจุของอางเก็บน้ําตอนบน คือ 10 ลานลูกบาศกเมตร การสูบจะไมมากกวา 10% 
ของปริมาณน้ําในอางเก็บนํ้าตอนลาง และเมื่อปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําตอนลางต่ํากวา 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 2552 จนถึงปจจุบัน) 

  - สงเสริมอาชีพของราษฎร โดยกําหนดหลักเกณฑวาราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ 
จะตองมีรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกอนมีโครงการ เชน สงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว โดยราษฎรจะ
ไดรับเงินคาเล้ียงดูสัตว 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 2552 จนถึงปจจุบัน) 

  - จัดอบรมวิชาชีพและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกิจกรรมดานอนามัย สาธารณสุข การศึกษา
และศาสนา เปนตน (ภายหลังจากดําเนินการตามมาตรการฯ สิ้นสุด กฟผ. ไดดําเนินการเพ่ิมเติม 
ตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน) 

 1.4.2 มาตรการเตรียมการดานสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานในบริเวณกอสราง 
  - กําหนดใหมีอุปกรณเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุทุกครั้งในระหวางการทํางาน เชน การใหสวม
หมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน สวมถุงมือ รองเทา เครื่องปองกันเสียง และฝุน เปนตน และมีเครื่องมือ
เติมอากาศในขณะที่ขุดเจาะอุโมงค พรอมทั้งการอบรมความรูดานการใชเครื่องมือและความปลอดภัย
ใหกับผูปฏิบัติงาน 
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 ก-4ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  - การเฝาระวังโรคจากน้ําเปนสื่อ (Water Borne Disease) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากคนงาน
กอสรางที่เปนพาหะนําเชื้อโรคเขาไปแพรกระจาย กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนที่จะรับ
ทํางาน โดยเฉพาะคนงานจากตางถิ่น 

  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ระบบกําจัดของเสียภายในบริเวณที่พักของคนงาน
กอสราง พรอมทั้งจัดตั้งสถานพยาบาลเบื้องตน เพ่ือบริการดานสุขอนามัยแกผูปฏิบัติงาน 

  - การขุดเจาะอุโมงคใหมีระบบโทรศัพทติดตอสื่อสารระหวางคนงานกับบุคลภายนอกได
ตลอดเวลา โดยเนนการสื่อสารดานความปลอดภัย 

 
2.  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 1. การดําเนินการท่ีผานมา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 และ 2  
 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 และ 2 นั้น สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลการแกไขและพัฒนา
สิ่งแวดลอมโครงการฯ นี้ ระยะดําเนินการในป 2537-2551 ซึ่งประกอบดวย 5 แผนงานยอย ไดแก 1) แผนการติดตาม
และประเมินผลสภาพพ้ืนที่หลังการปลูกปา 2) แผนการติดตามและประเมินผลชีววิทยาแหลงน้ํา และทรัพยากร
ประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 3) แผนการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรนํ้า 4) แผนการติดตาม
และประเมินผลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 5) แผนการติดตามและประเมินดานสาธารณสุข กฟผ. ไดดําเนินการ
แลวเสร็จทั้งหมดตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ 1-5 ซึ่งแผนการติดตามและประเมินผลสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ที่ตองติดตามตอทุก 5 ป ไดดําเนินการติดตามเมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 
และรายงานในรายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 
 
 2. การดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เคร่ืองที่ 3 และ 4 
 กฟผ. ดําเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติมดานคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาแหลงน้ําและการประมง ความถี่  
ปละ 2 ครั้ง โดยมอบหมายใหภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการ
ติดตาม โดยเก็บและวิเคราะหตัวอยางน้ําผิวดินในอางเก็บน้ําตอนบนของ กฟผ. บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาพลังน้ํา 
ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 จํานวน 1 สถานี (สถานี 5) และอางเก็บน้ําลําตะคอง จํานวน 4 สถานี 
(สถานี 1-4) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานี 1 – บริเวณสวนลิปตพัลลภ 
 สถานี 2 – บริเวณมอปลายาง 
 สถานี 3 – บริเวณบานปลานอย 
 สถานี 4 – บริเวณคลองใหญ 
 สถานี 5 – บริเวณอางเก็บนํ้าบนเขายายเที่ยง 
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 ก-5ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และการประมงในบริเวณอางเก็บน้ํา       
ลําตะคอง จํานวน 4 จุด และ ในอางเก็บน้ําตอนบนของลําตะคอง จํานวน 1 จุด สํารวจในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2562 
ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน โดยสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา พบวา สภาพอากาศทั่วไป ทองฟาไมมีฝน มีเมฆ
ปานกลาง 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภท 3) 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน คาบีโอดีในสถานี 1 -5 ที่มีคา
ไมเปนไปตามมาตรฐานฯ (2.6-3.4 มิลลิกรัมตอลิตร) ขณะที่มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมมากกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
และคาเอนดรินที่มีการตรวจวัดพบในปริมาณ <0.008 มิลลิกรัมตอลิตรในทุกสถานี ในขณะที่คามาตรฐานระบุวา 
ไมควรตรวจวัดพบ 

สรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

 จากผลการศึกษายอนหลังตั้งแตป 2560-2562 พบวาคุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาใกลเคียงกันและมี
คาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนคาบีโอดี ที่พบวามีคาไมเปนไปตามคามาตรฐานฯ แทบทุกครั้งที่ทําการสํารวจ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคของชุมชนจึงทําใหคาบีโอดีมีคาเกินกวาที่มาตรฐานฯ กําหนด
ในดานสารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดมีคลอรีนทั้งหมดและสารอ่ืนๆในกลุม ไดแก ดีดีที อัลดริน บีเอชซีชนิด  แอลฟา-
เฮปตาคลอรและเฮปตาคลอร อิปอกไซดพบวาที่ผานมารวมท้ังการสํารวจคร้ังนี้มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ยกเวนเอนดรินที่มีการตรวจพบวามีนอยกวา 0.008 ไมโครกรัมตอลิตร ขณะที่เกณฑ
มาตรฐานระบุวาควรตรวจไมพบ  

2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
 2.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา     

 1) ผลผลิตปฐมภูมิ และการเปรียบเทียบกับขอมูลในชวงป 2560-2562  
  จากผลการศึกษาของชวงฤดูฝน (ตุลาคม 2562) พบวา อัตราการผลิตปฐมภูมิสุทธิในสถานี 1-4 มี
คาอยูในชวง 19-40 mgC/m3/hr โดยสถานี 2 มีคาสูงที่สุด และเมื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ํา
ในชวงที่ผานมาพบวา โดยสวนใหญสถานี 1 และ 2 อาจมีแนวโนมที่มีคาผลผลิตปฐมภูมิสุทธิมีคาสูง
กวาสถานีอื่นๆ ในทุกชวงการศึกษา เนื่องจากน้ํามีการตกตะกอนทําใหแพลงกตอนพืชมีการเจริญเติบโตไดดี
โดยเฉพาะท่ีผิวน้ํา แตทั้งนี้ก็ข้ึนกับปจจัยสิ่งแวดลอมดานอ่ืนๆ ในการศึกษาแตละครั้ง 

  2) แพลงกตอน 
   แพลงกตอนพืช  

    เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 5 สถานี พบวา มีความคลายคลึงกันในเร่ืองขององคประกอบของชนิด 
จํานวนชนิด แตมีความแตกตางกันทางดานปริมาณอยางชัดเจน โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในอางเก็บน้ํา
เข่ือนลําตะคอง มีทั้งจํานวนชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชสูงกวาในอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง ไดแก ไดอะตอม
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 ก-6ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ชนิด Aulacoseira granulate สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินชนิด Mycrocystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii 
และ Phormidium mucicola ตามลําดับ สวนแพลงกตอนพืชชนิดอ่ืนๆ พบมีปริมาณนอยมาก และเปนชนิดที่
สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด สําหรับชนิดแพลงกตอนพืชที่พบเดนเปนชนิดที่บงชี้ไดถึงแหลงน้ํามี
สารอาหารปานกลางจนถึงสูง (ยุวดี, 2548) แตที่ควรเฝาระวังและติดตามคือ Microcystis aerugimosa 
ที่พบทั้งในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง  ซึ่งเปนชนิดที่สรางสารชีวพิษ
ประเภท hepatotoxin ที่เรียกวา microcystin ซึ่งทําอันตรายตอตับ (ลัดดา, 2542 และยุวดี, 2549) และ
เมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืชทั้ง 5 สถานี พบวา บริเวณที่ทําการศึกษา
มีคาดัชนีอยูในระดับต่ําทุกสถานี แสดงใหเห็นวาในบริเวณดังกลาวมีการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ในขณะที่ชนิดอื่นๆ พบปริมาณที่นอย เกิดความไมสมดุลกันของจํานวนชนิดและปริมาณ อีกทั้งยังสงผลให
คาดัชนีความสมํ่าเสมอของแพลงกตอนพืชมีคาต่ําดวย 

 

แพลงกตอนสัตว 

เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 5 สถานี พบวา มีองคประกอบชนิดที่คลายคลึงกันและมีปริมาณ
แตกตางกันไมมาก โดยแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง ไดแก Keratella cochlearis, 
Copepod  nauplii, Polyarthra vulgaris,Difflugia lebes และ Keratella tropica ตามลําดับ สวนใน
อางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยงพบแพลงกตอนสัตวมีปริมาณต่ํากวาในอางเก็บน้ําลําตะคองเกือบทุกสถานี ชนิดที่พบเดน 
ไดแก Keratella cochlearis, Tintinnopsis lohmanni  และ Copepod  nauplii ตามลําดับ สําหรับแพลงกตอนสัตว
ชนิดอ่ืนๆ พบปริมาณนอยมาก สวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด และเมื่อเปรียบเทียบ
คาดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนสัตวทั้ง 5 สถานี พบวา มีคาดัชนีอยูในระดับต่ําจนถึงปานกลาง 

การเปรียบเทียบกับขอมูลแพลงกตอนในชวงท่ีผานมา 
เมื่อพิจารณาปริมาณแพลงกตอนพืชตั้งแตป 2560-2562 ที่ผานมา พบวา มีปริมาณแตกตาง

กันชัดเจนในแตละฤดูกาล  ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณแพลงกตอนพืชสูงกวาในชวงฤดูแลงในทุกชวงเวลา ทั้งนี้
แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองมีความแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา
ซึ่งแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบสวนใหญเปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํามีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง (ยุวดี, 2548) 
และจากผลการศึกษาที่ผานมาจะเห็นวา แพลงกตอนพืชที่พบเปนชนิดเดนทั้งในอางเก็บน้ําลําตะคองและอางเก็บ
น้ําบนเขายายเที่ยงมีสัดสวนในเชิงปริมาณสูงมากเมื่อเที ยบกับแพลงกตอนพืชชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณที่
ทําการศึกษา  ซึ่งสงผลใหมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดและดัชนีความสม่ําเสมออยูในเกณฑที่ต่ําในทุก
สถานีและทุกชวงเวลาที่ทําการศึกษา 

 ประชาคมแพลงกตอนสัตวที่ทําการศึกษาในชวงป 2560-2562 พบวา ชนิดและปริมาณ
แพลงกตอนสัตวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแตละปเชนเดียวกันกับจํานวนชนิดของแพลงกตอนสัตวที่มี
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน จากขอมูลจะพบวาทั้งในชวงฤดูรอนและฤดูฝน ป 2562 ปริมาณ
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 ก-7ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

แพลงกตอนสัตวมีคาลดลงจากในป 2560-2561 ที่ผานมามาก นั่นแสดงถึงแนวโนมความอุดมสมบูรณของแหลง
อาหารสัตวน้ําลดลง แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองมีความแตกตางกันไปในแต
ละชวงเวลา และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนสัตวในบริเวณอางเก็บน้ําเข่ือน
ลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยงในแตละชวงเวลา พบวา โดยภาพรวมบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีคาดัชนีใน
ระดับต่ําเกือบทุกชวงเวลา ยกเวนในชวงฤดูรอน (มีนาคม 2561) ที่พบมีคาอยูในระดับปานกลาง 

 3) สัตวหนาดิน 
 จากผลการศึกษาพบกลุมหอยสองฝา (Bivalve) เปนกลุมเดน รองลงมาคือหอยฝาเดียว 
(Gastropod) และแมลงน้ํา (Insect) ชนิดที่พบเปนชนิดเดนคือ Limnoperna sp.  โดยที่สถานี 2 
มีจํานวนชนิดสูงกวาสถานีอ่ืนๆ (8 ชนิด) และเปนสถานีที่มีความหนาแนนของสัตวหนาดินสูงที่สุด รองลงมา
คือสถานี 3, 1 และ 4 ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาจากคาดัชนีทางนิเวศของสัตวหนาดินที่พบในเขื่อนลําตะคอง
เปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดในคุณภาพน้ําระดับปานกลาง ทั้งนี้จะเห็นไดวาชนิดและปริมาณของ
สัตวหนาดินมีแนวโนมคอยๆ เพ่ิมข้ึนในป 2560 หลังจากนั้นมาจนถึงปจจุบันจํานวนชนิดและความหนาแนนของ
สัตวหนาดินมีความแตกตางกันไมมากนัก  

 4) พันธุปลาและการประมง 
4.1) ความหลากชนิดของปลา 

การสํารวจพรรณปลาในอางเก็บน้ําลําตะคองเดือนตุลาคม 2562  ดวยขายและอวนทับตลิ่ง           
พบพรรณปลาทั้งสิ้น 11 วงศ 16 ชนิด ในจํานวนน้ีเปนปลาเศรษฐกิจ 8 วงศ 10 ชนิดหรือรอยละ 62.50                 
ของจํานวนชนิดปลาที่พบทั้งหมด ไดแก สลาด กะมัง ตะเพียนขาว กระสูบจุด กดเหลือง เนื้อออน บึก ดุกเทศ 
กระทุงเหว และปลานิล พบปลาตางถิ่น (Alien Species) 2 ชนิด คือ ปลานิล และปลาดุกเทศ และเมื่อ
พิจารณาชนิดปลาตามวิธีสํารวจ คือ ขายและอวนทับตลิ่งในแตละวิธีพบปลา 11 และ 9 ชนิด ตามลําดับ 
โดยพบกลุม ปลาตะเพียน (วงศ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากที่สุด 

 4.2) การสํารวจพันธุปลาจากเคร่ืองมือขาย 
ความชุกชุมของปลาท่ีจับจากขาย พบวา สถานี 1 มีผลจับมากที่สุดเทากับจํานวน 5 ชนิด 

รองลงมาคือ สถานี 2 สถานี 4 และสถานี 3 ซ่ึงมีผลจับแตละสถานีเทากับ 4, 4 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ปลาที่พบ
ชุกชุม คือ กระสูบจุด กะมงั และกดเหลือง เมื่อพิจารณาผลจับรวมโดยน้ําหนักพบวาสถานีที่ 2 มีผลจับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือสถานีที่ 4, 1 และ 3 สวนดัชนีทางนิเวศซึ่งคํานวณจากผลจับโดยจํานวนของแตละสถานีพบวา  
สถานี 1 มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดเทากับ 1.391 รองลงมา คือ สถานีที่ 4, 2 และ 3 โดยมีคาเทากับ 
1.045, 0.892 และ 0 ตามลําดับ สวนดัชนีความเทาเทียมมีคาสูงที่สุดในสถานี 4 รองลงมา คือ สถานี 2, 1 และ 
3 โดยมีคาเทากับ 0.992, 0.973, 0.960 และ 0 ตามลําดับ เนื่องจากในสถานี 3 พบตัวอยางปลาเพียงชนิดเดียว
จึงทําใหคาดัชนีความหลากหลายและความเทาเทียมมีคาเทากับ 0 

4.3) การสํารวจพันธุปลาจากอวนทับตลิ่ง 
พบปลาทั้งสิ้น 9 ชนิด สวนใหญเปนลูกปลาและปลาขนาดเล็กท่ีอาศัยอยูตามพรรณไมน้ําใน

บริเวณชายฝง ในจํานวนทั้งหมดนี้เปนปลาเศรษฐกิจ 2 ชนิด คือ ปลานิล และปลากระสูบจุด เม่ือพิจารณาความ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                        บทสรุปสาํหรับผูบริหาร                         
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 

 ก-8ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ชุกชุมดวยผลจับโดยจํานวนตัว พบวา สถานี 2 มีผลจับปลารวมทุกชนิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานี 1, 3 และ
สถานี 4 สวนดัชนีซึ่งคํานวณไดจากผลจับโดยจํานวนตัวในแตละสถานี พบวาดัชนีความหลากหลายในสถานี 3 
มีคาสูงสุด รองลงมาคือ สถานี 4, 1 และ 2 โดยมีคาเทากับ 2.279, 1.299, 1.173 และ 1.051 ตามลําดับ  สวน
ดัชนีความเทาเทียมนั้นพบวามีคาสูงในสถานี 3 รองลงมาคือสถานี 4, 1 และสถานี 2 โดยมีคาเทากับ 0.952, 
0.906, 0.830 และ 0.735 ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการสํารวจชนิดพรรณปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองครั้งนี้และครั้งท่ีผานมา        
พบปลารวมท้ังส้ิน 18 วงศ 43 ชนิด โดยมีปลา 6 ชนิด ที่พบทุกคร้ังที่สํารวจ คือ สลาด แปนแกว นิล บูหมาจู บูแคระ 
และบูใส และไดสํารวจพบปลาเพ่ิมเติมอีก 2 ชนิด คือ ดุกเทศ และกดเหลือง 

 
 5) การประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 

มีการทําประมงดวยเครื่องมือโดยการวางขายเปนหลัก พบคอนขางมากในสถานีที่ 4 จากขอมูล
สถิติการจับปลาในอางเก็บน้ําลําตะคอง โดยศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
นครราชสีมา กรมประมง พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในชวงท่ีผานมา (ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 
จนถึงเดือนกันยายน 2562) ซึ่งพบวา มีผลผลิตสัตวน้ําในชวงเดือนกันยายน 2561 มีการจับที่ไดมากสุดและ
รองลงมาคือเดือนกันยายน 2562 ครั้งนี้ซึ่งมีผลผลิตปลาใกลเคียงกับเดือนกันยายน 2561 โดยจับปลานิลมากที่สุด 
รองลงมาไดแก ตะเพียนขาว 

 6) พรรณไมน้ํา 
การสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําลําตะคองชวงเดือนตุลาคม 2562 พบพรรณไมน้ําทั้งสิ้น 9 วงศ 

13 ชนิด โดยจัดพรรณไมน้ําที่พบออกเปน 4 ประเภท ไดแก วัชพืช พืชชายน้ํา พืชใตน้ํา และพืชลอยน้ํา  เมื่อ
พิจารณาดานความชุกชุมตามระดับการปกคลุมโดยพื้นที่ พบวา พรรณไมน้ําโดยสวนใหญเปนกลุม  พืชลอยน้ํา 
วัชพืชจําพวกหญา และพรรณไมที่ขึ้นอยูตามชายน้ําที่ถูกน้ําทวม โดยพรรณไมน้ําที่พบชุกชุมและแพรกระจาย
ทั่วไปตามพ้ืนที่ชายฝงของอางเก็บนํ้า ไดแก ไมยราบยักษ หญาแพรก และหญาปลอง คาดัชนีทางนิเวศซึ่ง
คํานวณไดจากระดับคะแนนความชุกชุมของพรรณไมน้ําในแตละสถานี พบวา  ดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด
ในสถานี 3, 2, 1 และ 4 ตามลําดับ โดยสถานี 1 และ 4 มีคาดัชนีเทากัน  

จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาการสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองในชวง
ปที่ผานมาพบพรรณไมน้ํา รวมทั้งสิ้น 14 วงศ 28 ชนิด โดยพรรณไมน้ําที่พบขึ้นกระจายอยูทั่วไปและสํารวจ
พบทุกครั้ง มีจํานวน 8 ชนิด คือ ผักเปดไทย ผักบุง ไมยราบยักษ โสนหางไก เอ้ืองเพชรมา หญาขาวนก หญาแพรก 
ผักตบชวา และการสํารวจครั้งนี้พบวาแนวโนมการแพรกระจายของไมยราบยักษมีแนวโนมการกระจายทั่วไปและ
เพ่ิมมากขึ้นควรมีการวางแผนในการจัดการ เพราะหากแพรกระจายหนาแนนแลว จะตองใชงบประมาณ
อยางมากในการกําจัด รวมถึงผักตบชวาที่เริ่มมีพบมีแนวโนมแพรกระจายมากขึ้นในชวงสามปสุดทายของ
การสํารวจ 




