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 ก-1ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือรายงานตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามมติของคณะกรรมการผูชํานาญการท่ีไดพิจารณารายงาน
ประกอบกับการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลกระทบและแผนแกไขของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบ
สูบกลับ พรอมทั้งสํารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ และมีมติในคราวการประชุมฯ ในวันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2536 
มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ 
โดยกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับน้ีเปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561    
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติ
การการแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม สรุปเปนแผนปฏิบัติการการแกไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ซึ่ง กฟผ. ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการ ระยะท่ี 1 จนกระทั่งดําเนินการหลังกอสราง
เสร็จส้ิน ปจจุบันไดดําเนินการตามแผนแลวเสร็จทั้งหมดกอนป 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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 ก-2ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
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 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 จนถึงปจจุบัน) 

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

 1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
1.3.1 มาตรการจัดการทรัพยากรนํ้า 

- กําหนดหลักเกณฑการสูบน้ําและปลอยน้ําเพ่ือผลิตไฟฟา ดังนี้ ปริมาณน้ําที่จะสูบขึ้นไป
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 2552 จนถึงปจจุบัน) 

  - 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 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 พรอมท้ังการอบรมความรูดานการใชเครื่องมือและความปลอดภัย
ใหกับผูปฏิบัติงาน 

  - การเฝาระวังโรคจากน้ําเปนสื่อ (Water Borne Disease) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากคนงาน
กอสรางที่เปนพาหะนําเชื้อโรคเขาไปแพรกระจาย กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพคนงานกอนที่จะรับ
ทํางาน โดยเฉพาะคนงานจากตางถิ่น 
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  - 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) 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 เครื่องที่ 3 และ 4 
 กฟผ. ดําเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติมดานคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาแหลงน้ําและการประมง ความถี่  
ปละ 2 คร้ัง โดยมอบหมายใหภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการ
ติดตาม โดยเก็บและวิเคราะหตัวอยางน้ําผิวดินในอางเก็บน้ําตอนบนของ กฟผ. บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาพลังน้ํา 
ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องท่ี 3-4 จํานวน 1 สถาน ีและอางเก็บน้ําลําตะคอง จํานวน 4 สถานี  
 
 2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 2.1.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนการสํารวจในชวงฤดูฝน เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน (ประเภท 3) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) พบวาดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑปกติของคามาตรฐานที่กําหนดไว  ยกเวน คาบีโอดี 
(BOD) ในสถานีที่ 3 มีคาเทากับ 2.7 มก./ล. ซึ่งมีคาสูงกวามาตรฐานเล็กนอย (เกณฑมาตรฐานฯ กําหนดใหมีคา
ไมเกิน 2.0 มก./ล.) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ําคอนขางนิ่ง มีสารอินทรียสูง และคาเอนดรินนอยกวา 0.008 
ไมโครกรัมตอลิตร ที่มีการตรวจวัดพบในทุกสถานี ซ่ึงในขณะที่คามาตรฐานระบุวา ไมควรตรวจวัดพบ  

 เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของนํ้าบางประการกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําลําตะคอง (สถานีที่ 
1-4) กับความเหมาะสมตอการเพาะเล้ียงสัตวที่แนะนําโดยกรมประมง ที่กําหนดให อุณหภูมิน้ําที่เหมาะสม
สําหรับสัตวน้ํา ในเขตรอนควรอยู ในชวง  25-32 องศาเซลเซียส  ซึ่ งอุณหภูมิในการศึกษาครั้งนี้  
(28.3-29.0 องศาเซลเซียส) ยังจัดวาอยูในชวงที่เหมาะสม เชนเดียวกับคาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมคือ 
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6.5-9.0 คาบีโอดีต่ํากวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดางอยูระหวาง 50-300 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้
คุณสมบัติของนํ้าตามดัชนีขางตนมีคาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

สรุปและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 
  เม่ือทําการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ตั้งแตป 2557-2561 พบวาอุณหภูมิของน้ําในครั้งนี้ 
(ตุลาคม 2561) ในสถานีที่ 1-5 คอนขางมีคาสูงกวาชวงเดือนมีนาคมและตุลาคม 2560 และเดือนมีนาคม 2561 
เล็กนอย ขณะที่คาความเปนกรด-ดางของนํ้าในชวงเดือนตุลาคม 2561 คอนขางเปนกลางและดางสูงในสถานีที่ 4 
ใกลเคียงกับเดือนตุลาคม 2559 ที่ผานมา สวนความเค็มมีคาประมาณ 0.1 psu และสังเกตวาความเค็มในชวงฤดูแลง
จะมีคาสูงกวาชวงฤดูฝนเนื่องจากน้ํามีเกลือเขมขนขึ้นจากการระเหยของนํ้ามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคาความนําไฟฟา
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ปริมาณออกซิเจนละลายมีคามากกวา 4  มิลลิกรัมตอลิตร แสดงวามี
ปริมาณเพียงพอสําหรับสิ่ งมีชีวิต ในน้ํา  สวนคาความโปรงแสงพบวา ในการสํารวจครั้ งนี้ ต่ํา กว า
เดือนมีนาคม 2561 เล็กนอย ยกเวนสถานีที่ 1 ที่มีคาสูงกวาเนื่องจากนํ้ามีการตกตะกอนเน่ืองอยูหนาสันเขื่อน 
สวนสารอาหาร (ปริมาณไนเตรทไนโตรเจนและฟอสเฟตฟอสฟอรัส) พบวามีปริมาณใกลเคียงกับปริมาณที่พบใน
เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยในฤดูฝนนาจะมีแนวโนมมากกวาในฤดูรอนทั้งนี้อาจเนื่องจาก
มีการชะลางมาจากบนพ้ืนที่การเกษตรรอบขางลงสูแหลงน้ํา สวนปริมาณคลอโรฟลล เอ ในสถานีที่ 1-4 
มีปริมาณคอนขางต่ําในชวงฤดูรอนเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณที่พบในชวงฤดูฝน ขณะที่อางดานบน (สถานีที่ 5) 
มีการผันแปรขึ้นอยูชวงเวลาการกักเก็บน้ําและการปลอยน้ําเปนหลัก สวนคาความกระดางทั้งหมดและ
ความเปนดางท้ังหมดพบวาคุณภาพนํ้าในอางเก็บน้ํา อยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตน้ํา ดานของเสียในน้ํา
พบวาคาบีโอดีในครั้งน้ีมีคาใกลเคียงชวงเดือนมีนาคม 2561 และสารไนโตรเจนอินทรียพบวามีคาผันแปร
ไมแนนอนในแตละสถานีและชวงเวลา สวนปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้าพบวามีคานอยกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) ในดานสารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดมีคลอรีนทั้งหมด
และสารอื่นๆในกลุม ไดแก ดีดีที อัลดริน บีเอชซี ชนิดแอลฟา-เฮปตาคลอรและเฮปตาคลอรอิปอกไซดพบวา
ที่ผานมารวมทั้งการสํารวจครั้งนี้มีคาต่ํา กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ยกเวน
เอนดรินที่มีการตรวจพบวามีนอยกวา 0.008 ไมโครกรัมตอลิตร ขณะที่เกณฑมาตรฐานระบุวาควรตรวจไมพบ  
 

2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
 2.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา     

 1) ผลผลิตปฐมภูมิ และการเปรียบเทียบกับขอมูลในชวงฤดูแลงที่ผานมา  
  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 พบวาอัตราการผลิตปฐมภูมิสุทธิในสถานีที่ 1-4 มีคาอยูในชวง 24-50 
mgC/m3/hr โดยสถานีที่ 4 มีคาสูงที่สุด และน้ํามีสีเขียวจัด ซึ่งสอดคลองกับคาคลอโรฟลล เอ ที่มีคาสูงเชนกัน 
และแนวโนมที่มีคาผลผลิตปฐมภูมิสุทธิมีคาสูงกวาสถานีอ่ืนๆ ในทุกชวงเวลาการศึกษา เนื่องจากน้ํามีการ
ตกตะกอน ทําใหแพลงกตอนพืชมีการเจริญเติบโตไดดีโดยเฉพาะที่ผิวน้ํา แตทั้งนี้ก็ขึ้นกับปจจัยสิ่งแวดลอมดานอ่ืนๆ 
ในการศึกษาในแตละคร้ัง 
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  2) แพลงกตอน 
   แพลงกตอนพืช  
    พบแพลงกตอนพืชรวมทั้งหมด 55 ชนิด 37 สกุล 23 ครอบครัว 12 อันดับ 5 ชั้น 3 ดิวิชั่น 
มีคาเฉลี่ยของปริมาณตั้งแต 183,001-728,842 หนวยตอลิตร โดยที่ประชาคมของแพลงกตอนพืชเมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 5 สถานี มีความคลายคลึงกันในเรื่องขององคประกอบของชนิด  จํานวนชนิด แตมี
ความแตกตางกันทางดานปริมาณอยางชัดเจน โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในอางเก็บน้ําเขื่อน
ลําตะคอง  ได แก  ไดอะตอมชนิด  Aulacoseira granulata , สาหรายส ีเ ข ีย วแกมน้ํา เ ง ินชนิด 
Anabaena sp., Microcystis aeruginosa,  Microcystis sewenbergii และ  Phormidium mucicola 
ตามลําดับ สวนในอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยงพบมีปริมาณแพลงกตอนพืชนอยกวาในบริเวณอางเก็บน้ํา
เขื่อนลําตะคอง โดยมีแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบ  คือ  ไดอะตอมชนิด Aulacoseira granulate, 
Microcystis aeruginosa และ  Phormidium mucicola เชนกัน  สวนแพลงกตอนพืชชนิด อื่นๆ 
พบมีปริมาณนอยมาก และเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด  สําหรับชนิดแพลงกตอนพืช
ที่พบเดนเปนชนิดที่บงชี้ไดถึงแหลงน้ํามีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง  (ยุวดี, 2548) แตที่ควรเฝาระวัง
และติดตาม คือ ทั้งในอางเก็บน้ําเข่ือนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเท่ียงพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
ชนิด Microcystis aeruginosa เปนชนิดเดนในพื้นที่ซึ่งเปนชนิดที่สรางสารชีวพิษประเภท hepatotoxin 
ที่เรียกวา microcystin ซึ่งทําอันตรายตอตับ (ลัดดา, 2542 และยุวดี, 2549) และเมื่อเปรียบเทียบ
คาดัชนีความหลากหลายของชนิดและคาดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชทั้ง 5 สถานี พบวา 
บริเวณที่ทําการศึกษามีคาดัชนีในระดับตํ่าทุกสถานี 

 

แพลงกตอนสัตว 

 จากผลการศึกษาแพลงกตอนสัตวในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขา
ยายเที่ยงของ กฟผ. ในชวงฤดูฝน (ตุลาคม 2561) พบแพลงกตอนสัตวทั้งสิ้น 4 ไฟลัม 6 ชั้น 10 อันดับ 15 ครอบครัว 
18 สกุล 24 ชนิด 4 กลุม และ 2 ระยะวัยออน  มีปริมาณอยูระหวาง 1,547-3,989 ตัวตอลิตร โดยเมื่อทําการ
เปรียบเทียบประชาคมแพลงกตอนสัตว ทั้ง 5 สถานี พบวา มีองคประกอบชนิดท่ีคลายคลึงกัน แตแตกตางกัน
ทางดานปริมาณ โดยแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง ไดแก  Copepod nauplii, 
Keratella cochlearis, Ceriodaphnia cornuta, Bosmina longisostris, Unidentified calanoid copepods 
และ Pelecypod larvae ตามลําดับ สวนในอางเก็บน้ําบนเขายายเท่ียงพบแพลงกตอนสัตวมีปริมาณนอยกวา
ในอางเก็บนํ้าเขื่อนลําตะคองทุกสถานี ชนิดที่พบเดน ไดแก Alona sp., Unidentified calanoid copepods, 
Keratella cochlearis, Copepod nauplii, Brachionus quadridentatus และ Ceriodaphnia cornuta ตามลําดับ 
สําหรับแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนๆ พบปริมาณนอยมาก สวนใหญเปนชนิดท่ีสามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด 
และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนสัตวทั้ง 5 สถานี พบวามีคาดัชนีในระดับปานกลาง
เกือบทุกสถานี 
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การเปรียบเทียบกับขอมูลแพลงกตอนในชวงที่ผานมา 
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาแพลงกตอนต้ังแตป 2557-2561 พบวามีความแตกตางทั้งดาน

จํานวนชนิด ปริมาณ และองคประกอบของชนิดอยางชัดเจน  จากการศึกษาประชาคมแพลงกตอนพืชในอางเก็บ
น้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง พบวา ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาลในแตละป จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชมีทิศทางการเปล่ียนแปลงที่ไมแนนอน  

ในการศึกษาครั้งน้ี (ตุลาคม 2561) พบมีปริมาณแพลงกตอนพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก
ชวงฤดูแลง (มีนาคม 2561) ซึ่งใหผลการศึกษาเชนเดียวกับในป 2558-2560 ที่มีปริมาณแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน
มีแนวโนมสูงกวาในชวงฤดูแลงเชนกัน โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองมี
ความแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบสวนใหญเปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํา
มีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง (ยุวดี, 2548) และจากผลการศึกษาที่ผานมาจะเห็นวาแพลงกตอนพืชที่พบ
เปนชนิดเดนมีสัดสวนในเชิงปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับแพลงกตอนพืชชนิดอื่นๆ ในบริเวณที่ทําการศึกษา  
ซึ่งสงผลใหมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดและดัชนีความสมํ่าเสมออยูในเกณฑที่ต่ําในทุกสถานีและ
ทุกชวงเวลาที่ทําการศึกษา โดยชนิดเดนที่พบเปนประจําในชวง 5 ปที่ผานมาคือ Aulacoseira granulata  

 สวนประชาคมแพลงกตอนสัตวบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง 
พบวาปริมาณแพลงกตอนสัตวในครั้งนี้มีปริมาณเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจากในชวงฤดูแลง (มีนาคม 2561) และป 2560 
ที่ผานมา นั่นแสดงถึงแนวโนมความอุดมสมบูรณของแหลงอาหารสัตวน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบคา
ดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนสัตวในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเท่ียง
ในแตละชวงเวลา พบวาโดยภาพรวมบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีคาดัชนีในระดับปานกลางทุกชวงเวลา 

 3) สัตวหนาดิน 
 จากการศึกษาสัตวหนาดินบริเวณอางเก็บน้ําลําตะคอง จํานวน 4 สถานี พบสัตวหนาดินทั้งสิ้น          
3 ไฟลัม 3 ชั้น 8 อันดับ 10 วงศ 12 ชนิด มีจํานวน อยูในชวง 15-326 ตัวตอตารางเมตร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับป
ที่ผานๆ มา (ป 2557-2560) จะเห็นไดวาชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในป 2561 มีแนวโนมลดลงเล็กนอย 
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง และเปนชนิดท่ีสามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดในระดับคุณภาพน้ํา
ระดับปานกลาง 
 4) พันธุปลาและการประมง 

4.1) ความหลากชนิดของปลา 
การสํารวจพรรณปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองเดือนตุลาคม 2561 พบพรรณปลาท้ังสิ้น 

7 วงศ 14 ชนิด ในจํานวนน้ีเปนปลาเศรษฐกิจ 3 วงศ 6 ชนิดหรือรอยละ 42.00 ของจํานวนชนิดปลาที่พบ
ทั้งหมด ไดแก สลาด กะมัง นวลจันทรเทศ กระสูบขีด สรอยขาว และนิล พบปลาตางถิ่น (Alien Species) 
2 ชนิด คือ ปลานิล และปลานวลจันทรเทศ และเมื่อพิจารณาชนิดปลาตามวิธีสํารวจ คือ ขายและอวนทับตลิ่ง
ในแตละวิธีพบปลา 7 และ 10 ชนิด ตามลําดับ โดยพบกลุม ปลาตะเพียน (วงศ Cyprinidae) มีความหลากหลาย
มากที่สุด 
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 4.2) การสํารวจพันธุปลาจากเคร่ืองมือขาย 
ความชุกชุมของปลาที่จับจากขายโดยพิจารณาจากผลจับโดยจํานวนตัวเฉลี่ยทุกขนาดชองตา

พบวาสถานีที่ 2 มีผลจับมากที่สุดเทากันจํานวน 4 ชนิด รองลงมาคือสถานีที่ 4, 3 และ 1 เทากับ 3, 2 และ 1 ตัว
ตามลําดับ ปลาท่ีพบชุกชุม คือ ขี้ยอกครีบเหลือง และกระสูบขีด เมื่อพิจารณาผลจับรวมโดยน้ําหนักพบวา
สถานีที่ 2 มีผลจับมากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 4, 3 และ 1 สวนดัชนีทางนิเวศซึ่งคํานวณจากผลจับโดย
จํานวนของแตละสถานีพบวาสถานีที่ 2 มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมา คือ สถานีที่ 4, 3 และ 1 ตามลําดับ 
สวนดัชนีความเทาเทียมมีคา 1 ในสถานีที่ 2, 3 และ 4 เนื่องจากปริมาณที่พบในแตละชนิด มีคาเทากัน (1 ตัว) สวนสถานีที่ 1 
มีคาเทากับ 0 เน่ืองจากพบปลาเพียงชนิดเดียว 

4.3) การสํารวจพันธุปลาจากอวนทับตลิ่ง 
การสํารวจพรรณปลาบริเวณชายฝงอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองดวยอวนทับตลิ่งพบปลาท้ังสิ้น       

10 ชนิด สวนใหญเปนลูกปลาและปลาขนาดเล็กท่ีอาศัยอยูตามพรรณไมน้ําในบริเวณชายฝง ในจํานวนทั้งหมดนี้
เปนปลาเศรษฐกิจ 2 ชนิด คือ ปลาสรอยขาว และนิล  เมื่อพิจารณาความชุกชุมดวยผลจับโดยจํานวนตัว 
พบวาสถานีที่ 1 มีผลจับปลารวมทุกชนิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานีที่ 3, 4 และ 2  ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเกณฑ
ดัชนีความหลากหลาย จากผลท่ีจับไดในแตละสถานี พบวาดัชนีความหลากหลายในสถานีที่ 2 มีคาสูงสุด 
รองลงมาคือ สถานีที่ 3, 4 และ 1 ตามลําดับ สวนดัชนีความเทาเทียมนั้นพบวามีคาสูงในสถานีที่ 4 รองลงมา
คือสถานีที่ 2, 3 และ 1 ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบการสํารวจชนิดพรรณปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองครั้งนี้และครั้งที่ผานมา        
พบปลารวมทั้งสิ้น 18 วงศ 44 ชนิด โดยมีปลา 4 ชนิด ที่พบทุกครั้งท่ีสํารวจ คือ ปลากะมัง เสือพนน้ํา แปนแกว 
และนิ ล  และได สํ า รวจพบปลา เ พ่ิม เติ ม อีก  2  ชนิ ด  คือ  ปลากริ มควาย  และนวล จันทร น้ํ า จื ด 
 5) การประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 

มีการทําประมงดวยเครื่องมือโดยการวางขายเปนหลัก พบคอนขางมากในสถานีที่ 4 จากขอมูล
สถิติการจับปลาในอางเก็บน้ําลําตะคอง โดยศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
นครราชสีมา กรมประมง พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในชวงที่ผานมา (ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 
จนถึง เดือนกันยายน 2561) ซึ่งพบวาเดือนกันยายน 2561 มีผลผลิตปลามากที่สุดคือ 155,069 กิโลกรัม 
โดยจับปลานิลมากที่สุด รองลงมาไดแกปลาสรอยขาว   

เมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานผลในชวงที่ผานมา  (ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 จนถึง
เดือนกันยายน 2561) ซึ่งพบวามีผลผลิตสัตวน้ําในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการจับปลา
ไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาที่ผานมา และมูลคาสัตวน้ํามีคาสูงสุดในชวงเวลานี้เชนเดียวกัน 
(ขอมูลจากศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นครราชสีมา ) 

 6) พรรณไมน้ํา 
การสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง ชวงเดือนตุลาคม 2561 พบพรรณไมน้ํา

ทั้งสิ้น 8 วงศ 15 ชนิด โดยจัดพรรณไมน้ําที่พบออกเปน 4 ประเภท ไดแก วัชพืช พืชชายน้ํา พืชใตน้ํา และ
พืชลอยน้ํา  เมื่อพิจารณาดานความชุกชุมตามระดับการปกคลุมโดยพ้ืนที่ พบวาพรรณไมน้ําโดยสวนใหญเปนกลุม  
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พืชลอยน้ํา วัชพืชจําพวกหญา และพรรณไมที่ขึ้นอยูตามชายนํ้าที่ถูกน้ําทวม โดยพรรณไมน้ําที่พบชุกชุมและ
แพรกระจายทั่วไปตามพ้ืนที่ชายฝงของอางเก็บน้ํา ไดแก ผักบุง ไมยราบยักษ ผักตบชวา และหญาปลอง คา
ดัชนีทางนิเวศซึ่งคํานวณไดจากระดับคะแนนความชุกชุมของพรรณไมน้ําในแตละสถานี พบวาดัชนีความหลากหลาย
สูงที่สุดในสถานีที่ 2  และมีคานอยท่ีสุดในสถานีที่ 3 และ 4  

จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาการสํารวจพรรณไมน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองในชวง
ปที่ผานมาพบพรรณไมน้ํา รวมทั้งสิ้น 17 วงศ 37 ชนิด โดยพรรณไมน้ําที่พบขึ้นกระจายอยูทั่วไปและสํารวจพบ
ทุกครั้ง มีจํานวน 7 ชนิด คือ เทานํ้า ผักบุง ไมยราบยักษ เอ้ืองเพชรมา สรอยทับทิม แขม และหญาขาวนก   
และการสํารวจครั้งนี้พบวาแนวโนมการแพรกระจายของไมยราบยักษมีแนวโนมการกระจายทั่วไปและเพ่ิมมากขึ้น  


