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 ก-1ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

ดําเนินการโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามมติของคณะกรรมการผูชํานาญการที่ไดพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 7/2536 วันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2536 เห็นชอบกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ  โดยกําหนดใหปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับนี้
เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการ ระยะที่ 1 
และ 2 จนกระทั่งดําเนินการหลังกอสรางเสร็จสิ้น ปจจุบันโครงการอยูในระยะดําเนินการและไดดําเนินการตามแผน
แลวเสร็จทั้งหมดกอนป 2548 โดยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมีรายละเอียด
ดังบทที่ 2 
 
2.  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 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 
และรายงานในรายงานฉบับที่ 8 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 
 

2.2 โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 และ 4 
 กฟผ. ดําเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ิมเติมดานคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาแหลงน้ําและการประมง ความถี่  
ปละ 2 คร้ัง โดยมอบหมายใหภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการ
ติดตาม โดยเก็บและวิเคราะหตัวอยางนํ้าผิวดินในอางเก็บน้ําตอนบนของ กฟผ. บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟาพลังน้ํา 
ลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 จํานวน 5 สถานี ไดแก 1) บริเวณสวนลิปตพัลลภ 2) บริเวณมอปลายาง 
3) บริเวณบานปลานอย 4) บริเวณคลองใหญ และ 5) บริเวณอางเก็บน้ําบนเขายายเท่ียง 
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 ก-2ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 คุณภาพน้ําผิวดิน 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภท 3) 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ยกเวน คาบีโอดีในสถานี 1 -5 ที่มีคา
ไมเปนไปตามมาตรฐานฯ เล็กนอย (2.0-2.8 มิลลิกรัมตอลิตร) ขณะที่มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมมากกวา  
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร และคาเอนดรินที่มีการตรวจวัดพบในปริมาณ <0.008 มิลลิกรัมตอลิตรในทุกสถานี 
ในขณะที่คามาตรฐานระบุวา ไมควรตรวจวัดพบ 

ทรัพยากรทางชีวภาพ 
 นิเวศวิทยาทางน้ํา     

 1) ผลผลิตปฐมภูมิ  
จากผลการศึกษาของชวงฤดูฝน (ตุลาคม 2563) พบวา อัตราการผลิตปฐมภูมิสุทธิหาคาไดเฉพาะ

ในสถานี 3 เทานั้น คือ มีคา 48 mgC/m3/hr สวนสถานีที่เหลือคาท่ีไดมีคาแปรปรวน เนื่องจากปริมาณแสงแดด
มีนอยมากและไมแนนอน  

  2) แพลงกตอน 
   แพลงกตอนพืช  

    ผลการตรวจวัดแพลงกตอนพืชทั้ง 5 สถานี พบวา มีความคลายคลึงกันในเรื่องของ
องคประกอบของชนิด แตมีจํานวนชนิดและปริมาณแตกตางกัน โดยในบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง
มีทั้งจํานวนชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชสูงกวาในอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง แพลงกตอนพืชที่พบ
เปนชนิดเดนทั้งในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง (สถานี 1-4) และอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง (สถานี 5) ไดแก 
Aulacoseira granulate, Mycrocystis aeruginosa  Cyclotella sp., Microcystis wesenbergii และ 
Eudorina elegans ตามลําดับ สวนแพลงกตอนพืชชนิดอ่ืนๆ พบมีปริมาณนอยมาก และเปนชนิดที่สามารถ
พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าจืด สําหรับชนิดแพลงกตอนพืชที่พบเดนเปนชนิดที่บงชี้ไดถึงแหลงน้ํามีสารอาหาร
ปานกลางจนถึงสูง แตที่ควรเฝาระวังและติดตามท้ังในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองและอางเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง 
พบสาหร าย  สีเขียวแกมน้ําเงินชนิด Microcystis aeruginosa ซึ่งเปนชนิดท่ีสรางสารชีวพิษประเภท 
hepatotoxin ที่เรียกวา microcystin ซึ่งทําอันตรายตอตับ แตพบปริมาณไมสูง และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนี
ความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืช และดัชนีความสมํ่าเสมอ ทั้ง 5 สถานี แสดงใหเห็นวาในบริเวณดังกลาว
มีการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่ชนิดอ่ืนๆ พบในปริมาณที่นอย เกิดความไมสมดุลกัน
ของทั้งจํานวนชนิดและปริมาณ อีกทั้งยังสงผลใหคาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความสมํ่าเสมอ
ของแพลงกตอนพืชมีคาในระดับต่ําทุกสถานี  
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 ก-3ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

แพลงกตอนสัตว 

 ผลการตรวจวัดแพลงกตอนสัตวทั้ง 5 สถานี พบวา มีองคประกอบชนิดที่คลายคลึงกัน และมี
จํานวนชนิดและปริมาณแตกตางกันชัดเจน โดยแพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง 
มีปริมาณเฉลี่ยมากกวา  ในอางเก็บน้ําบนเขายายเ ท่ียง  และมีชนิดเดน คือ Copepod nauplii และ 
Unidentified calanoid copepods ซึ่งเปนตามอาหารธรรมชาติของสัตวน้ํา สําหรับแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนๆ 
พบปริมาณนอยมาก สวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 5 สถานี 
พบวาในสถานี 1 มีคาดัชนีความหลากหลายอยูในระดับต่ํา และสถานี 2, 3, 4 และ 5 มีคาดัชนีความหลากหลาย
อยูระดับปานกลาง 
 3) สัตวหนาดิน 
  ผลการตรวจวัดสัตวหนาดิน พบวา น้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองเพ่ิงทวมสูงขึ้นไดไมนาน 
สัตวหนาดินจึงยังไมเคลื่อนยายมาอาศัยในบริเวณที่ทําการศึกษา เนื่องจากเปนสัตวที่เคลื่อนตัวไดชา ทําใหพบชนิด
และปริมาณนอย สงผลใหคาดัชนีความหลากหลายอยูในระดับตํ่า แตอยางไรก็ตามชนิดที่สํารวจพบเปนชนิด
ที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืดที่มีคุณภาพน้ําอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยสัดสวนรอยละของ
องคประกอบหลักของสัตวพ้ืนหนาดินตอปริมาณสัตวหนาดินรวมสูงสุด คือ Class Bivalvia (หอยสองฝา) 
รองลงมา คือ Class Gastropoda (หอยฝาเดียว) และ Class Oligochaeta ตามลําดับ  
   

 4) พันธุปลาและการประมง 
4.1) ความหลากชนิดของปลา 
ผลการสํารวจพันธุปลาในอางเก็บน้ําลําตะคองเดือนตุลาคม 2563 ดวยขายและอวนทับตลิ่ง           

พบพันธุปลาทั้งสิ้น 11 วงศ 23 ชนิด โดยพบกลุม ปลาตะเพียน (วงศ Cyprinidae) มีความหลากหลายมากท่ีสุด  
ในจํานวนนี้เปนปลาเศรษฐกิจ 6 วงศ 12 ชนิด ของจํานวนชนิดปลาที่พบทั้งหมด ไดแก ปลาตะเพียนทอง 
ตะเพียนขาว ไสตันตาแดง กระสูบจุด กระสูบขีด แกมช้ํา แขยงขางลาย กดเหลือง ดุกเทศ นิล บูทราย และชอน 
พบปลาตางถิ่น (Alien Species) 2 ชนิด คือ ปลาดุกเทศ และนิล โดยในการสํารวจครั้งนี้ พบปลาชนิดใหม
ที่ไมเคยสํารวจพบมากอน ไดแก ปลาซิวอาว (Rasbora paviei) คาดวาอาจมาจากนํ้าที่หลากลงมาจากลําหวย
บริเวณตนน้ํา เนื่องจากโดยทั่วไปจะพบปลาซิวอาวบริเวณตนน้ําหรือลําหวยที่มีน้ําไหล 
 

 4.2) การสํารวจพันธุปลาจากเคร่ืองมือขาย 
ผลการสํารวจพันธุปลาบริเวณชายฝงอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองดวยเคร่ืองมือขายพบปลา

ทั้งสิ้น 8 ชนิด ความชุกชุมของปลาที่จับจากขายโดยพิจารณาจากผลจับโดยจํานวนตัวเฉลี่ยทุกขนาดชองตา พบวา 
สถานี 1 มีผลจับมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานี 2 และสถานี 4 ที่มีผลจับเทากัน สวนสถานี 3 เปนสถานีที่มีผลจับ
นอยที่สุด ปลาท่ีพบชุกชุม คือ ตะเพียนขาว และกระสูบจุด เมื่อพิจารณาผลจับรวมโดยน้ําหนัก พบวาสถานี 1  
มีผลจับมากที่สุด รองลงมาคือสถานี 4, 2 และ 3 ตามลําดับ 

4.3) การสํารวจพันธุปลาจากอวนทับตลิ่ง 
ผลการสํารวจพันธุปลาบริเวณชายฝงอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองดวยอวนทับตลิ่งพบปลา

ทั้งสิ้น 18 ชนิด สวนใหญเปนลูกปลาและปลาขนาดเล็กท่ีอาศัยอยูตามพรรณไมน้ําในบริเวณชายฝง ในจํานวน
ทั้งหมดนี้เปนปลาเศรษฐกิจ 8 ชนิด คือ ปลาตะเพียนทอง ตะเพียนขาว ไสตันตาแดง กระสูบจุด แกมช้ํา กดเหลือง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                        บทสรุปสาํหรับผูบริหาร                         
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองชลภาวัฒนา  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 

 ก-4ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นิล และบูทราย เมื่อพิจารณาความชุกชุมดวยผลจับโดยจํานวนตัว พบวาสถานี 3 มีผลจับปลารวมทุกชนิดมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สถานี 2, 1 และสถานี 4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลจับปลาโดยน้ําหนัก พบวาสถานี 3 มีผล
จับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานี 1, 2 และสถานี 4 ตามลําดับ 

 

5) การประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง 
ผลการสํารวจการประมงในอางเก็บน้ําลําตะคอง โดยศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา กรมประมง พบวา มีการทําประมงดวยเคร่ืองมือขาย
เปนหลัก ในบริเวณสถานี 3 และ 4 ซึ่งจากขอมูลสถิติการจับปลาในอางเก็บน้ําลําตะคองต้ังแตเดือนมกราคมถึง
กันยายน 2563 (9 เดือน) มีผลผลิตสัตวน้ํา รวม 420,374 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 17,453,744 บาท โดยชนิดปลา
ที่จับไดมีทั้งหมด ประมาณ 16 ชนิด ไดแก ปลานิล บู ชอน กดเหลือง กระสูบ กระทิง หมอชางเหยียบ สลาด 
ตะเพียนขาว หลด สรอยนกเขา สวาย แขยง ตะโกก กุงกามกราม และ สัตวน้ําอ่ืนๆ โดยเดือนกันยายน 2563 
มีผลผลิตปลามากที่สุดคือ 87,209 กิโลกรัม โดยจับปลานิลมากท่ีสุด รองลงมาไดแกตะเพียนขาว 

         6) พรรณไมน้ํา 

พบพรรณไมน้ําทั้งส้ิน 9 วงศ 12 ชนิด โดยจัดพรรณไมน้ําท่ีพบออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
วัชพืช (Weeds) พืชชายน้ํา (Marginal Plants) และพืชลอยน้ํา (Floating Plants) เมื่อพิจารณาดานความชุกชุม
ตามระดับการปกคลุมโดยพื้นที่ พบวา สวนใหญเปนกลุมวัชพืชจําพวกหญา พืชชายนํ้า และพืชลอยนํ้า 
โดยพรรณไมน้ํา และวัชพืชที่พบชุกชุมและแพรกระจายท่ัวไปตามพ้ืนที่ชายฝงของอางเก็บน้ํา ไดแก หญาขน 
ผักตบชวา และหญาปลอง  ซ่ึงในครั้งน้ี (ตุลาคม 2563) ไดสํารวจพบพรรณไมน้ําชนิดใหมเพ่ิม จํานวน 2 ชนิด ไดแก 
ผักแครดหรือสับกา และผักปราบ อีกทั้งยังพบวาแนวโนมการแพรกระจายของพรรณไมน้ําลดลง เนื่องจากมีน้ําทวม
ในบริเวณท่ีสํารวจพรรณไมน้ํา 


