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คํานํา 
 

   กระบวนการในการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง               
การดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางเพ่ือให้ได้ข้อมูล ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติเพ่ือให้สิ่งแวดล้อมดียิ่งข้ึนนั้นคณะผู้ศึกษาได้คํานึงถึงความสําคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การได้มาซ่ึงข้อมูล
นั้น ต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความละเอียดในเชิงลึกเพ่ือนํามาประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการแก้ไข
ผลกระทบท่ีเหมาะสมแต่เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลางจังหวัดยะลาเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงตามแผน
ยุทธศาสตร์ของความม่ันคงแห่งชาติ ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับสูง               
การทํางานในพ้ืนท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกลับซํ้าเส้นทางเดิม 
เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในพ้ืนท่ีมีความจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีตํารวจทหาร ร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ทุกจุดทุกเวลาไม่สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหลังเวลา 16.00 น. โดยเฉพาะงานสํารวจด้านสัตว์ป่า               
ในการศึกษาบางครั้งต้องทําการศึกษาในช่วงเวลากลางคืน รวมท้ังการศึกษาหาข้อมูลในพ้ืนท่ีตอนบน   
บางแห่งของเข่ือนบางลาง เป็นไปด้วยความยากลําบากการศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้บุคคลในพ้ืนท่ี 
เพ่ือประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการได้มาซ่ึงความถูกต้องของข้อมูล โดยข้อมูลบางอย่างจําเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดท้ังวันและต่อเนื่อง จึงจะได้มีความสมบูรณ์ ประกอบกับบางข้อมูล                 
มีความกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้อาจไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

   คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาโดยทํางานใกล้ชิดกับ
ทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหาร ตลอดเวลาและปรับปรุงการประสานงานกับแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลให้มีความใกล้ชิดมากข้ึน เพ่ือจะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างละเอียดยิ่งข้ึน ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน เพ่ือมอบหมายนักศึกษาท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ี โดยสามารถพูด
ภาษาท้องถ่ินได้ เข้าไปทําการเก็บข้อมูลทางด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ีต่างๆ ร่วมไปกับคณะ                
ผู้ศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงและให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องมากยิ่งข้ึนท้ังหมดท้ังปวงเพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ได้
ข้อมูลอย่างละเอียด และเพียงพอเพ่ือใช้เป็นแนวทางประเมินผลกระทบและพัฒนาพ้ืนท่ีต่อไป 

เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงอัน
เนื่องมาจากการดําเนินโครงการ ควรดําเนินการศึกษาจัดทํารายงานติดตามผลกระทบภายหลัง               
การดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสอดคล้องตามมาตรา 67 ส่วนท่ี 
12 เก่ียวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
             
               พลตํารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ   
                   มกราคม 2556 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง             
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คําปรึกษาแนะนํา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ทําให้การศึกษา
ในครั้งนี้สําเร็จเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 

 
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2. พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ 
3. นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
4. พลเอกเพ่ิมศักด์ิ พวงสาโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
5. รศ.ดร.ช่วงโชติ   พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
6. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
8. นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม  
9. ดร.ปัญญารัตน์ ปานทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

10. นายสุเทพ มโนภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ 
11. ดร.ธัญลักษณ์ รุจิภักด์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. พลตํารวจตรีพีระ บุญเลี้ยง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 
13. พลตํารวจตรีโชติ ชวาลวิวัฒน ์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
14. พันตํารวจเอกสุวัตต์ วงศ์ไพบูลย์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลเบตง 
15. นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
16. นายไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 
17. นายสมภพ พวงจิตต์ ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
18. นายนันทพล ชิดสิน ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร 
19. ว่าท่ี พ.ต.ดร.อนชุาต  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-วิชาการ 
20. นายเชริด กัลยาณมิตร หัวหน้ากองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
21. นายประทีป บูรณสิน นักวิทยาศาสตร์ระดับ 10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
22. นายสมเดช งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9 ทําหน้าท่ีหัวหนา้แผนกเดินเครื่องกะ 1 

กองโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง  
23. นายณัฐ เทภาสิต วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและพลังน้ํา 
24. นางสมใจ บุนนาค นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 9 ทําหน้าท่ีหัวหน้าแผนก

สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และพลังงาน
หมุนเวียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

25. ดร.มนูญ หวันหยี วิทยากรระดับ 9ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
26. นายชัด สงวนพันธุ์ หัวหน้าแผนกนิเวศวิทยา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
27. นายอิสมาแอ มีดามี วิทยากรระดับ 8 กองโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง 
28. นางสาวกรปวีณ์ เหมกรณ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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29. นางสาวกุลธิดา ไกรสรเจริญ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
30. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรธารโต  
31. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบันนังสตา  
32. นายอําเภอเบตง  
33. นายอําเภอธารโต  
34. นายอําเภอบันนังสตา  
 

   ผู้ศึกษาขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน และ
หัวหน้าครัวเรือน บริเวณรอบโครงการศึกษา ท่ีให้ข้อมูลและเข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
   สําหรับ ข้อค้นพบจากการศึกษานี้  ผู้ ศึกษาได้นํา เสนอผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต                       
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)                
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อไป 
 
                      คณะผู้ศึกษา 
                       มกราคม 2556 
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บทคัดย่อ 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือน
บางลาง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553              
ท่ีให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ตาม
แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2551                   
โดยการศึกษาครอบคลุมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยประเมินผลกระทบภายหลัง                  
การดําเนินการโครงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
เพ่ือปรับจัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง              
อันเนื่องมาจากการดําเนินงานโครงการอันจะนํามาซ่ึงประโยชน์แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

การศึกษาพิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการซ่ึงข้ึนอยู่
กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม รวมท้ังระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ คือ ผลกระทบ
ชั่วคราวหรือเกิดข้ึนในระยะสั้นและผลกระทบถาวรหรือเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และระดับของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ท้ังผลกระทบทางลบ ทางบวก และไม่ได้รับ
ผลกระทบ โดยใช้เกณฑ์กําหนดระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการแหล่งน้ํา    
ขนาดใหญ่ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2551) ประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ จํานวน 21 ปัจจัย ดังนี้ 

1. สภาพภูมิประเทศ 
2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
3. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
4. คุณภาพน้ําผิวดิน 
5. อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน 
6. คุณภาพน้ําใต้ดิน 
7. ทรัพยากรดิน 
8. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
9. นิเวศแหล่งน้ํา 
10. ทรัพยากรป่าไม้ 
11. สัตว์ป่า 
12. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
13. การคมนาคมขนส่ง 
14. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
15. การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
16. การเกษตรกรรม 
17. อุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม 
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18. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
19. การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
20. การสาธารณสุข 
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

พ้ืนท่ีการศึกษามี 6 ส่วน คือ 1) พ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 2) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือน
บางลาง 3) พ้ืนท่ีเข่ือนและองค์ประกอบ สํานักงาน อาคารต่างๆ ของ กฟผ. 4) พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ิน              
ฐานใหม่ 5) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 5 กิโลเมตร และ 6) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือนท่ีอยู่ติดแม่น้ําปัตตานี ด้านระดับ               
การเปลี่ยนแปลงมี 4 ระดับ คือ 1) ระดับมาก (3) 2) ระดับปานกลาง (2) 3) ระดับน้อย (1) และ 4) ไม่มี
ระดับการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านบวกและลบ (ไม่มีผลกระทบ) (0) และทิศทางการเปลี่ยนแปลง                     
มี 2 ทิศทาง คือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านบวก (+) และ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านลบ (-) 

ผลการศึกษา พบว่า 
1) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านบวก ในระดับมาก (+3) มี 5 ปัจจัย ได้แก่

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สภาพเศรษฐกิจสังคมการท่องเท่ียว        
และสุนทรียภาพ และการสาธารณสุข 

2) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (+2) มี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัย
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับปานกลาง (+ 2) 3 ปัจจัย ได้แก่ อุทกวิทยาน้ําผิวดิน               
การคมนาคมขนส่ง อุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม และมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบในระดับปานกลาง             
(-2) 1 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรดิน 

3) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับน้อย (+1) มี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัย
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับน้อย (+1) 3 ปัจจัย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การเกษตรกรรม                  
การมีส่วนร่วมของประชาชน  และปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบในระดับน้อย (-1) 1 ปัจจัย ได้แก่ 
คุณภาพน้ําผิวดิน 

4) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีผลกระทบ (0) มี 8 ปัจจัย คือ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
อุทกธรณีวิทยา คุณภาพน้ําใต้ดิน ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สรุปได้ว่าเม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ภายหลัง                
การสร้างเข่ือนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี พบว่า โครงการฯ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านบวก               
ในระดับมาก 5 ปัจจัย ในระดับปานกลาง 3 ปัจจัย ในระดับน้อย จํานวน 3 ปัจจัย และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเพ่ิมเติมต่อสิ่งแวดล้อม 8 ปัจจัย ในส่วนของผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านลบ ท่ีมีอยู่
ถึงแม้จะสร้างเข่ือนมาเป็นเวลาถึง 30 ปี นั้น มีเพียงผลกระทบในระดับปานกลางต่อทรัพยากรดิน              
และในระดับน้อยต่อคุณภาพน้ําผิวดิน ถึงแม้การศึกษานี้จะพบว่า โดยภาพรวมการประเมินผล                  
การดําเนินโครงการฯ มีผลกระทบในด้านบวกมากกว่าผลกระทบด้านลบ หากแต่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงได้ผนวกข้อเสนอจากชุมชนมาเป็นปัจจัยใน
การกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีสภาพดีข้ึน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1 บทนํา  

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.1.1 ประวัติความเป็นมาของโครงการ 1-1 
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4.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4-8 

4.3.1 สภาพภูมิประเทศ 4-8 
4.3.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 4-10 
4.3.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 4-11 
4.3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน 4-25 
4.3.5 อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน 4-28 
4.3.6 คุณภาพน้ําใต้ดิน 4-40 
4.3.7 ทรัพยากรดิน 4-40 
4.3.8 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 4-42 

4.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 4-43 
4.4.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 4-43 
4.4.2 ทรัพยากรป่าไม้ 4-45 
4.4.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า 4-48 

4.5 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4-49 
4.5.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 4-49 
4.5.2 การคมนาคมขนส่ง 4-50 
4.5.3 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4-51 
4.5.4 การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 4-52 
4.5.5 การเกษตรกรรม 4-52 
4.5.6 อุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม 4-53 

4.6 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4-55 
4.6.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 4-55 
4.6.2 การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 4-57 
4.6.3 การสาธารณสุข 4-57 
4.6.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 4-58 

4.7 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ 4-59 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการ 
 

5.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5-1 
5.1.1 สภาพภูมิประเทศ 5-1 
5.1.2 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 5-2 
5.1.3 คุณภาพน้ําผิวดิน 5-3 
5.1.4 ทรัพยากรดิน 5-3 
5.1.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 5-4 

5.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 5-6 
5.2.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 5-6 
5.2.2 ทรัพยากรป่าไม้ 5-7 
5.2.3 สัตว์ป่า 5-7 

5.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5-8 
5.3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5-8 
5.3.2 การคมนาคมขนส่ง 5-8 
5.3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5-9 
5.3.4 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5-9 
5.3.5 การเกษตรกรรม 5-10 
5.3.6 อุทกภัย 5-10 

5.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5-11 
5.4.1 เศรษฐกิจสังคม 5-11 
5.4.2 การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 5-11 
5.4.3 สาธารณสุข 5-11 
5.4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 5-12 

5.5 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-12 
   

เอกสารอ้างอิง 6-1 
ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข   
ภาคผนวก ค  
รายช่ือคณะผู้ดําเนินโครงการ  
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 สารบัญตาราง 
ตาราง  หน้า 
2-1 สรุปลักษณะท่ัวไปและข้อมูลทางเทคนิคของเข่ือนบางลาง 2-7 
2-2 แสดงแนวทางการควบคุมประตูระบายน้ําล้น 2-14 
2-3 โครงการและกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ท่ีได้ดําเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2553-2554 
2-17 

2-4 แผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ประจําปี 2555 2-19 
3-1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเด็นการศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง

จําแนกตามพ้ืนท่ีศึกษา และสรุปวิธีการศึกษา 
3-3 
 

3-2 เนื้อท่ีลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน 3-15 
3-3 เนื้อท่ีลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง  3-16 
3-4 สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและตอนล่าง 3-17 
3-5 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศจังหวัดสงขลา 3-23 
3-6 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี  (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศ สนามบิน

ปัตตานี 
3-24 

3-7 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี  (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศจังหวัด
นราธิวาส 

3-25 

3-8 สรุปค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศท้ัง 3 แห่งในลุ่มน้ํา
ปัตตานี 

3-26 

3-9 ปริมาณฝนตกเฉลี่ยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี  3-29 
3-10 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2552 3-32 
3-11 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2553 3-32 
3-12 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2554 3-33 
3-13 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) และฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 3-36 
 (PM10) ระหว่างวันท่ี 29มีนาคม – 3 เมษายน 2555 บริเวณเข่ือนบางลาง  
3-14 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม –3 เมษายน  3-37 
 พ.ศ. 2555  บริเวณเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา  เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
3-15 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ระหว่างวันท่ี  3-38 
 29 มีนาคม–3 เมษายน พ.ศ.2555บริเวณเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา   
 เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน  
3-16 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงระหว่างวันท่ี 29มีนาคม – 3 เมษายน 2555 3-39 
 บริเวณเข่ือนบางลาง  
3-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันท่ี 29มีนาคม – 3 เมษายน 2555 3-42 
 บริเวณเข่ือนบางลาง เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
3-18 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของสถานีวัดในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีและพ้ืนท่ีข้างเคียง 3-46 
3-19 ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 3-47 
3-20 ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักตามแหล่งน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 3-48 
3-21 สถิติปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง(ล้าน ลบ.ม.) 3-49 
3-22 สภาพน้ําและการใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-52 
3-23 สถิติการระบายน้ําจากเข่ือนบางลาง 3-53 
3-24 คุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี ปีงบประมาณ 2553 3-56 
3-25 สรุปผลคุณภาพน้ําทางเคมีและแบคทีเรียในจุดเก็บตัวอย่างบริเวณต่างๆ  

ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 
3-65 

3-26 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเข่ือนบางลาง ครั้งท่ี 1 3-68 
3-27 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเข่ือนบางลาง ครั้งท่ี 2 3-70 
3-28 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเข่ือนบางลาง 3-73 
3-29 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเข่ือนบางลาง (วันท่ีสํารวจ 25 พ.ย.54 – 6 ธ.ค.54) 3-77 
3-30 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําปัตตานีช่วงไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 3-81 
3-31 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําปัตตานีช่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 3-85 
3-32 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

(ระหว่างเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า) 
3-90 

3-33 สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-95 
3-34 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายท่ีสํารวจพบ 3-101 
3-35 อัตราการใช้น้ําของประชากร 3-107 
3-36 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน (W) ในแต่ละหมู่บ้าน 3-107 
3-37 ปริมาณการใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีศึกษา 3-108 
3-38 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 3-124 
3-39 สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 3-131 
3-40 ค่าปัจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนท่ีกลุ่มชุดดิน 3-136 
3-41 สถิติการจดบันทึกระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-140 
3-42 แสดงรอยเลื่อนท่ีมีแนวพาดผ่านพ้ืนท่ีรายจังหวัด  3-152 
3-43 แผ่นดินไหวขนาดต้ังแต่ 5 ริกเตอร์ข้ึนไป ท่ีมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดข้ึน 

ในประเทศไทย (พ.ศ.2518-2553) 
3-152 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
3-44 ชนิดและขนาดของพันธุ์ปลาท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ําบางลาง 3-172 
3-45 ชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) ในพ้ืนท่ีโครงการเก็บ 

ตัวอย่างเม่ือวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2554 
3-173 

3-46 ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน (เซลล์/ลบ.ม.) ในพ้ืนท่ีโครงการเก็บตัวอย่างเม่ือ
วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2554 

3-175 

3-47 ชนิดพรรณไม้น้ําท่ีพบในพ้ืนท่ีโครงการเก็บตัวอย่างเม่ือวันท่ี 11-13 ธันวาคม 2554 3-177 
3-48 การแพร่กระจายของชนิดปลาท่ีรวบรวมได้จากพ้ืนท่ีโครงการ เก็บตัวอย่างเม่ือวันท่ี 

11 -13 ธันวาคม 2554 
3-178 

3-49 ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้จากการทําประมงในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา
ประจําปี พ.ศ.  2554 ( ต.ค.2553-ก.ย. 2554) 

3-179 

3-50 ชนิดปลาท่ีรวบรวมได้จากพ้ืนท่ี อ่างเก็บน้ํา เข่ือนบางลาง ระหว่างปี พ.ศ 2554 3-180 
3-51 การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ปี 2543  ปี 2544 และปี 2550 3-189 
3-52 รายชื่อพรรณไม้กลุ่มเฟินและกล้วยไม้ท่ีสํารวจพบในป่าฮาลา-บาลา 3-197 
3-53 รายชื่อพรรณไม้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3-198 
3-54 รายชื่อพรรณไม้ท่ีสํารวจพบในแปลงตัวอย่าง 3-216 
3-55 ค่าดัชนีความสําคัญของพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 3-217 
3-56 การใช้ท่ีดินในลุ่มน้ําปัตตานีปีพ.ศ. 2528 3-247 
3-57 การใช้ประโยชน์ท่ีท่ีเป็นอ่างเก็บน้ําก่อนการดําเนินโครงการ 3-247 
3-58 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตชลประทานข้ันตอนท่ี 1 ก่อนการดําเนินโครงการ 3-248 
3-59 ชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2543 3-241 
3-60 พ้ืนท่ีศึกษาจําแนกตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 3-241 
3-61 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา   3-242 
3-62 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลาง ปี 2543, 

2544และ 2545 
3-249 

3-63 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นของการจราจร ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2528 3-252 
3-64 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นของการจราจร ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2528 3-252 
3-65 ค่าเฉลี่ยรายวันจากการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 3-253 
3-66 ตาราง3-67 จํานวนเรือท่ีตรวจนับได้ท่ีสถานีประมงจังหวัดปัตตานีในช่วงระยะเวลา 

2 ชั่วโมง(10.00-12.00 น.) 
3-253 

3-67 ตาราง3-68แสดงทางหลวงหมายเลข 418 ใหม่ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลา ระยะทาง 130 กิโลเมตรเก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 

3-254 

3-68 ตาราง3-69 แสดงทางหลวงหมายเลข 4065 ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอยะหา 
จังหวัดยะลาระยะทาง 21 กิโลเมตรเก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 

3-255 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
3-69 แสดงทางหลวงหมายเลข 418 เดิม ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอยะรังจังหวัด

ยะลาระยะทาง 27.1 กิโลเมตรเก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 
3-255 

3-70 แสดงทางหลวงหมายเลข 4077 ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลาระยะทาง 39 กิโลเมตรเก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 

3-256 

3-71 ประเภทเรือบริเวณปากแม่น้ําปัตตานีและสะพานปลาจังหวัดปัตตานี ท่ีพบจากการ
สํารวจ 

3-258 

3-72 ความต้องการน้ําเฉลี่ยของจังหวัดยะลาและปัตตานี 3-264 
3-73 คาดคะเนความต้องการใช้น้ําประปาจากแม่น้ําปัตตานี 3-265 
3-74 ผลประโยชน์ทางการเงินจากการผลิตกระแสไฟฟ้า 3-265 
3-75 จํานวนครัวเรือนและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนบางลาง 3-280 
3-76 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมู่บ้านต่างๆ(สัมภาษณ์เชิงลึก

จากผู้นําในหมู่บ้าน) เหนือเข่ือน 
3-283 

3-77 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมู่บ้านต่างๆ (สัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้นําในหมู่บ้าน) ท้ายเข่ือน 

3-283 

3-78 กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ 3-283 
3-79 ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตรวัดของแบบสอบถาม 3-287 
3-80 ข้อมูลท่ัวไปในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ 3-299 
3-81 ร้อยละภาพรวมด้านเศรษฐกิจครัวเรือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-303 
3-82 ค่าเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนในพ้ืนท่ีท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-304 
3-83 ค่าเฉลี่ย และร้อยละของสภาพด้านสังคมในชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-305 
3-84 ค่าร้อยละของชุมชนท่ีได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-305 
3-85 ค่าร้อยละของชุมชนด้านสุขภาพอนามัยท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-306 
3-86 ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเข่ือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-307 
3-87 ค่าร้อยละความคิดเห็นต่อปัญหาจากเข่ือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-308 
3-88 ค่าร้อยละความต้องการของชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 3-309 
3-89 บ้านพักรับรองเข่ือนบางลาง 3-315 
3-90 การให้บริการจัดประชุม/สัมมนาและจัดเลี้ยงของเรือนบาแล 3-315 
3-91 จํานวนนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือนท่ีมาเยือนเข่ือนบางลาง  

ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 
3-316 

3-92 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักท่องเท่ียว 3-325 
3-93 ค่าร้อยละความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 3-328 
3-94 ค่าร้อยละสาเหตุการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลางและบริเวณใกล้เคียง 3-329 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
3-95 ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง  3-329 
3-96 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 3-332 
3-97 ส่วนท่ี 2ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 3-334 
3-98 ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง  3-335 
3-99 รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2552 3-337 
3-100 จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตําบล/สถานีอนามัย/PCU 

จําแนกรายอําเภอ จังหวัดยะลา 2552 
3-339 

3-101 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2550 – 2552 3-339 
3-102 โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดยะลา 

ปี พ.ศ.2549– 2552 
3-340 

3-103 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน จังหวัดยะลา 
 ปีงบประมาณ 2549– 2552  

3-340 

3-104 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดยะลาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549– พ.ศ. 2552 

3-341 

3-105 จํานวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดยะลา ปี 2552 3-341 
3-106 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2550- 2552 3-342 
3-107 สถิติผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลเข่ือนบางลาง พ.ศ.2550-2554 3-343 
3-108 จํานวนพ้ืนท่ีการแบ่งเขตการปกครอง/ครัวเรือน/ประชากร จังหวัดยะลา 

จําแนกรายอําเภอ 
3-351 

3-109 ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของสมาชิกในครัวเรือน 3-352 
3-110 ส่วนข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคของสมาชิกในครอบครัว 3-354 
3-111 ข้อมูลการรักษาตัวของสมาชิกในครอบครัว 3-355 
3-112 การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุข 3-355 
4-1 เกณฑ์กําหนดระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการพัฒนา 

แหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
4-2 

4-2 ระดับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการเข่ือนบางลาง 4-4 
4-3 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีประเภทต่างๆ 4-9 
4-4 ข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลอง SWAT  4-11 
4-5 พารามิเตอร์ของแบบจําลอง SWAT ท่ีได้จากการสอบเทียบ 4-16 
4-6 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือเข่ือนบางลาง 4-17 
4-7 ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือท่ีไหลเข้าเข่ือนบางลาง (ล้าน ลบ.ม.) 4-18 
4-8 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.77A 4-19 
4-9 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.40A 4-20 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
4-10 ปริมาณน้ําท่าท่ีวัดได้ท่ีสถานี X.40A 4-21 
4-11 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 4-23 
4-12 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํา ความจุอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีผิวน้ํา  

ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
4-24 

4-13 ช่วงระยะเวลาข้อมูลน้ําท่าของสถานีวัดน้ําท่าในแม่น้ําปัตตานี 4-33 
4-14 ปริมาตรการไหลน้ําใต้ดิน(พ้ืนท่ีใต้เส้นการไหลพ้ืนฐาน) 4-33 
4-15 ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานของแต่ละสถานี 4-38 
4-16 ดัชนีชี้วัดผลกระทบ/ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-43 
4-17 การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ปี 2543  ปี 2544และปี 2550 4-45 
4-18 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2543, 2544 

และ 2550 
4-49 

4-19 ค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 4-60 
4-20 การกระจายการลงทุนในแต่ละปีตามแผนงานการก่อสร้างโครงการ 5 ปี 4-61 
4-21 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของเข่ือนบางลาง ปี พ.ศ.2554 4-61 
4-22 รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้ังแต่ปี 2524-2554 และประมาณการ

ในปี 2555-2573 
4-62 

4-23 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 4-63 
4-24 สถิติปลาท่ีจับได้จากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ปี พ.ศ.2528 -2535 4-65 
4-25 มูลค่าความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วมของจังหวัดยะลาและปัตตานี 4-65 
4-26 สถิติของนักท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 4-66 
4-27 ข้อมูลสถิตจํานวนนักท่องเท่ียว ระหว่างปี พ.ศ.2550-2553  4-66 
4-28 ผลการศึกษาประโยชน์ของโครงการตลอดอายุโครงการ 4-67 
4-29 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการ 4-68 
4-30 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์และรายงานศึกษา 4-69 
5-1 มาตรการป้องกันและมาตรการติดตามผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลัง 

มีเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา 
5-13 
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สารบัญภาพ 
ภาพ  หน้า 
1-1 แสดงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง 1-5 
1-2 พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 1-6 
1-3 แผนผังแสดงข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่กรณีท่ีไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
1-23 

2-1   แสดงท่ีตั้งเข่ือนอ่างเก็บน้ําบางลาง 2-3 
2-2    ท่ีตั้งเข่ือนบางลางและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ 2-4 
2-3     บริเวณพ้ืนท่ีหัวงานของเข่ือนบางลาง 2-5 
2-4    บริเวณเข่ือน อ่างเก็บน้ํา และประตูระบายน้ํา ของเข่ือนบางลาง 2-6 
2-5 การทํางานของระบบโทรมาตรเข่ือนบางลาง  2-13 
3-1     ขอบเขตลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานี 3-13 
3-2 สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานี 3-14 
3-3    ภูมิประเทศบริเวณเข่ือนบางลาง 3-19 
3-4     หมู่บ้านและชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-20 
3-5    อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของสถานีตรวจอากาศในลุ่ม

น้ําปัตตานี 
3-27 

3-6 ปริมาณการระเหยเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของสถานีตรวจ 3-27 
 อากาศในลุ่มน้ําปัตตานี  
3-7    ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของสถานีตรวจอากาศใน

ลุ่มน้ําปัตตานี 
3-28 

3-8 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของสถานีตรวจอากาศใน 3-28 
 ลุ่มน้ําปัตตานี  
3-9     การกระจายของปริมาณน้ําฝนในรอบปีหลังการก่อสร้างเข่ือน (2523-2553) 3-30 
3-10    การกระจายของปริมาณน้ําฝนรายปีหลังการก่อสร้างเข่ือน (2523-2553) 3-30 
3-11 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 3-35 
3-12 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 3-40 
3-13 เปรียบเทียบระดับเสียงเข่ือนบางลางกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 3-41 
3-14     ขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 3-44 
3-15 การกระจายของฝนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 3-46 
3-16    การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 3-47 
3-17   การกระจายของปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางรายเดือนเฉลี่ย 3-50 
3-18    สถิติการระบายน้ําจากเข่ือนบางลาง 3-53 
3-19 จุดเก็บตัวอย่างน้ําตามรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของ กฟผ. 3-60 
3-20 อุณหภูมิอากาศของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-61 
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ด 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ  หน้า 
3-21 อุณหภูมิน้ําของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-61 
3-22 ความเป็นกรด-ด่างของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-62 
3-23 ค่าออกซิเจนละลายของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-62 
3-24 ค่าบีโอดีของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-63 
3-25 ค่าบีโอดีของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-63 
3-26 ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-64 
3-27 ค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 3-64 
3-28 สภาพการทําการเกษตร การต้ังบ้านเรือน และไม้ท่ีเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ํา 3-74 

 เข่ือนบางลาง  
3-29 จุดสํารวจคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-76 
3-30   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ pH และ DO ท่ีระดับความลึกต่างๆ  3-80 

 ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง  
3-31    สรุปคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีช่วงไม่ปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง 3-82 
3-32 จุดสํารวจคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี 3-84 
3-33 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําท่ีจุดสํารวจท้ายเข่ือนบางลางถึงปากแม่น้ําปัตตานี 3-88 
3-34 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลางตามช่วงเวลา 3-91 
3-35 จุดสํารวจสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-92 
3-36 ตัวอย่างสาหร่ายบางส่วนท่ีสํารวจพบ 3-100 
3-37 ไม่มีผักตบชวาบริเวณท่ัวไปในอ่างเก็บน้ําขณะสํารวจตรวจสอบ 3-103 
3-38 แสดงบริเวณฐาน ตชด.ฐานล่าง และทางเข้าคลองน้ําใส ท่ีสํารวจพบสาหร่าย 3-104 
3-39 บริเวณโค้งปลาช่อนท่ีสํารวจพบสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-105 
3-40 ภาพแสดงผลการสํารวจตรวจสอบผักตบชวาและสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบาง

ลาง 
3-106 

3-41     กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ําใต้ดินรายอําเภอในจังหวัดปัตตานี 3-109 
3-42     กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ําใต้ดินรายอําเภอในจังหวัดยะลา 3-109 
3-43     แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําปัตตานี 3-111 
3-44    ระบบการไหลของน้ําบาดาล  3-113 
3-45     ลักษณะการไหลและเฮดของน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีรับน้ําพ้ืนท่ีปันน้ํา และพ้ืนสูญเสียน้ํา 3-113 
3-46 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของบ่อบาดาล 3-114 
3-47 ทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในลุ่มน้ําปัตตานี 3-115 
3-48 ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา 3-116 
3-49    แผนท่ีแสดงระดับน้ําบาดาล 3-118 
3-50 แผนท่ีแสดงปริมาณการให้น้ําบาดาล 3-119 
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ต 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ  หน้า 
3-51 จุดวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 3-123 
3-52 การกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ําปัตตานี บริเวณหน้ามัสยิดบ้านใหม่ 3-139 
3-53 บริเวณท่ีมีการกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือนบางลาง 3-142 
3-54 จุดกัดเซาะตลิ่งและสิ่งปลูกสร้างในเข่ือน 3-143 
3-55 ผลการสํารวจสิ่งปลูกสร้างและลักษณะการกัดเซาะตลิ่งขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือน 

บางลาง 
3-144 

3-56 ระดับการสึกกร่อนของดินขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3-145 
3-57  ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสํารวจ 3-148 
3-58 แสดงกลุ่มรอยเลื่อนในเขตภาคใต้ตอนล่าง 3-149 
3-59 แสดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 3-151 
3-60 แสดงตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง 3-153 
3-61 แสดงบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย 3-155 
3-62 รูปแบบของแผนรับเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวสําหรับเข่ือน 3-156 
3-63 แสดงตําแหน่งหลุมวัดน้ํา 3-157 
3-64 แสดงปริมาณน้ําซึมเปรียบเทียบกับระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา 3-158 
3-65 ความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมในตัวอย่างน้ํา 3-159 
3-66 การกระจายของ δO18 ของตัวอย่างน้ําระหว่างปี เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 3-159 

 ตัวอย่างในเข่ือนกับตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ต่างๆ  
3-67 การกระจายของ δD ของตัวอย่างน้ําระหว่างปี เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 3-160 

 ตัวอย่างในเข่ือนกับตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ต่างๆ  
3-68 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสํารวจแพลงค์ตอน 3-182 
3-69 คณะวิจัยเดินทางสํารวจในพ้ืนท่ีบางลาง 3-182 
3-70 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสํารวจพันธุ์ปลา 3-182 
3-71 พันธุ์ปลาท่ีสํารวจพบ 3-183 
3-72 ตําแหน่งแปลงตัวอย่างสํารวจทรัพยากรป่าไม้ 3-186 
3-73 การปฏิบัติงานวัดต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง 3-187 
3-74 แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2544  แสดงพ้ืนท่ีศึกษา ผืนป่าฮาลา-บาลา  3-190 

 จังหวัดยะลา และนราธิวาส  
3-75 สภาพป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส (A) ป่าดงดิบชื้น  (B) ป่าดงดิบ 3-191 

 เขาระดับตํ่า  
3-76   ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2543 3-191 
3-77   ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2550 3-192 
3-78 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณป่าฮาลา-            

บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาสในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 – กันยายน 
พ.ศ. 2545 

3-193 
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ถ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ  หน้า 
3-79 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีพบ 3-223 
3-80 นกในป่าฮาลา-บาลา ท่ีพบ 3-225 
3-81 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว์เลื้อยคลานในป่าฮาลา-บาลา  3-229 
3-82 พ้ืนท่ีผิวน้ําของเข่ือนบางลางท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

ลําดับชุด L7018 และพ้ืนท่ีศึกษา 
3-236 

3-83 แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3-239 
3-84 แผนท่ีชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2543 แปลโดยกรมป่าไม้ 3-240 
3-85 แผนท่ีพ้ืนท่ีศึกษาตามการจําแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 3-242 
3-86 ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1: 15,000 

บันทึกภาพปี พ.ศ. 2518 
3-243 

3-87 ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) 
เชิงเลขมาตราส่วน  1: 25,000 บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ.2545 

3-243 

3-88 เส้นทางการเดินทางเพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม 
ระหว่างวันท่ี 16 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2554 

3-244 

3-89 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 3-245 
3-90 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 3-246 
3-91 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีป่าดิบชื้น 3-247 
3-92 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีป่าดิบชื้น 3-248 
3-93 สภาพถนนพังเสียหาย 3-257 
3-94 แผนท่ีแสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินในเขตจังหวัดยะลา   

ประจําปี 2554  
3-259 

3-95 เส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ีศึกษา จัดทําจากแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 

3-260 

3-96 ปัญหาการคมนาคมทางน้ํา 3-261 
3-97 แสดงบ้านแพของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในเข่ือนและมีเรือใช้ในการคมนาคม 3-261 
3-98 แสดงการคมนาคมขนส่งทางน้ําในฤดูแล้ง ถ่ายเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 3-262 
3-99 แสดงการคมนาคมขนส่งทางน้ําของคณะผู้วิจัย 3-262 
3-100 แสดงการขนส่งไม้ยางพาราท่อนไปยังโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 3-273 
3-101 แสดงการเก็บไม้แผ่นยางพารา 3-273 
3-102 แสดงไม้ยางพาราพร้อมในการขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆ 3-274 
3-103 พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 3-281 
3-104 พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 3-282 
3-105 คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ประชุมเม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2554  

เวลา 14.00 -16.00 น.เพ่ือเตรียมการในการลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
3-288 
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ท 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพ  หน้า 
3-106 สถานท่ีตําบลบาเจาะ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554  ผู้เก็บข้อมูล นายมุสลิม  หะยีสามะ นักศึกษา   
ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต มรภ.ยะลา 

3-288 

3-107  ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรจัดเป็น OTOP ตําบลคอกช้าง 3-293 
3-108  ชุมชนชาวซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต 3-294 
3-109  กล้วยหินและผลิตภัณฑ์จากสวนกล้วยหิน 3-294 
3-110 ผลิตภัณฑ์ตําบลธารโต 3-294 
3-111  ผลิตภัณฑ์ตําบลอัยเยอร์เวง   3-296 
3-112  ผลิตภัณฑ์ตําบลเข่ือนบางลาง 3-296 
3-113   ผลิตภัณฑ์ตําบลบันนังสตา 3-297 
3-114 ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ 3-297 
3-115  แผนท่ีตัวเมืองยะลา 3-311 
3-116 แผนท่ีการใช้พ้ืนท่ีภายในเข่ือนบางลาง 3-312 
3-117 รูปสันเข่ือนบางลาง  3-312 
3-118 ภาพทิวทัศน์บริเวณเข่ือนบางลาง 3-312 
3-119  อาคารบ้านพักรับรองและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน 3-314 
3-120 ร้านอาหารเรือนบาแลและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน 3-314 
3-121 แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดยะลา 3-318 
3-122 ทะเลสาบธารโต 3-319 
3-123 น้ําตกคอกช้าง 3-319 
3-124 น้ําตกธารโต 3-319 
3-125  น้ําตกละอองรุ้ง 3-319 
3-126 หมู่บ้านซาไก 3-320 
3-127 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 3-320 
3-128 บ่อน้ําร้อนเบตง 3-320 
3-129 นกนางแอ่นเกาะสายไฟฟ้าจํานวนมาก  3-321 
3-130 น้ําตกอินทสร 3-321 
3-131 อุโมงค์ปิยะมิตร 3-322 
3-132 พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข 3-322 
3-133  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 3-322 
3-134 ศาลาดูดวงจันทร์ 3-322 
3-135 มัสยิดกลางอําเภอเบตง 3-323 
3-136 นกกางเขนน้ําหลังแดงในบริเวณน้ําตกโต๊ะโม๊ะ 3-323 
3-137 คลองฮาลายามน้ําข้ึน 3-323 
3-138  อุทยานแห่งชาติบางลาง 3-324 
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ธ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพ  หน้า 

3-139 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

3-358 

3-140 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2  วันท่ี 24 เมษายน 2555 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

3-372 

4-1 ขอบเขตลุ่มน้ําปัตตานีท่ีสร้างโดยแบบจําลอง SWAT 4-13 
4-2 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนือน้ําเข่ือนบางลาง 4-14 
4-3  ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 4-14 
4-4 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีท้ายน้ําเข่ือนบางลาง 4-15 
4-5 ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือน้ําเข่ือนบางลางท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 4-18 
4-6  ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนของสถานี X.77A ท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 4-20 
4-7 ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนของสถานี X.40A ท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 4-22 
4-8 เปรียบเทียบโค้งความจุท่ีได้จากการสํารวจครั้งใหม่ (พ.ศ.2543) และโค้งความจุเดิม 4-23 
4-9 การแยกการไหลพ้ืนฐานจากกราฟอุทกการไหลในลําน้ํา 4-28 

4-10 กราฟอุทกน้ําท่วม (flood hydrographs, storm hydrograph) 4-30 
4-11 การแยกการไหลพ้ืนฐาน (base flow separation) 4-31 
4-12   ตําแหน่งสถานีวัดน้ําท่า (กรมทรัพยากร, 2548) 4-32 
4-13  การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า X40 4-34 
4-14  การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.4 : 240207 4-35 
4-15   การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.5 : 240206 4-36 
4-16   การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.6 : 240101 4-37 
4-17  ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานของแต่ละสถานีวัดน้ําท่าก่อนและหลังปี พ.ศ. 2524 4-38 
4-18  ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2543 4-46 
4-19   ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2550 4-47 
4-20 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางในช่วงปี 2524-2554 4-64 
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น 

 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิ  หน้า 

3-1  ร้อยละของอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอย่าง 3-300 
3-2 ค่าเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่าง/เดือน ของแต่ละพ้ืนท่ี  

เปรียบเทียบกับภาคใต้และภาพรวมของประเทศในปี 2554 (บาท) 
3-301 

3-3   ค่าเฉลี่ยหนี้สินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับภาคใต้ 
และภาพรวมของประเทศในปี 2554 

3-301 

3-4  ค่าเฉลี่ยการถือครองท่ีดินของครัวเรือน  3-302 
3-5  ร้อยละของลักษณะครอบครัวในพ้ืนท่ีศึกษา 3-303 
3-6 สถิติผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับบริการสถานพยาบาลเข่ือนบางลางเข่ือนบางลาง  

ระหว่างปี 2550-2553 
3-344 

3-7 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-359 
3-8 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-359 
3-9 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-360 

3-10 ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-360 
3-11 อาชีพของผู้ตอบแบสอบถาม 3-361 
3-12 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 
3-361 

3-13 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 

3-362 

3-14 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนกับการป้องกันน้ําท่วม 

3-362 

3-15 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
3-363 

3-16 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

จากการมีเข่ือนด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
3-363 

3-17 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

จากการมีเข่ือนด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต 
3-363 

3-18 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 

3-364 

3-19 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา 
เข่ือนบางลาง 

3-365 
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บ 

 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
แผนภูมิ  หน้า 

3-20 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 3-365 
3-21 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 3-365 
3-22 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
3-366 

3-23 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 3-366 
3-24 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

ของพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
3-367 

3-25 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 3-367 
3-26 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 3-368 
3-27 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 3-368 
3-28 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมก่อนรับฟังการประชุม  

ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 
3-369 

3-29 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม  
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 

3-369 

3-30 ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม 3-370 
3-31 ความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย 3-370 
3-32 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-373 
3-33 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-373 
3-34 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม   3-374 
3-35 ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-374 
3-36 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม    3-375 
3-37 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือนการกัดเซาะและตะกอน 
3-375 

3-38 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 

3-376 

3-39 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนของเข่ือนกับการป้องกันน้ําท่วม 

3-376 

3-40 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

3-376 
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ป 

 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
แผนภูมิ  หน้า 

3-41 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้าน
บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

3-377 

3-42 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้าน
สภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต 

3-377 

3-43 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้าน
การท่องเท่ียว 

3-378 

3-44 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบาง
ลาง 

3-378 

3-45 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 3-379 
3-46 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 3-379 
3-47 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
3-380 

3-48 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 3-380 
3-49 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
1.1.1 ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
 โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางเป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่มน้ํา          
ปัตตานีโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการก่อสร้างเข่ือน              
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2516 ก้ันแม่น้ําปัตตานีท่ีบริเวณบ้านบางลาง ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา และได้เริ่มทําการก่อสร้างเข่ือนและโรงไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2519 และแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน 2524 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีเปิด
เข่ือนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2524  
 ระยะต่อมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ประเภทเข่ือนกักเก็บน้ําหรืออ่างเก็บน้ํา ซ่ึงมี
ปริมาตรกักเก็บน้ําต้ังแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําต้ังแต่ 15 ตารางกิโลเมตร 
ข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานต้ังแต่ 80,000 ไร่ข้ึนไป ถูกประกาศให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2535 ดังนั้น 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีดําเนินการไปก่อนมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีจํานวนหลายโครงการท่ีดําเนินการไปโดยไม่มีการจัดทํารายงาน               
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมท้ังโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน                
ปี 2535 อย่างไรก็ตาม ก่อนดําเนินการก่อสร้างเข่ือนบางลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มี
การศึกษาและจัดทํารายงาน Environmental and Ecological Investigation of Pattani Multipurpose Project 
เม่ือปี 2519 และรายงาน Post Environmental Evaluation of Bang Lang Dam เม่ือปี 2529 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นผู้จัดทํารายงานของโครงการดังกล่าวตามหนังสือ กฟผ.93-2505-1-3000000258  
(ZIVA) 24057 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554  
 
1.1.2   ประโยชน์ของโครงการ 

(1) การชลประทานเข่ือนบางลางจะสนับสนุนโครงการก่อสร้างเข่ือนทดน้ําท่ีบ้านคูระ                 
โดยสามารถส่งน้ําเข้าสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกด้านฝั่งซ้ายได้จํานวนประมาณ 120,000 ไร่ และฝั่งขวาของแม่น้ํา
ปัตตานี จํานวน 180,000 ไร่ รวมเป็นพ้ืนท่ีได้รับน้ําประมาณ 300,000 ไร่ 

(2) ช่วยบรรเทาอุทกภัยในท้องท่ีจังหวัดยะลาและปัตตานีและมีการติดต้ังระบบโทรมาตร              
เพ่ือติดตามดูปริมาณน้ําฝนท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําและระดับน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย            
โดยติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนและวัดระดับน้ําท่ีจังหวัดยะลาปัตตานีและท่ีเหนือเข่ือนบางลาง 
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(3) การประมงน้ําจืดอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางจะมีพ้ืนท่ีน้ําท่วมเหนือเข่ือนประมาณ 30,000 ไร่
ทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบมีอาชีพทางด้านประมงน้ําจืดและมีรายได้เสริมจากการจับปลาใน              
แต่ละปีทางกองโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลางได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งเพ่ิมลงในอ่างเก็บน้ําปีละหลาย            
ล้านตัว 

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินราษฎรท่ีถูกน้ําท่วมในอ่างเก็บน้ํา จํานวน 1,133 ครอบครัว           
จะได้รับการอพยพไปอยู่ในท่ีดินจัดสรรแห่งใหม่พร้อมท้ังระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเป็นให้แก่ราษฎรอพยพ
และได้จัดสรรท่ีดินให้ครอบครัวละ 20 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นท่ีอยู่อาศัย 2 ไร่ และท่ีเพาะปลูก 18 ไร่               
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้นําต้นยางพาราพันธุ์ดีมาปลูกให้ด้วย 

(5) การท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจบริเวณเหนือเข่ือนเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่
ประกอบกับพ้ืนท่ีบริเวณหัวงานเข่ือนมีทิวทัศน์งดงามท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีร่มรื่นและพันธุ์ไม้ดอกท่ีสวยงาม
ซ่ึงจะเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

(6) ผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 3 เครื่องกําลังผลิต
รวม 72 MW ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 229.02 ล้านหน่วยต่อปี ส่งจ่ายเข้าสู่ระบบท่ีสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางลาง 

1.1.3  สถานภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
 เข่ือนบางลางก่อสร้างเม่ือปี 2519 และเปิดดําเนินการในปี 2524 จนถึงปัจจุบันเข่ือนดําเนินการ
มาเป็นระยะเวลาประมาณกว่า 30 ปีแล้ว และเม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีผ่านมากับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่อ่ืนๆ โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสังคมพบว่าโครงการสามารถดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างราบรื่นและได้รับการยอมรับจากชุมชนพอควรต้ังแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปัจจุบัน              
การยอมรับจากชุมชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการ                 
และทําให้โครงการสามารถดําเนินการได้อย่างยั่งยืน  
 ผลสะท้อนความสําเร็จดังกล่าวเห็นได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการดําเนินการโรงไฟฟ้าบางลางซ่ึงดําเนินการถึง 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม 2554 และเดือน
เมษายน 2555 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมประชุมท้ัง 2 ครั้ง มีความคิดเห็นในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ในประเด็นเหล่านี้คือการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนด้ังเดิมความสัมพันธ์ของชุมชนการประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่ายของครัวเรือน 
 เนื่องจากการดําเนินการของโรงไฟฟ้านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนด้ังเดิมในพ้ืนท่ีโดยแบ่งแยก
พ้ืนท่ีชุมชนออกเป็น พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนและพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ี                   
จะมีความต้องการในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไป ในการตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ครั้ง ในประเด็น                   
ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาให้แต่ละพ้ืนท่ีในปัจจุบันค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ดังนี้  

- ในกรณีพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําพอใจในการแก้ปัญหาโดยการปล่อยพันธุ์ปลาการปรับปรุง
ทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต       
แห่งประเทศไทยและการจัดการเรื่องขยะ  

- ในกรณีพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนพอใจในในการแก้ปัญหาโดยการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ี
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                
การให้บริการด้านสาธารณูปโภค และการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย 
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- ในกรณีพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่พอใจในการแก้ปัญหาโดยการให้ความช่วยเหลือชุมชน               
ในด้านต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน           
รอบโรงไฟฟ้าและการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 

นอกจากผลแบบสอบถามจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีช่วยให้
เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าบางลางและชุมชนคือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ท่ีทําให้การดําเนินงานต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนมีทิศทางและความ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมและการสื่อสารระหว่างกัน จึงสร้างการยอมรับจากชุมชนได้ 
 

1.2 ความจําเป็นในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงาน 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางเครื่องท่ี 1-3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวงเงินลงทุน 
2,426.28 ล้านบาทตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอโดยให้กระทรวงพลังงาน (กฟผ.) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย               
ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง
การดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง
การดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อมฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2551 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางเป็น
โครงการท่ีเริ่มดําเนินโครงการก่อนท่ีมีการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาก่อนเพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในปัจจุบัน โดยการศึกษาดังกล่าวจะนํามาซ่ึงการกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อ
ราษฎรในพ้ืนท่ีต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือน

บางลาง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ํา

เข่ือนบางลางเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามแนวทาง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไป
ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี               
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 ท่ีให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาต้องครอบคลุมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตท้ังในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการเปรียบเทียบข้อมูล ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันกับสภาวการณ์เดิมในอดีตท่ียังไม่มีการพัฒนาโครงการ 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

1-4 

2) เพ่ือจัดทํามาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 

1.4  ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนท่ีเ ก่ียวข้องซ่ึงต้องทําการศึกษาประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนและพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน                   
มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนประกอบไปด้วย 
(1)   ตําบลบ้านแหร            มี  11   หมู่บ้าน  
(2)   ตําบลแม่หวาด            มี   8  หมู่บ้าน  
(3)   ตําบลคอกช้าง            มี  13  หมู่บ้าน 
(4)   ตําบลอัยเยอร์เวง           มี  11  หมู่บ้าน 
(5)   ตําบลธารโต             มี   8  หมู่บ้าน 
(6)   หมู่บ้านสันติ 1 (ม.2 ต.เข่ือนบางลาง)     มี   1   หมู่บ้าน   
(7)   หมู่บ้านสันติ 2 (ม.6 ต.แม่หวาด)       มี   1   หมู่บ้าน 
(8)   หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 (ม.4 ต.เข่ือนบางลาง)  มี   1   หมู่บ้าน 

2)  พ้ืนท่ีท้ายเข่ือนประกอบไปด้วย 
(1)   ตําบลเข่ือนบางลาง          มี   6  หมู่บ้าน 
(2)   ตําบลบันนังสตา           มี  11  หมู่บ้าน 
(3)   ตําบลบาเจาะ             มี   5  หมู่บ้าน 
(4)   ตําบลตลิ่งชัน             มี  13  หมู่บ้าน 

รายละเอียดตาม ภาพ 1-1 และ 1-2  
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ท้ายเขื�อน 

 

 

 

 

 

 

 

เหนือเขื�อน 

อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat5-TM RGB:4 5 3,2553 

ภาพ 1-1 แสดงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง 
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ท่ีมา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554  

ภาพ 1–2 พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 
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1.4.2  ประเด็นและวิธีการศึกษา 
   คณะผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ําเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา ครบในทุกประเด็นตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลิอม
ภายหลังการดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ํ าขนาดใหญ่ ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปี พ.ศ.2551 แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลางเป็นพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การทํางานในพ้ืนท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ทําให้
การศึกษาหาข้อมูลในพ้ืนท่ีบางแห่งเป็นไปด้วยความยากลําบาก จึงเป็นอุปสรรคในการได้ข้อมูลในเชิงลึก 
และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ถือว่าได้ข้อมูลอย่างเพียง
พอท่ีจะใช้เป็นแนวทางประเมินผลกระทบและพัฒนาพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี สําหรับการศึกษาในแต่ละ
ประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.4.2.1 การศึกษาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

1) ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1)  สภาพภูมิประเทศ 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ระดับความสูง-ตํ่าความ

ลาดชัน ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ เช่น เป็นพ้ืนท่ีสูงชันหรือเป็นท่ีราบลุ่ม 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา  
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1)  พ้ืนท่ีตั้งเข่ือนและบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2)  ด้านท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีรับประโยชน์

จากโครงการ  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  รวบรวมข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 

แผนท่ีแสดงตําแหน่งท่ีต้ังเข่ือนอ่างเก็บน้ําและอาคารประกอบต่างๆ รวมท้ังพ้ืนท่ีรับประโยชน์ของ
โครงการและพ้ืนท่ีอพยพ 

(3.2)  สํารวจตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม 
(3.3)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
1.2) อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อปริมาณน้ําในลุ่มน้ําหรือทางน้ําท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา 

เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพันธ์ การระเหย การคายน้ํา เป็นต้น ของสถานีตรวจวัดท่ีใกล้ท่ีสุด 
และสามารถใช้เป็นตัวแทนของการศึกษาโครงการนี้ได้ และข้อมูลคุณภาพอากาศท่ีได้มีการตรวจวัดไว้ใน
พ้ืนท่ีโครงการหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
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 (2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย  
(2.1) พ้ืนท่ีตั้งเข่ือนและบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2) ด้านท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีรับประโยชน์

จากโครงการ  
(3) วิธีการศึกษา  
(3.1) รวบรวมข้อมูลสถิติภูมิอากาศในรอบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูล          

การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
(3.2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
1.3) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
ข้อมูลด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ของแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณ

โดยรอบ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา และข้อมูลการระบายน้ํา พร้อมท้ังผลจากการสํารวจภาคสนามเพ่ือให้
ทราบลักษณะทางกายภาพ รวมท้ังการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ํานั้น ปริมาณตะกอนและปัญหาการกัดเซาะ
ในอ่างเก็บน้ําและในลําน้ําทางท้ายน้ํา 

 (2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) ภายในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําและรอบอ่างเก็บน้ําในรัศมี อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(2.2) ด้านท้ายน้ําของเข่ือนเป็นระยะทางอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(3) วิธีการศึกษา 
การศึกษาด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดินเป็นการศึกษาท่ีต้องอาศัยข้อมูลท่ีได้เก็บบันทึกไว้

เป็นระยะเวลานานพอสมควรเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นๆ สําหรับสถิติ
ข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ควรมีความต่อเนื่องของข้อมูลอย่างน้อย 30 ปี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสม วิธีการท่ีใช้ในการศึกษานี้เป็นการนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทําการเปรียบเทียบในลักษณะข้อมูล
รายปีและรายเดือนเฉลี่ย เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากการสร้างเข่ือน ข้ันตอน
การศึกษามีดังนี ้

(3.1) ตรวจสอบตําแหน่งท่ีตั้งเข่ือนท่ีจะทําการศึกษา 
(3.2) หาข้อมูลการสร้างเข่ือนซ่ึงประกอบด้วยปีท่ีเริ่มทําการสร้างเข่ือนและปีท่ี

สร้างเข่ือนแล้วเสร็จ 
(3.3) ตรวจสอบตําแหน่งสถานีวัดน้ํา สถานีวัดตะกอน และสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ี

จําเป็นท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ีต้ังเข่ือนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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(3.4) เลือกสถานีวัดน้ําสถานีวัดตะกอน และสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีมีการเก็บข้อมูล
ยาวนานและอยู่ใกล้ท่ีตั้งเข่ือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนและท้ายเข่ือน 

(3.5) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

1.4)  คุณภาพน้ําผิวดิน 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) ปริมาณน้ําท่าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ําและระบายจากอ่างเก็บน้ํา 
(1.2) สภาพและปัญหาคุณภาพน้ําผิวดินในบริเวณอ่างเก็บน้ําและท้ายอ่างเก็บน้ํา 

สาเหตุ แหล่งกําเนิด ปริมาณ และแผนท่ีแสดงจุดกําเนิดปัญหาคุณภาพน้ํา 
(1.3) แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดิน 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) ภายในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําของเข่ือนและลําน้ําท่ีเชื่อมต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ําโดยให้     

ผู้ศึกษาพิจารณาลําน้ําท่ีเป็นตัวแทนท่ีมีความเหมาะสม 
(2.2) ให้ศึกษาลําน้ําด้านท้ายน้ําของเข่ือน โดยต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ี

รับประโยชน์ จากโครงการ  
 (3) วิธีการศึกษา 
(3.1) เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําก่อนและหลังมีโครงการโดยครอบคลุมฤดูฝน

และฤดูแล้ง 
(3.2) ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ในการจัดแบ่งชั้นคุณภาพน้ําและลุ่มน้ําของพ้ืนท่ี

โครงการ 
(3.3) ตรวจสอบแหล่งกําเนิดปัญหามลภาวะทางน้ําทุกกิจกรรม ได้แก่ การ

ท่องเท่ียว ชุมชน ปศุสัตว์ การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยตรวจสอบท้ังคุณสมบัติและปริมาณพร้อม
ท้ังจัดแผนท่ีแสดงตําแหน่งท้ังในอ่างเก็บน้ําและลํานําท้ายอ่างเก็บน้ํา โดยพิจารณาขอบเขตตามเหมาะสม
ท่ีคาดว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ 

(3.4) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
 

1.5) อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) การใช้น้ําใต้ดินของชุมชนโดยรอบโครงการในสภาพปัจจุบัน และถ้ามีข้อมูล

ก่อนมีโครงการให้นําผลมาศึกษาด้วย 
(1.2) บ่อน้ําบาดาลโดยรอบโครงการ ปริมาณการให้น้ําระดับความลึกท้ังสภาพ

ปัจจุบันและก่อนมีโครงการ  
(1.3) แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ทิศทางการไหลของน้ํา และชั้นน้ําบาดาล 
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(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(2.2) ด้านท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนท่ีชลประทาน

หรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์ในเรื่องของการใช้น้ําใต้ดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) ศึกษาข้อมูลจากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาน้ําบาดาลและข้อมูลของบ่อน้ําบาดาล

โดยรอบเข่ือน ศึกษาระดับน้ําบาดาล อัตราการให้น้ํา ทิศทางการไหลของน้ํา ลักษณะชั้นน้ําบาดาล 
(3.2) ศึกษาข้อมูลน้ําบาดาลจากบ่อบาดาลปัจจุบันรอบเข่ือน กับข้อมูลเดิมท่ี

บันทึกโดยหน่วยงานราชการช่วงก่อนมีโครงการหรือเม่ือเปิดดําเนินการโครงการระยะแรก 
(3.3) สอบถามประชาชนหรือหน่วยงานท่ีใช้น้ําจากบ่อบาดาลถึงปริมาณการให้น้ํา

มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือไม่ และศึกษาระดับน้ําใต้ดินจากบ่อน้ําต้ืนมีระยะเวลาท่ีให้น้ํานานข้ึน
หรือไม่ 

(3.4) ขุดเจาะบ่อทดสอบ ถ้าไม่มีข้อมูลปัจจุบันให้ศึกษาเปรียบเทียบกับอดีต 
(3.5) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
1.6) คุณภาพน้ําใต้ดิน 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
ข้อมูลคุณภาพน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีโครงการและบริ เวณโดยรอบท้ังข้อมูลจาก                     

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างน้ํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการรวมท้ัง
สภาพการใช้น้ําในปัจจุบัน   

(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการ ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(2.2) ด้านท้ายน้ําของโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์

ในเรื่องของการใช้น้ําใต้ดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
(3) วิธีการศึกษา 
วิธีการเก็บข้อมูลท่ีนํามาศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาอุทกวิทยาน้ําใต้ดินและเพ่ิม

การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพน้ําใต้ดินท้ังจากเอกสารรายงานและการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์กรณีท่ีมีรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวนประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

1.7) ทรัพยากรดิน 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา  
(1.1) ข้อมูลความชื้นปริมาณอินทรียวัตถุความเค็มของดินความเป็นกรด-ด่างในดิน

บริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ําและในพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ 
(1.2) ลักษณะเนื้อดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและตอนบนอ่างเก็บน้ํา 
(1.3) สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนบนอ่างเก็บน้ําและด้านท้ายอ่างเก็บน้ํา 
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(1.4) ลักษณะการใช้ท่ีดินรอบอ่างเก็บน้ําและท้ายเข่ือนของอ่างเก็บน้ํา 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรโดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2) บริเวณท้ายน้ําของโครงการเข่ือนอเนกประสงค์ให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีรัศมี            

5 กิโลเมตรโดยรอบอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีอพยพ ส่วนโครงการเข่ือนชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ชลประทานท้ังหมดและพ้ืนท่ีอพยพ  

(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานทรัพยากรดินและแผนท่ีชุดดินจากกรม

พัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
(3.2) เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติ ได้แก่ ความชื้นของดิน ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน (ปริมาณอินทรียวัตถุธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ความอ่ิมตัวของเบส ความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน) ความเค็มของดิน (Saline Soil, Sodic Soil และ Saline – Sodic 
Soil) ความเป็นกรด-ด่างของดิน การกร่อนของดิน 

(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

1.8) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) สถิติการเกิดแผ่นดินไหว ระดับความรุนแรง และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
(1.2) รอยเลื่อน (Active Fault) ท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
(1.3) แผนท่ีธรณีวิทยาแผนท่ีแผ่นดินไหวและแผนท่ีแนวรอยเลื่อน 
(1.4) การรั่วซึมของน้ําบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและบริเวณสันเข่ือน 
(1.5) ข้อมูลธรณีวิทยาฐานรากและโครงสร้างของเข่ือน 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1)  ด้านธรณีวิทยาศึกษาบริเวณท่ีต้ังเข่ือนและอาคารประกอบและในรัศมี                

5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2)  ด้านแผ่นดินไหวศึกษาให้ครอบคลุมแหล่งกําเนิดของแผ่นดินไหวท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อโครงการ 

2) ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1) นิเวศแหล่งน้ํา 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําต่างๆท่ีเคยศึกษาไว้ เช่น  

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน วัชพืชน้ํา และปลา โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลจาก
กรมประมง กรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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(1.2) สภาพและปัญหาคุณภาพน้ําผิวดินในบริเวณอ่างเก็บน้ําและท้ายอ่างเก็บน้ํา 
สาเหตุ แหล่งกําเนิด ปริมาณ และแผนท่ีแสดงจุดกําเนิดปัญหาคุณภาพน้ําเพ่ือใช้ประกอบกับข้อมูลของ
สิ่งมีชีวิตในน้ําเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

(1.3) แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศทางน้ํา 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) ภายในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําของเข่ือนและลําน้ําท่ีเชื่อมต่อเข้าสู่ อ่างเก็บน้ํา      

โดยให้ผู้ศึกษาพิจารณาลําน้ําท่ีเป็นตัวแทนท่ีมีความเหมาะสม 
(2.2) ให้ศึกษาลําน้ําด้านท้ายน้ําของเข่ือนโดยต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ี

ชลประทานหรือพ้ืนท่ีรับผลประโยชน์จากโครงการ 
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) เก็บรวบรวมข้อมูลชนิดและปริมาณขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําก่อนและ

หลังมีโครงการ โดยครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยวิธีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของกรมประมง  
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(3.2) สํารวจข้อมูลด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ํา                 
โดยพิจารณาขอบเขตตามความเหมาะสมท่ีคาดว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ 

(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

2.2) ป่าไม้ 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) การศึกษาการใช้ประโยชน์ ท่ีดินรอบอ่างเก็บน้ําและด้านท้ายน้ําก่อน                   

มีโครงการและหลังมีโครงการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีป่าไม้ 
(1.2) รายละเอียดสภาพป่าไม้รอบอ่างเก็บน้ําและท้ายน้ํา เช่น ประเภทป่าชนิด

พันธุ์ไม้สําคัญ ชนิดพันธุ์ไม้หายากธาตุอาหารในดินบริเวณป่าแหล่งอาหารของสัตว์ป่าความหนาแน่นของ
ต้นไม้ดัชนีความหลากหลาย (Biodiversity Index) ภาพตัดขวางระบบนิเวศ 

(1.3) สภาพการบุกรุกมีสาเหตุจากกิจกรรมใดบ้าง 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ํา ศึกษาภาพรวมให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารท่ีไหล

ลงสู่อ่างเก็บน้ํา 
(2.2) บริเวณรอบพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(2.3) บริเวณท้ายน้ํา ศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีชลประทานหรือ

พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
(2.4)  บริเวณเส้นทางคมนาคมเข้าสู่โครงการท่ีตัดผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้  
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(3)   วิธีการศึกษา 
(3.1) รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากเอกสารรายงานและแผนท่ีจาก            

กรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ี และภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนท่ีทหารในช่วงก่อนมีโครงการ และหลัง             
มีโครงการภาพถ่ายดาวเทียมรวมท้ังการสํารวจภาคสนามตรวจสอบแบบเป็นจุด (Spot Check) 

(3.2) ตรวจสอบแผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําซ้อนทับกับพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 
(3.3) รายละเอียดสภาพป่าไม้รอบอ่างเก็บน้ําและท้ายน้ําของเข่ือนได้จาก 

- ข้อมูลทุติยภูมิจากการตรวจสอบและทบทวนรายงานเอกสารและแผนท่ี
ของกรมป่าไม้  หน่วยงานท้องถ่ิน งานวิจัยของหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยและเอกชน 

- ข้อมูลปฐมภูมิจากการศึกษาสํารวจเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ของผู้ศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการ (มีภาพถ่ายประกอบด้วย) 

(3.4) สภาพการบุกรุกป่าได้จากการสํารวจตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี (มีภาพถ่ายประกอบ) 
และการสัมภาษณ์สอบถามหน่วยงานท้องถ่ินผู้นําชุมชน และประชาชน 

(3.5) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

2.3) สัตว์ป่า 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1)  ขนาดพ้ืนท่ีป่าไม้และขอบเขตพ้ืนท่ีป่ารอบอ่างเก็บน้ําและด้านท้ายน้ําของเข่ือน 
(1.2)  ชนิดของสัตว์ป่าความชุกชุมและการกระจายตัวของสัตว์ป่าสถานภาพของ

สัตว์ป่า เช่น เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์  สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าท้องถ่ินหรือสัตว์
ป่าอพยพดัชนีความหลากหลาย (Biodiversity Index) 

(1.3)  เส้นทางอพยพเส้นทางเดินและแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์ป่า 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําศึกษาสภาพรวมให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารท่ี

ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําหรืออาจจะศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งอาศัยและแหล่ง
หากินของสัตว์ป่าของอ่างเก็บน้ําบางแห่งตามความจําเป็น 

(2.2) บริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ําในรัศมี อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
(2.3) บริเวณท้ายน้ํา ศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีอพยพ  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) เก็บข้อมูลความชุกชุมและสถานภาพของสัตว์ป่าจากข้อมูลเอกสารรายงาน

ของทางราชการเช่น กรมป่าไม้ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเอกชน 
(3.2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ประกอบด้วย 

- ข้อมูลจากการสํารวจในพ้ืนท่ีป่าไม้การเฝ้าดูสัตว์ป่าการตรวจพบร่องรอย 
เช่น รอยเท้า มูลสัตว์ และสํารวจแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงานท้องถ่ินถึงชนิดและ
ความชุกชุมของสัตว์ป่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสัตว์ป่า 
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(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

3)   คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1) ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทและขนาดพ้ืนท่ีแต่ละ

ประเภทแสดงในรูปแบบของแผนท่ีและตาราง 
(1.2) การใช้ประโยชน์ท่ีดินของพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีชลประทานพร้อมแผนท่ี

ประกอบ 
(1.3) ข้อมูลพ้ืนท่ีป่าไม้พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําพ้ืนท่ีชุ่มน้ําพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนท่ีมรดกโลก 
(1.4) ข้อมูลข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกับโครงการ เช่น 

ผังเมือง กฎหมายออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(1.5) ผลผลิตจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมปริมาณต่อหน่วยพ้ืนท่ี

ความถ่ีในการเพาะปลูก 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2) บริเวณท้ายน้ําของโครงการเข่ือนอเนกประสงค์ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีในรัศมี              

5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีอพยพ ส่วนโครงการเข่ือนชลประทาน ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ชลประทาน และพ้ืนท่ีอพยพ  

(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) ศึกษาข้อมูลเอกสารรายงานและแผนท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน กรมป่าไม้               

กรมผังเมือง เกษตรจังหวัด ชลประทานจังหวัด ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพ่ือจัดทํา
แผนท่ีแสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ เปรียบเทียบก่อนมีโครงการหรือช่วงเริ่มต้น
ดําเนินการโครงการกับสภาพปัจจุบัน 

(3.2) ศึกษาข้อมูลความถ่ีในการเพาะปลูกเทียบกับก่อนมีโครงการ ท้ังในฤดูแล้ง 
และฤดูฝน 

(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

3.2) การคมนาคมขนส่ง 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1)  เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ท่ีตั้งโครงการ 
(1.2)  โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบโครงการท้ังทางบกและทางน้ํา 
(1.3)  สภาพการจราจรท้ังทางบกและทางน้ํา 
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(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการ ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2) บริเวณท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนท่ีชลประทาน

หรือพ้ืนท่ีรับประโยชน์  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1) รวบรวมแผนท่ีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ท่ีตั้งโครงการ 
(3.2) สํารวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบโครงการท้ังทางบกและทางน้ํา 
(3.3) รวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงจากกรมทางหลวงและ

เอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
(3.4) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
3.3) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1)  การใช้น้ําและแหล่งน้ําใช้ของชุมชนโดยรอบโครงการ 
(1.2)  การใช้ไฟฟ้าของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
(1.3)  การให้บริการต่างๆ ในชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
(2) พ้ืนท่ีการศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1)  บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2)  บริเวณท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนท่ีชลประทาน

หรือพ้ืนท่ีรับประโยชน์  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  รวบรวมการใช้น้ําและแหล่งน้ําใช้ของชุมชนโดยรอบโครงการ 
(3.2)  รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
(3.3)  รวบรวมข้อมูลการให้บริการต่างๆ ในชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
(3.4)  วิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ 
(3.5)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
3.4)  การประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

(1) ประเด็นท่ีการศึกษา 
(1.1)  ชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ําลักษณะของการประมง เครื่องมือประมงจาก

บริเวณอ่างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีท้ายน้ํา จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมประมง และผู้รับซ้ือสัตว์น้ําท่ี
ดําเนินกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ํา 

(1.2)  สัดส่วนของปลากินเนื้อและปลากินพืช ท่ีจับได้โดยชาวประมง และผลท่ีมา
จากการสํารวจในภาคสนามในหัวข้อเรื่องนิเวศแหล่งน้ํา 
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(1.3) ชนิดและปริมาณของสินค้าสัตว์น้ําท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณ
อ่างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการ รวมท้ังแผนท่ีบริเวณท่ีวางกระชัง หรือบ่อเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้ํา 

(1.4)  รายได้ของผู้ประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
(2.1)  ภายในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําของเข่ือนและลําน้ําท่ีเชื่อมต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ํา โดยให้

ผู้ศึกษาพิจารณาลําน้ําท่ีเป็นตัวแทนท่ีมีความเหมาะสม 
(2.2)  ลําน้ํ า ด้านท้ายน้ําของเ ข่ือนโดยต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ี

ชลประทาน หรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น การสํารวจ          

ทางชลชีววิทยาของแหล่งน้ํา ข้อมูลสถิติประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากกรมประมง และหน่วยงาน
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3.2)  สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้ทําการประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผู้รับซ้ือสัตว์น้ํา
และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เช่น ประมงอําเภอ เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยงานท้องถ่ิน ของกรมประมงเก่ียวกับ
ข้อมูล ชนิด ปริมาณ เครื่องมือ ปัญหา รายได้และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการใช้ประเมินผล  

(3.3)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

3.5)   การเกษตรกรรม 
(1)ประเด็นการศึกษา 
ข้อมูลการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการได้แก่ชนิดพืช ขนาดพ้ืนท่ี

ความถ่ีของการปลูกพืชในรอบปีชนิดสัตว์ราคาของผลผลิตตลาดรับซ้ือ 
 (2)พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบด้วย 
(2.1)  บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2)  บริเวณท้ายน้ําของโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนท่ีชลประทาน

หรือพ้ืนท่ีรับประโยชน์  
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การปลูกพืช

และการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการได้แก่ชนิดพืช ขนาดพ้ืนท่ี ความถ่ีของการปลูกพืชในรอบปี ชนิดสัตว์ 
ราคาของผลผลิต ตลาดรับซ้ือ เป็นต้น 

(3.2)  สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้ทําการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการ 
(3.3)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
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4)    คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1) เศรษฐกิจและสังคม 

(1) ประเด็นการศึกษา 
(1.1)  ข้อมูลสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมเขตการปกครองจํานวนประชากร

รวมท้ังข้อมูลการประกอบอาชีพรายได้ระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างทางสังคมของพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

(1.2)  ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขท้ังในพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ 

(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้ พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบ 
(2.1)  พ้ืนท่ีแปลงอพยพหรือพ้ืนท่ีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
(2.2)  พ้ืนท่ีชลประทานหรือพ้ืนท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านอ่ืนๆ เช่น  

การประมง การท่องเท่ียว เป็นต้น 
(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  ทบทวนข้อมูลเอกสารต่างๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงแบ่งเป็น 2 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีแปลงอพยพหรือ ชุมชนอพยพและพ้ืนท่ีรับประโยชน์จาก
โครงการหรือพ้ืนท่ีชลประทานประเด็นในการรวบรวม ได้แก่ 

- ข้อมูลสภาพท่ัวไป เขตการปกครอง และจํานวนประชากรในระดับอําเภอ  
ตําบลและหมู่บ้าน 

- รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบอาชีพรายได้ระบบสาธารณูปโภค              
และโครงสร้างทางสังคม จากข้อมูลสรุปของจังหวัดอําเภอและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

(3.2)   การสํารวจในภาคสนาม/การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ต้องสุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นระบบจากประชากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต้ังแต่ช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการ 
หรือผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลานาน และผู้ท่ีอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(3.2.1) กลุ่มผู้นําชุมชนใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structure Interview) หรืออาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือวิธี                 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม ชุมชนสอบถามตัวแทนชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ประชาชน
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยสอบถามข้อมูลชุมชนตามประเด็นท่ีกําหนดไว้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

(3.2.2) กลุ่มครัวเรือน ใช้แบบสอบถามท่ีจัดทําไว้และสัมภาษณ์รายบุคคล
โดยก่อนใช้ต้องทําการทดสอบ (Pre-test) เพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเชื่อถือมีค่าการยอมรับ
และความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติสูงประเด็นในการสอบถามควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคุณภาพชีวิต            
ของประชาชน รวมท้ังสอดคล้องกับวิถีชีวิตเก่ียวกับมาตรฐานการดํารงชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือนําไปประเมินผลกระทบและตรวจวัด            
การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการมีโครงการประเด็นในการศึกษาสํารวจควรประกอบด้วยประเด็นหลักๆ 
ดังนี้ 
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- ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  
สถานภาพสมรส และอาชีพโครงสร้างของครัวเรือน การต้ังถ่ินฐานและการย้ายถ่ิน เป็นต้น 

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนประกอบด้วย อาชีพหลัก อาชีพรอง  
รายได้-รายจ่าย ภาวะหนี้สิน-เงินออม ภาวการณ์ว่างงาน ภาวะพ่ึงพิง สภาพและการถือครองท่ีอยู่อาศัย          
การถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีทํากิน สภาพท่ีอยู่อาศัยการครอบครองทรัพย์สินและปัญหา                 
ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

- สภาพสังคมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
ได้แก่ ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างคนในชุมชนระดับการช่วยเหลือเก้ือกูลภายในชุมชน            
ความร่วมมือของคนในชุมชนต่อการแก้ปัญหาและการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ความพึงพอใจ           
ในสภาพความเป็นอยู่และสภาพชุมชนในปัจจุบัน เป็นต้น 

- ระบบสาธารณูปโภคสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย            
ระบบสาธารณูปโภคภายในครัวเรือน และชุมชน สภาพแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน และการเปลี่ยนแปลง  
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาทรัพยากร   
ความต้องการในการพัฒนาชุมชนระบบสาธารณูปโภคความพอเพียง เป็นต้น 

- สุขภาพอนามัย ได้แก่ ภาวการณ์เจ็บป่วย การรักษาพยาบาลและปัญหา
การรับบริการด้านสาธารณสุข ภาวการณ์เสพติดสารเสพติดต่างๆ รวมท้ังปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น  
ความเครียดความวิตกกังวลของสมาชิกในครัวเรือน และการจัดการขยะภายในครัวเรือน เป็นต้น 

(3.3)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

4.2) การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
(1) ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1)  ข้อมูลผู้ประกอบกิจการบริการด้านการท่องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ            

เช่น  จํานวนร้านอาหาร ท่ีพักตากอากาศ รายได้ของผู้ให้บริการท่องเท่ียว จํานวนการจ้างงาน 
(1.2)  สถิติค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวและจํานวนนักท่องเท่ียว 
(1.3)  ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการมาเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการความ

ต้องการ สาเหตุท่ีมา และมีเป้าหมายไปเท่ียวยังพ้ืนท่ีใกล้เคียงหรือไม่ 
(1.4)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการและแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 
(1.5)  ระบบสาธารณูปโภคและท่ีพักของการบริการเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

โครงการ 
(1.6)  การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีโครงการ 
(1.7)  ข้อมูลการศึกษาด้านคุณภาพน้ําผิวดิน 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบด้วย 
(2.1)  พ้ืนท่ีสันเข่ือนอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีชลประทาน 
(2.2)  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยรอบในรัศมีประมาณ 50 กิโลเมตรท่ีสามารถเชื่อมโยง              

การท่องเท่ียวกันได้ 
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(3) วิธีการศึกษา 
(3.1)  ศึกษาข้อมูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จากหน่วยงานราชการ             

ของจังหวัดท่ีต้ังเข่ือนจากเจ้าของโครงการท่ีสํานักงานบริหารงานเข่ือนในเรื่องจํานวนสถานบริการสถิติ
ต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวของโครงการ 

(3.2)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการและท่ีต้ังแหล่งท่องเท่ียวจากแผนท่ี ของกรมแผนท่ีทหาร  
แผนท่ีเส้นทางคมนาคม ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม 

(3.3)  ศึกษาจากแบบสอบถามสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวผู้ให้บริการด้านท่องเท่ียว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าของโครงการในเรื่องการมาเท่ียว ค่าใช้จ่ายของการท่องเท่ียวกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว แนวโน้มความต้องการมาเท่ียวอีก (มาเท่ียวซํ้า) 

(3.4)  กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

4.3)  สาธารณสุข 
(1)  ประเด็นท่ีศึกษา 
(1.1)  สถิติโรคหรือการเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนท่ีรอบอ่างน้ําพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 

และพ้ืนท่ีอพยพ โดยวิเคราะห์ตามกลุ่มเสี่ยง 
(1.2)  ข้อมูลหน่วยบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในบริเวณโดยรอบ

โครงการ เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ รวมท้ังบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์  
เช่น เจ้าหน้าท่ีอนามัย แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 

(1.3) สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน 
(1.4) แหล่งน้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชน 
(1.5) ข้อมูลการระบาดของโรคผ่านทางน้ําเช่น โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมาลาเรีย  

โรคฉ่ีหนู 
(1.6) ภาวะโภชนาการของชุมชนโดยรอบโครงการ 
(1.7) ลักษณะประชากร การศึกษา อาชีพ รายได้ 
(2) พ้ืนท่ีศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้  พ้ืนท่ีศึกษาท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นประกอบด้วย 
(2.1) บริเวณเหนือเข่ือนในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
(2.2) ลําน้ําด้านท้ายของเข่ือนโดยครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนท่ีชลประทาน

หรือพ้ืนท่ีรับประโยชน์จากโครงการ 
(3)  วิธีการศึกษา 
(3.1) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติโรค การเจ็บป่วยการระบาดของโรค รวมท้ัง                

การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาวะโภชนาการ สุขภาพอนามัยจากสถานีอนามัยโดยรอบ
โครงการสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและบุคลากรอาสาสมัครด้านสาธารณสุขของชุมชนต่างๆ รอบ
โครงการ 

(3.2) ศึกษาร่วมกับการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมในเรื่องประชากร  
การศึกษา อาชีพรายได้ แหล่งน้ําใช้ การใช้น้ํา โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน                
การสอบถามสัมภาษณ์ประชาชนผู้นําชุมชน เป็นต้น 
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(3.3) กรณีท่ีมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนํามาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ด้วยการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะเป็นไปตามวิธีมาตรฐานท่ีส่วนราชการ                  
ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้กําหนดโดยข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างท่ีได้จากห้องปฏิบัติการและมีหนังสือรับรอง                
ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยราชการรวมท้ังมีสําเนาใบอนุญาตจาก              
หน่วยราชการนั้น ๆ แสดงประกอบไว้ในรายงานด้วย 

 1.4.2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการ 
1) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังด้านบวกและด้านลบภายหลังการดําเนินการโครงการให้

ครอบคลุมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยทําการแยกประเภทของกิจกรรม
และบรรยายลักษณะการดําเนินกิจกรรมให้ชัดเจนเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้               
แยกเป็นแต่ละประเด็นและจะแสดงสาเหตุของผลกระทบลักษณะของผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม             
และระดับความรุนแรงของผลกระทบใดบ้างท่ีมีนัยสําคัญ 

2) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะแสดงในเชิงปริมาณซ่ึงสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้                 
เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานและประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในอนาคต
สามารถอ้างอิงแหล่งท่ีมาได้และเป็นท่ียอมรับรวมท้ังมีการแสดงท่ีมาของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ท่ีนํามาใช้             
ในการวิเคราะห์และประเมินผลไว้ในรายงานอย่างละเอียดชัดเจนเพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเลขและวิธีการคํานวณได้ 

3) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดภายหลังการดําเนินโครงการ จะต้องศึกษาท้ัง
ผลกระทบทางลบและผลกระทบทางบวก โดยมีประเด็นผลกระทบอย่างน้อย 14 ประเด็น ได้แก่              
อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา 
นิเวศแหล่งน้ํา ป่าไม้ สัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เศรษฐกิจสังคม 
การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ และมีดัชนีชี้วัดตามท่ีกําหนดไว้เป็นกรอบในแนวทางการศึกษาแต่ในกรณี
โครงการใดเม่ือดําเนินการศึกษาแล้วพบประเด็นผลกระทบมากกว่านี้ ก็ให้นําเสนอผลการศึกษาเพ่ิมจาก
แนวทางการศึกษาได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ การคมนาคม การผลักดันน้ําเค็มและน้ําเสีย การเกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพจิต อุบัติเหตุ และอันตราย เป็นต้น รวมท้ังการนําเสนอดัชนี             
ชี้วัดท่ีมีความเหมาะสมกับแต่ละโครงการและประเมินระดับของผลกระทบในแต่ละประเด็น นอกจากนี้
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร หรือคุณค่าด้านหนึ่งแล้วส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังด้านอ่ืนๆ 

1.4.3 การพิจารณาลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการนั้น ข้ึนอยู่กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

ทางสิ่งแวดล้อมรวมท้ังระยะเวลาของการเกิดผลกระทบคือ ผลกระทบชั่วคราวหรือเกิดข้ึนในระยะสั้น 
และผลกระทบถาวร หรือเกิดข้ึนต่อเนื่องในระยะยาว โดยการพิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สามารถพิจารณาได้จาก 

1) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ (มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด) 

2) ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (เปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลัก 
ระบบนิเวศ และการรักษาสมดุลทางชีวภาพ) 
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3) ความสามารถในการฟ้ืนตัวของระบบสิ่งแวดล้อม 
4) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ 
5) ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

1.4.4  ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ท้ังผลกระทบทางลบและ

ผลกระทบทางบวก ดังนี้ 
1) ในกรณีผลกระทบทางลบ มี 3 ระดับ คือ 
“มาก” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ อย่างถาวร ท้ังทาง              

ด้านคุณภาพ ปริมาณ และไม่สามารถกลับคืนสภาพเหมือนเดิมได้หรือเหมือนก่อนการมีโครงการ               
หรือเกินจากค่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานราชการ หรือเป็นท่ียอมรับของสากล (คะแนน คือ -3)  

“ปานกลาง” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ท้ังด้านปริมาณ 
คุณภาพ หรือเกินจากค่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานราชการ หรือเป็นท่ียอมรับของสากล และใช้
เวลายาวนานในการฟ้ืนฟู หรือปรับเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิมได้ (คะแนน คือ -2) 

“น้อย” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ท้ังด้านคุณภาพ            
และปริมาณ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆ หรือไม่เกินจากค่ามาตรฐานท่ีกําหนดและผลกระทบ
สามารถฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมในระยะเวลาสั้นๆ (คะแนนคือ -1) 

2) ในกรณีผลกระทบทางบวก มี 3 ระดับ คือ 
“มาก” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และคุณค่าต่างๆ ดีกว่าสภาพก่อน               

มีโครงการอย่างถาวร และมีแนวโน้มการพัฒนาดีข้ึนอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต รวมท้ังใช้เวลาใน            
การเปลี่ยนแปลงสั้นๆ (คะแนนคือ +3) 

“ปานกลาง” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ดีกว่าสภาพ         
ก่อนมีโครงการ และมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงระยะหนึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน (คะแนน              
คือ +2) 

“น้อย” หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และคุณค่าต่างๆ ดีกว่าสภาพก่อน              
มีโครงการ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นใช้เวลานานจึงปรากฏผลและผลท่ีเกิดข้ึนอาจตรวจสอบได้ไม่ชัดเจน 
(คะแนนคือ +1) 

3) ในกรณีท่ีไม่มีผลกระทบท้ังทางด้านบวกและด้านลบ ให้คะแนนเท่ากับ 0 (ศูนย์) 

1.4.5   มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) เสนอมาตรการและวิธีการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุดโดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการสําหรับแต่ละผลกระทบซ่ึงมาตรการ               
ท่ีจัดทําข้ึนจะกําหนดให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงโดยพิจารณามาตรการ 4 ลักษณะ
ประกอบด้วย 

- มาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- มาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- มาตรการฟ้ืนฟูต่อทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ 
- มาตรการชดเชยต่อทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ท่ีไม่อาจแก้ไขหรือฟ้ืนฟูได้ 
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กรณีท่ีมีผลกระทบทางบวกอาจเสนอมาตรการส่งเสริมผลกระทบด้านบวกได้ 
2) เสนอแนะข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกในแต่ละมาตรการก่อนท่ีจะสรุปเสนอมาตรการท่ี

เหมาะสมท่ีสุดเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางและมาตรการท่ีเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
3) ประมาณการด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.4.6  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1) เสนอมาตรการและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญให้มี                

ความเหมาะสมตามท่ีได้ประเมินไว้ 
2) แสดงหลักการและเหตุผลท่ีใช้ประกอบกําหนดประเด็นสิ่งแวดล้อมและพารามิเตอร์ท่ีจะทํา

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีต้องการวิธีการตรวจวัดจุดท่ีติดตามตรวจวัดตําแหน่งสถานีและขอบเขต
ของพ้ืนท่ี (โดยมีแผนท่ีหรือรูปประกอบท่ีจําเป็น) ระยะเวลาความถ่ีผู้รับผิดชอบและงบประมาณใน              
การดําเนินการท้ังนี้มาตรการท่ีนําเสนอจะต้องมีความเหมาะสมท้ังในแง่ของประสิทธิผลและงบประมาณ
ซ่ึงเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

1.4.7 จัดประชุมเสนอผลการศึกษาโครงการต่อหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชน
ในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 คร้ัง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 

ในการศึกษาและดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 
จะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม               

ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดโดย สผ. 
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1.5 ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้า

พลังน้ําเข่ือนบางลาง ตามกรอบการศึกษาในภาพ 1-3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1-3 แผนผังแสดงข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนา 
แหล่งน้ําขนาดใหญ่กรณีท่ีไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนข้อมูลการศึกษา 

ท่ีเก่ียวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติก่อนมโีครงการ 

ศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนภายหลังการดําเนินโครงการและ
ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

เสนอมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการเข่ือนบางลาง 

2.1   ท่ีตั้งโครงการ 
2.1.1    ตําแหน่งที่ตั้งโครงการ 

 โครงการเข่ือนบางลางมีท่ีต้ังตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดเส้นละติจูดท่ี 6 องศา 09 ลิปดา 12.83 
พิลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดท่ี 101 องศา 16 ลิปดา 32.91 พิลิปดาตะวันออก ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 33 หมู่ 1
ถนนศรีบางลาง ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีพ้ืนท่ีหัวงานและอ่างเก็บน้ํา
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ คือ บันนังสตา ธารโต และเบตง ดังแสดงในภาพ 2-1 ถึงภาพ 2-4 เข่ือน            
บางลางก้ันแม่น้ําปัตตานีท่ีบริเวณบ้านบางลางตัวเข่ือนเป็นเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวมีความสูง 85 เมตร
สันเข่ือนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ํามีความจุ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือ
เข่ือน 2,080 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1,096.5 กิโลเมตร การเดินทางเข้าถึง  
จากตัวเมืองยะลา โดยใช้ทางสายยะลา-เบตง ทางหลวงหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร              
จนถึงทางแยกตัวเข่ือนเดินทางเข้าสู่โครงการอีกประมาณ 12.5 กิโลเมตร   

2.1.2  ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของเข่ือนบางลาง  
   ตัวเข่ือนเป็นเข่ือนหินท้ิงแกนดินเหนียวมีความสูงจากจุดตํ่าสุดประมาณ 85 เมตร สันเข่ือนยาว 
430 เมตร กว้าง 10 เมตร โดยมีฐานของเข่ือนตอนกว้างมากท่ีสุด 366 เมตร สันเข่ือนอยู่ท่ีระดับ 120 ม.
รทก. ระดับน้ําสูงสุดปกติ +115.00 ม.รทก. ระดับตํ่าสุด +83.00 ม.รทก. ปริมาตรของตัวเข่ือนประมาณ 
2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร สําหรับอุโมงค์ต่างๆและอาคารประกอบของตัวเข่ือนได้รับการจัดให้อยู่บนฝั่งขวา
ท้ังหมด ดังมีรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้

 1) อุโมงค์ผันน้ํา (Diversion Tunnel) เพ่ือผันน้ําในแม่น้ําให้ไหลผ่านอุโมงค์แห่งนี้ในระหว่าง
ทํางานฐานรากและงานถมตัวเข่ือนในระยะแรกอุโมงค์ผันน้ําต้ังอยู่บนฝั่งขวามีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร จํานวน 2 อุโมงค์ ระดับปากอุโมงค์ท้ังสองท่ีด้านเหนือน้ําและด้านท้ายน้ํา
อยู่ท่ี 44 ม.รทก. และ 40.50 ม.รทก. ตามลําดับ ท่ีปากอุโมงค์ด้านเหนือน้ํา แต่ละชุดต่างมีอาคาร               
ซ่ึงติดต้ังประตูปิดก้ันน้ํา (Stop Log) เพ่ือไม่ให้น้ําไหลผ่านเข้าสู่อุโมงค์เม่ือถึงเวลาเริ่มเก็บกักน้ําเหนือ
เข่ือนภายในอุโมงค์ผันน้ําท้ังสองจะถูกอุดด้วยคอนกรีตหนาประมาณ 14 เมตร ในบริเวณแนวแกนกลาง
ของ ตัวเข่ือน 

 2) อาคารระบายน้ําล้น (Spillway) เป็นเส้นทางระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําเหนือเข่ือนเพ่ือ
รักษาระดับน้ําภายในเข่ือนไว้ตามท่ีต้องการ ต้ังอยู่บนฝั่งขวาห่างจากเข่ือนประมาณ 600 เมตร ลักษณะ
เป็นชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ําได้สูงสุดวินาทีละ 4,500 ลูกบาศก์เมตร ท่ีระดับ 117.5            
ม.รทก. ข้ึนไป มีทางระบายน้ํายาวประมาณ 100 เมตร และกว้างระหว่าง 29-34 เมตร 

 3) อาคารระบายน้ําเพ่ือการชลประทาน (River Outlet) เป็นอาคารควบคุมการระบายน้ํา
จากอ่างเก็บน้ําลงสู่แม่น้ําทางด้านท้ายเข่ือน เพ่ือการชลประทานและอุปโภคบริโภคมีลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับอุโมงค์ส่งน้ําเข้าสู่โรงไฟฟ้า ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ยาว 22 เมตร 
ภายในอาคารระบายน้ําติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยน้ํา ซ่ึงสามารถระบายน้ําได้วินาทีละ 86 ลูกบาศก์
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เมตร ท่ีระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา 83 ม.รทก. ซ่ึงเป็นระดับน้ําตํ่าสุดอนึ่งน้ําท่ีปล่อยออกจากอาคารแห่งนี้          
จะไหลลงสู่ช่องระบายน้ําท้ายอุโมงค์ผันน้ําแล้วไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีต่อไป 

 4) ท่อเหล็กส่งน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟ้า (Penstock) ท่อเหล็กส่งน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง              
6 เมตร จํานวน 1 ท่อ ติดต้ังอยู่ในอุโมงค์ ซ่ึงต้ังอยู่บนฝั่งขวามีความยาวนับจากปากอุโมงค์รับน้ํามาถึงจุด
แยกท่อเหล็กยาวประมาณ 330 เมตร จากบริเวณจุดแยกท่อเหล็กได้ติดต้ังท่อเหล็กเข้าสู่เครื่องกังหันน้ํา
จํานวน 3 ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.50 เมตร รวมความยาวท่อเหล็กท้ังหมด ประมาณ 60 เมตร            
และความยาวของท่อเหล็กข้อแยกอีกประมาณ 10 เมตร เหนือบริเวณจุดแยกท่อเหล็กตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นมีจุดแยกออกจากท่อเหล็กส่งน้ําเข้าสู่อาคารระบายน้ําเพ่ือการชลประทานโดยเป็นท่อเหล็กส่งน้ํา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความยาวประมาณ 22 เมตร และความยาวในบริเวณท่ีต่อกับท่อเหล็กส่ง
น้ํามีความยาว 6 เมตร ท่ีปากอุโมงค์รับน้ําแห่งนี้ มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับรับน้ําเข้าไปและ              
ได้ติดต้ังตะแกรงกันสวะและติดต้ังบานประตูระบายน้ําโดยมีระดับปากท่อรับตอนล่างอยู่ท่ี 70 ม.รทก. 

 5) อ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนบางลางเป็นอ่างเก็บน้ํามีพ้ืนท่ีผิวน้ําท่ีระดับสูงสุดประมาณ            
51 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวของอ่างเก็บน้ําท่ีระดับสูงสุดปกติ 41 กิโลเมตร ท่ีระดับน้ําสูงสุดปกติ 
+115 ม.รทก. ระดับน้ําตํ่าสุด +83.00 ม.รทก. ระดับน้ําท่ี Surcharge 117.50 ม.รทก. พ้ืนท่ีรับน้ําฝน
เหนือเข่ือน 2,080 ตร.กม. โดยเก็บกักน้ําได้ปริมาตรท้ังสิ้น 1,360 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงในจํานวนนี้
ประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ําท่ีนํามาใช้งานได้ ผลจากการศึกษาเก่ียวกับการตกตะกอน           
ในก้นอ่าง (Sediment Storage) คาดว่าจะมีปีละประมาณ 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีการตกตะกอน
สะสมไว้ภายในอ่างเก็บน้ําจนถึงระดับปากอาคารรับน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟ้า (70 ม.รทก.) ประมาณ               
290 ล้านลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาประมาณ 700 ปี นับแต่ได้มีการใช้อ่างเก็บน้ําแห่งนี ้

 6) อาคารรับน้ํา (Power Intake House) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 52.50 เมตร
กว้าง 12.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร มีช่องรับน้ํา 4 ช่อง กว้างช่องละ 3 เมตร เรียงเป็นรูปครึ่งวงกลม 
ประตูควบคุมน้ํา (Intake Gate) แบบ Fixed Wheel Gate ขนาดสูง 9.2 เมตร กว้าง 5.7 เมตร ตะแกรง
เหล็ก (Trash rack) ขนาดสูง 15 เมตร กว้าง 2.75 เมตร 
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ภาพ 2-2 ท่ีตั้งเข่ือนบางลางและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ 
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     ภาพ 2-4 บริเวณเข่ือน อ่างเก็บน้ํา และประตูระบายน้ํา ของเข่ือนบางลาง
 

 7) อาคารโรงไฟฟ้า (Power
23.7 เมตร ยาว 50.5 เมตร สูง 
จํานวน 3 เครื่อง ขนาดเครื่องละ
ปีละประมาณ 200 ล้านกิโลวัตต์
จํานวน3 เครื่อง ความเร็ว 214.3 
แรงม้า (เมตริก) ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
kV3Phases, 50 Hz. 

  ส่วนโรงไฟฟ้าบ้านสันติติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ไฟฟ้าแรงสูงบางลาง 115kVเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดยะลาบางส่วน
   8) ลานไกไฟฟ้า (Switch
ได้จะส่งมายังลานไกไฟฟ้า แล้วต่อไปยังสายส่งไฟฟ้า
   9) สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line)
เข่ือนบางลาง-ยะลา 2 จํานวน 2 
   ข้อมูลสรุปลักษณะท่ัวไปและข้อมูลทางเทคนิคของเข่ือนบางลางดัง
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(Power House) เป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เมตร สูง 28.6 เมตร ต้ังอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําปัตตานีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

ขนาดเครื่องละ 24,000 กิโลวัตต์ รวมกําลังผลิต 72,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ติดต้ังเครื่องกังหัน (Turbine) ชนิด Francis 

214.3 รอบ/นาที ความสูงน้ําปกติ 62 เมตร ขนาดพิกัดแต่ละเครื่อง
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จํานวน 3 ชุด ขนาด32,500 kVA, 13.8/115 

ส่วนโรงไฟฟ้าบ้านสันติติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 1 เครื่องกําลังผลิตรวม
เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดยะลาบางส่วน 
(Switch Yard) ต้ังอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารโรงไฟฟ้าไฟฟ้าท่ีผลิต

ได้จะส่งมายังลานไกไฟฟ้า แล้วต่อไปยังสายส่งไฟฟ้า115 kV 3 วงจรสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา
(Transmission Line) มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 115 kV ประกอบด้วย สายส่ง

2 วงจร และสายส่งเข่ือนบางลาง - สฟ.บางลาง จํานวน
ลักษณะท่ัวไปและข้อมูลทางเทคนิคของเข่ือนบางลางดังตาราง 2
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แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 
ต้ังอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําปัตตานีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า              
Francis แบบแกนต้ัง 

ขนาดพิกัดแต่ละเครื่อง 28,800 
32,500 kVA, 13.8/115 

กําลังผลิตรวม1.3 MW. สถานี

ต้ังอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารโรงไฟฟ้าไฟฟ้าท่ีผลิต               
วงจรสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 

ประกอบด้วย สายส่ง
บางลาง จํานวน 1 วงจร 

2-1  
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ตาราง 2-1 สรุปลักษณะท่ัวไปและข้อมูลทางเทคนิคของเข่ือนบางลาง 
 

ลักษณะท่ัวไปและข้อมลูทางเทคนิคของเขื่อนบางลาง 
1. ประวัติความเป็นมา เข่ือนบางลางเป็นเข่ือนอเนกประสงค์ สร้างปิดก้ันแม่นํ้าปัตตานี บ้านบางลาง อําเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2519 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2524 
สภาพน้ําและอ่างเก็บน้ํา 
 

พ้ืนท่ีรับนํ้า:  
ปริมาณนํ้าท่ีไหลเข้าอ่าง (เฉลี่ย):  
ปริมาณนํ้าหลากออกแบบ:  
ระดับเก็บกักนํ้าสูงสุด:  
ความจุ:  
ระดับกักนํ้าปกติ:  
ความจุ:  
ระดับกักเก็บนํ้าต่ําสุด:  
ความจุ:  
พ้ืนท่ีขอบอ่างฯท่ีระดับเก็บกักสูงสุด:  
พ้ืนท่ีขอบอ่างฯ ท่ีระดับเก็บกักปกติ:  

2,080 ตร.กม. 
157 ล้าน ลบ.ม./ปี 
6,026 ลบ.ม./วินาที 
117.50  ม.รทก. 
1,589.8288 ล้าน ลบ.ม. 
+115.00 ม.รทก. 
1,454.36 ล้าน ลบ.ม. 
+83 ม.รทก.  
276.28 ล้าน ลบ.ม.  
55.205 ตร.กม. 
53.34 ตร.กม. 

เขื่อนและส่วนประกอบ 
ท่ีสําคัญ 
 

1.1 ตัวเข่ือน (Dam) 
ชนิด:  
ชนิดของหินท่ีรองรับเข่ือน:  
 
ความสูงตัวเข่ือน:  
ความยาวสันเข่ือน:  
ความกว้างสันเข่ือน:  
ระดับสันเข่ือน:  
ความกว้างฐานเข่ือน:  
ความลาดชันด้านเหนือนํ้า:  
ความลาดชันด้านท้ายนํ้า:  
ปริมาตรของตัวเข่ือน:  

 
หินท้ิงแกนดินเหนียว 
Quartzite, SandstoneandShale 
85 ม. 
422 ม. 
10 ม. 
+120.00 ม.รทก. 
366 ม. 
1:2.0 
1:1.8 
2,864,662 ลบ.ม. 

1.2 อาคารระบายนํ้าล้น (Spillway Structure) 
ชนิด:  
 
ขนาด:  
ประตูควบคุมการระบายนํ้า:  
ขนาดบานประต ู
ระดับท่ีสันอาคาร  
ความสามารถระบายนํ้าสูงสุด  

 
รางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Open Chute) 
25.0 x 100.5 ม. 
Redial Gates 
12.5 x 17.5 ม. จํานวน 2 บาน 
+98.00 ม.รทก. 
4,500  ลบ.ม./วินาที 
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ตาราง  2-1 (ต่อ) 
 
 1.3 อุโมงค์ผันนํ้า (Diversion 

Tunnel) 
ชนิด:  
จํานวน:  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง:  
ความสามารถระบายนํ้าสูงสดุ:  

 
หน้าตัดรูปเกือกม้า 
2  อุโมงค์ 
7 ม. 
1,300  ลบ.ม./วินาที 

อาคารระบายนํ้าเพ่ือการชลประทาน 
(Irrigation Outlet) 
ประตูควบคุม:  
ระบบวาล์วควบคุม: 
 
ความสามารถระบายนํ้าสูงสดุ:  

 
 
Butterfly Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 ม. 
Howell – Bunger Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.8 ม. 
69ลบ.ม./วินาที 

อาคารรับนํ้าเข้าสูโ่รงไฟฟ้า (Intake) 
ชนิด:  
ประตรูับนํ้า:  
 
ขนาด:  

 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Structural Steel, Single Section, Wheel 
Mounted for Closing Under Unbalance Head 
5.7 x 9.2 ม.ระดับธรณีประตู 

 ท่อส่งนํ้าเข้าโรงไฟฟ้า (Penstock) 
ชนิด: 
จํานวน:  
เส้นผา่ศูนย์กลางภายใน:  

 
ท่อเหล็ก (Welded Steel Pipe) หุ้มด้วยคอนกรีต 
1 ท่อหลัก และแยกเป็น 3 ท่อย่อย 
6.0ม. และลดเป็น 3.5ม. สําหรับท่อแยก 

 อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) 
ชนิด: 
ขนาด:  
Powerhouse Crane: 
  

 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
23.7 x 50.5 x 28.6 ม. 
Main Hoist 125 ตัน และ 
Auxiliary Hoist 20 ตัน 

การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

กําลังผลติตดิตั้ง: 
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย: 

3 x 24  เมกะวัตต์ 
200ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 

เครื่องกังหันนํ้า (Turbine) 
ชนิด: 
 
จํานวน:  
กําลังผลติสูงสุดแตล่ะชุด:  
ความสูงแรงดันนํ้าปกต:ิ  
ความสูงแรงดันนํ้าต่ําสดุ:  
อัตราการไหลสูงสดุ:  
ความเร็วรอบ:  

 
Vertical Shaft, Single Runner,  
Single Discharge, Francis Turbine 
3ชุด 
28,800 กิโลวัตต์ 
62 ม. (Rated Head) 
38 ม. 
50 ลบ.ม./วินาที 
214.3 รอบ/นาที 
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ตาราง  2-1 (ต่อ) 
 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) 

ชนิด:  
 
 
จํานวน:  
กําลังผลติสูงสุดแตล่ะชุด:  
ความถ่ี:  
แรงดัน:  

 
3 – Phase, Vertical Shaft, Water Wheel 
Driven, Thrust below Rotor, WaterExchange, 
Surface Air Coolers 
3 ชุด 
28,240  กิโลโวลต์ – แอมแปร์ 
50 เฮิร์ท 
13,800  โวลต์ 

 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
ชนิด:  
        
จํานวน:  
กําลังสูงสดุ:  
แรงดันไฟฟ้าสูง:  
แรงดันไฟฟ้าต่ํา:  

 
3-Phase, 50 CPS. Oil Immersed with  
Forced, Air Cooling by External Fan 
3 ชุด 
32,500  กิโลโวลต์-แอมแปร์ 
115.0 กิโลโวลต์ 
13.8 กิโลโวลต์ 

 

2.2 การบริหารจัดการนํ้า 
เข่ือนบางลางมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําปัตตานีเนื่องจากเป็น           

เข่ือนท่ีควบคุมน้ํามากกว่าร้อยละ 50 ของลุ่มน้ําปัตตานี การศึกษารวบรวมข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดถึงหลักการบริหารจัดการน้ําเข่ือนบางลางในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อ              
การนําไปวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของโครงการต่อไป การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร 
และการสอบถามท้ังจากส่วนกลางและจากพ้ืนท่ีโครงการ สรุปได้ดังนี้   

1)  ความต้องการใช้น้ํา 
 การประเมินความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ําปัตตานีแบ่งออกเป็นความต้องการใช้น้ําเพ่ือ               
การชลประทาน ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการประปา ความต้องการใช้น้ําเพ่ือ              
การคมนาคมและผลักดันน้ําเค็ม ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า ข้อมูลความต้องการใช้น้ํา
ซ่ึงรวบรวมได้จากรายงานต่างๆ และจากแผนความต้องการใช้น้ํา รวมถึงปริมาณน้ําท่ีผันออกจากเข่ือน
จริงท่ีผ่านมาแสดง ถูกนํามาใช้ประกอบการปรับปรุงวางแผนความต้องการใช้น้ํา ดังนี้ 

1.1) ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการชลประทาน 
ในลุ่มน้ําปัตตานีมีโครงการชลประทานท่ีสําคัญ คือ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี 

ซ่ึงมีเข่ือนทดน้ําสร้างข้ึนท่ี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา และมีระบบชลประทานสําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกสอง
ฝั่งแม่น้ําปัตตานี เป็นโครงการประเภททดน้ําและส่งน้ําพร้อมท้ังระบายน้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 373,850 ไร่ 
พ้ืนท่ีชลประทาน 275,800 ไร่ มีความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทานเฉลี่ยปีละ 212.5 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทานในฤดูแล้ง ประเมินได้จากแผนการขอใช้น้ําสําหรับ                
การปลูกพืชฤดูแล้งของเข่ือนปัตตานี สําหรับฤดูฝนประเมินจากค่าเฉลี่ยสถิติข้อมูลปริมาณน้ําท่ีส่งเข้า
พ้ืนท่ีชลประทานของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานีความต้องการน้ําชลประทานท่ีประเมินได้ใช้
เป็นค่าคาดการณ์เฉลี่ยในรอบ 10 ปีข้างหน้า 
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1.2) ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ประเมินจากโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา

ปัตตานีสํานักชลประทานท่ี 12 โดยมีปริมาณน้ําท่ีขอเพ่ืออุปโภคและบริโภคเท่ากับ 5 ลบ.ม./วินาที หรือ 
157.68 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยแบ่งเป็นความต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเหนือเข่ือนปัตตานี 2.5               
ลบ.ม./วินาที (78.84 ล้าน ลบ.ม./ปี) และความต้องการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคท้ายเข่ือนปัตตานี 2.5                
ลบ.ม./วินาที (78.84 ล้าน ลบ.ม./ปี) 

1.3) ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการคมนาคม และการผลักดันน้ําเค็ม 
การใช้น้ําเพ่ือการคมนาคมและผลักดันน้ําเค็มบริเวณปากแม่น้ําปัตตานี มีความจําเป็น                 

ในฤดูแล้ง ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ประเมินโดยโครงการส่งน้ําและน้ําบํารุงรักษาปัตตานี               
ตามแผนการขอใช้น้ําในฤดูแล้งของเข่ือนปัตตานี เช่นเดียวกันมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ลบ.ม./วินาที 
และในฤดูฝนใช้ค่าเฉลี่ย 20 ลบ.ม./วินาที เช่นเดียวกับฤดูแล้ง ซ่ึงปริมาณน้ํานี้จะรวมกับปริมาณน้ําตาม
ธรรมชาติซ่ึงมีมากอยู่แล้วในฤดูฝน 

1.4) ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จํานวนชั่วโมงข้ันตํ่าในการเดินเครื่องช่วง Peaking Hour (กรณีท่ีเดินเครื่องเต็มท่ีท้ัง              

3 เครื่องรวม 72 เมกกะวัตต์) ท่ีเหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุนระยะยาวและสอดคล้องกับความต้องการ
น้ําทางท้ายน้ําดังกล่าวข้างต้นพบว่า Peaking Hour ท่ีเหมาะสม คือ 6 ชั่วโมงในภาวะปกติเม่ือระดับน้ํา
อยู่ระหว่าง Upper Rule และ Rule Curve และ 5 ชั่วโมง ภาวะวิกฤติเม่ือระดับน้ําอยู่ตํ่ากว่า Lower 
Rule Curve 

2) การจัดสรรน้ําและการส่งน้ําในโครงการส่งน้ําบํารุงรักษาปัตตานี 
 การประสานงานการระบายน้ําจากเข่ือนบางลางให้แก่เข่ือนปัตตานี ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนล่าง              

ของเข่ือนบางลางตามลําน้ําปัตตานีมีการวางแผนร่วมกันทุกช่วงฤดูกาลใช้น้ําระหว่างบุคลากรของ                  
ท้ังสองหน่วยงาน 

 การวางแผนระบายน้ําก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก   
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานีจะกําหนดขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูกาลพร้อม               

ท้ังประเมินปริมาณการใช้น้ําท่ีต้องการตลอดฤดูกาล และมีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบของ                      
เข่ือนบางลาง เพ่ือเปรียบเทียบกับแผนการระบายเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงได้วางแผนการระบายน้ํา
ของฤดูกาลท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด ท้ังด้านผลผลิตการเกษตรและไฟฟ้าโดยมีความสอดคล้อง                
กับปริมาณต้นทุนการเก็บกักน้ําในเข่ือนบางลาง 

 การระบายน้ํารายสัปดาห์ในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก 
 ฝ่ายจัดสรรน้ําโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี จะทําการประเมินความต้องการใช้น้ํา

ของโครงการ จากข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกและปริมาณฝนท่ีตกแล้ว จึงขอให้เข่ือนบางลางระบายน้ํา
ตามความต้องการโดยแยกประเภทการใช้น้ําสําหรับกิจกรรมหลักต่างๆ อย่างชัดเจนตามแบบฟอร์ม                     
ซ่ึงส่งผ่านทางโทรสาร (FAX) จากนั้นเข่ือนบางลางจะพิจารณาปริมาณน้ําท่ีขอให้ระบาย โดยเปรียบเทียบ
กับความต้องการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือให้การระบายน้ําสามารถตอบสนองตามความต้องการ และจะมี
การรักษาการระบายน้ําเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด หรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 

 ปริมาณน้ําต้นทุนท่ีเก็บกักได้ในแต่ละช่วงฤดูกาลและปริมาณน้ําท่าท่ีมีตามธรรมชาติในลุ่ม
น้ําปัตตานีระยะท่ีผ่านมา มีความพอเพียงต่อความต้องการใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอมา                     
การใช้น้ําเพ่ือการเพาะปลูกของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี ยังไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนน้ํา
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เกิดข้ึนโดยเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกได้ตามความต้องการ และไม่มีข้อจํากัดหรือปัญหาด้านน้ํา
ต้นทุนในฤดูกาลต่างๆ 

3) แนวทางการบริหารจัดการน้ํา 
 การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดและมีแบบแผนท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มีแนวทางท่ีนิยมใช้ในการบริหารจัดการ คือ การกําหนดเกณฑ์ระดับน้ําท่ีเหมาะสมใน
อ่างเก็บน้ําท่ีช่วงเวลาต่างๆ หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า Rule Curve ซ่ึงมีค่าของ Rule Curve ของ              
อ่างเก็บน้ําโดยท่ัวไป ดังนี้ 

  1) Flood Control Rule Curve คือ เกณฑ์ควบคุมระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําเพ่ือความ
ปลอดภัยของตัวเข่ือน 

  2) Upper Rule Curve คือ เกณฑ์ควบคุมระดับน้ําสูงสุด 
  3) Lower Rule Curve คือ เกณฑ์ควบคุมระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา เพ่ือควบคุมการขาด

แคลนน้ําในช่วงเวลาน้ําน้อย 
สําหรับ Lower Rule Curve (LRC) หมายถึง การกําหนดระดับน้ําหรือปริมาณเก็บกักน้ํา            

ในอ่างเก็บน้ํา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนในช่วงเวลาวิกฤต หรืออาจจะเกิดความแห้งแล้งติดต่อกัน
หลายปี หรืออาจแห้งแล้งกว่าท่ีเคยเกิดมาแล้ว ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเตรียมการกําหนดแนวทางในทางปฏิบัติ
ว่า เข่ือนจะยังคงมีน้ําเหลือเพียงพอแม้ยามเกิดภาวะวิกฤต 

ส่วน Flood Control Rule Curve (FCRC) เป็นระดับท่ีกําหนดข้ึนสําหรับควบคุมการ
ปล่อยน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากหรือในกรณีท่ีมีน้ําหลาก (Flood) ไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา เพ่ือให้ปริมาตรอ่างเก็บ
น้ําเหนือ FCRC มีปริมาตรเพียงพอท่ีรองรับ Flood ขนาดใหญ่ เม่ือมีการเปิดประตูระบายน้ําล้น 
(Spillway) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ในบางครั้งการออกแบบ Spillway ของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่               
จะกําหนดให้ระดับเก็บกักปกติเป็น FCRC ของเข่ือนนั้น ซ่ึงหมายความว่า ถ้ามี Flood ท่ีออกแบบไว้
เกิดข้ึนเม่ือระดับน้ําอยู่ท่ีระดับเก็บกักปกติจะสามารถเปิด Spillway ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และระดับ                
ท่ีเพ่ิม (Surcharge) จะไม่สูงเกินระดับน้ําสูงสุดท่ีออกแบบไว้ 

Flood ท่ีออกแบบไว้สําหรับเข่ือนบางลาง คือ Probable Maximum Flood (PMF) 
คํานวณแยกมาจากสภาวะฝนตกสูงสุดท่ีเกิดข้ึนท่ีโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่            
มีปริมาณน้ําสูงสุด 6,050 ลบ.ม./วินาที FCRC ท่ีเข่ือนบางลาง ในช่วงเดือนธันวาคมอยู่ท่ีระดับ 112.5               
ม.รทก. ซ่ึงอยู่ ตํ่ ากว่าระดับปกติ 2.5 เมตร เ ม่ือระดับน้ําสูงกว่า FCRC จะต้องเปิด Spillway                    
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้โดยฝ่ายบํารุงรักษาโยธา (ฝบย.) กฟผ. หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ จะค่อยๆเปิด
บานในช่วงแรกเม่ือระดับน้ําสูงกว่า FCRC ไม่มาก และจะเปิดบานเพ่ิมข้ึนเม่ือระดับน้ําอยู่สูงข้ึนท้ังนี้                
วิธีดังกล่าวจะช่วยเก็บกักน้ําได้บางส่วนในกรณีท่ี Flood มาไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามเม่ือ PMF                  
เข้ามา Spillway และอ่างเก็บน้ํายังสามารถรองรับได้โดยระดับไม่เกินระดับสูงสุดท่ีออกแบบไว้ท่ี    
117.50 ม. รทก. 

ตามผลการวิเคราะห์เพ่ือบริหารจัดการเข่ือนบางลาง ยังคงกําหนดเง่ือนไขของ Flood               
และการปล่อยน้ําตามเดิม คือใช้ PMF เป็น Design Flood โดยมีวิธีการเปิด-ปิด Spillway เช่นเดิม                
ทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําโดยการทํา Reservoir Routing ผลของการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ําและปริมาณน้ําท่ีระบาย ซ่ึงมีการศึกษาไว้ 2 กรณี คือ 
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  1) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยน้ําของ Spillway, C=2.060 (จากการออกแบบเบ้ืองต้น) 
  2) ค่า C=1.905 (จาก Hydraulic Model Test) 
จากผลการทํา Reservoir Routing ระดับน้ําสูงสุดในกรณีแรกคือ 117.80 ม.รทก.สูงกว่า

ระดับสูงสุดท่ีออกแบบไว้ 0.30 ม.โดยมีระดับน้ําสูงกว่า 117.50 ม.รทก. ประมาณ 18 ชั่วโมง 
ระดับน้ําสูงสุดกรณีท่ี 2 คือ 118.30 ม.รทก. สูงกว่า 117.50 ม. เท่ากับ 0.80 ม. โดยมีระดับ

น้ําสูงกว่า 117.50 ม.รทก. ประมาณ 31 ชั่วโมง 
พิจารณาจากผลการทํา Reservoir routing ประกอบกับขนาดของ Design Flood                 

ท่ีค่อนข้างใหญ่มากรวมท้ังระยะเวลาในการเกิดระดับสูงเกินกว่าระดับกักน้ําสูงสุดท่ีออกแบบไว้ไม่มากนัก 
จึงสรุปได้ว่า FCRC เดิมท่ีมีอยู่ยังสามารถใช้ได้ 

หลักการพ้ืนฐานในการกําหนด FCRC มีดังนี ้
  1) การควบคุมปริมาณน้ําหลากพิจารณาระดับน้ําในอ่างโดยไม่ได้พิจารณาการพยากรณ์

ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างระบบ ADAS (การพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างใช้ในการพิจารณา เปิด-ปิด             
บานประตูระบายน้ําล้น) 

  2) ปริมาณน้ําท่ีระบายออกจากอ่างไม่เกินปริมาณน้ําไหลเข้าอ่าง นอกจากปริมาณน้ํา
หลากท่ีเกิดข้ึนได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอย่างชัดเจน 

  3) บานประตูระบายน้ําเปิดปิดด้วยระยะเท่าๆ กันทุกบาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดตัดกัน
ของคลื่นน้ําในทางระบายน้ําล้น และการเปิดบานครั้งแรกควรเปิดบานด้วยระยะ 1.75 ม. เป็นเวลา                  
30 นาที เพ่ือให้เกิดการสลายพลังงานอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงสามารถลดระยะเปิดลงได้ โดยมีระยะ
ตํ่าสุดของการเปิดบาน 0.9 ม. 

  4) ความจุของลําน้ําด้านท้ายน้ําท่ีจังหวัดยะลา 800 ลบ.ม./วินาที การกําหนด FCRC 
อาศัยการศึกษาการจําลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําในการเกิดน้ําหลากท่ีรอบปีการเกิดต้ังแต่ 2 ปี             
จนถึงน้ําหลาก PMF 

4) ระบบโทรมาตร 
 ระบบโทรมาตร เป็นระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติโดยข้อมูลท่ีวัดได้จากสถานีสนาม 

(Remote Station) จะถูกส่งมาให้สถานีหลัก (Master Station) โดยผ่านระบบสื่อสารซ่ึงอาจจะเป็น
ระบบวิทยุ ระบบโทรทัศน์ หรือดาวเทียม เป็นต้น การทํางานของระบบโทรมาตรเข่ือนบางลางดัง               
ภาพ 2-5 บทบาทความสําคัญของการติดต้ังระบบโทรมาตร คือ  

 1) เพ่ือให้การปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ไม่เกิดผลกระทบรุนแรงต่อพ้ืนท่ีท้ายน้ํา 
 2) เพ่ือลดสภาวะน้ําท่วมในเขตจังหวัดยะลาและปัตตาน ี
 3) เพ่ือให้สามารถติดตามสภาพน้ํา ท้ังด้านเหนือและท้ายเข่ือนได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมี

อุปกรณ์เครื่องมือระบบโทรมาตร ประกอบด้วย เครื่องมือวัดน้ําฝน มี 8 สถานี เครื่องมือวัดระดับน้ํา               
5 สถานี ระบบสื่อสารข้อมูล สื่อสาร 2 ทางความถ่ีเดียว สามารถเรียกดูข้อมูลจากห้องควบคุมได้ ระบบ
มาตรฐานข้อมูลและพยากรณ์น้ํา สามารถพยากรณ์น้ําท่ีจะไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา และสุดท้าย คือ ระบบ
แสดงผลเป็นกราฟฟิก 
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ภาพ 2-5 การทํางานของระบบโทรมาตรเข่ือนบางลาง  
 

ประโยชน์ในการติดต้ังระบบโทรมาตร คือช่วยบรรเทาสภาพน้ําท่วมด้านท้ายน้ํา ช่วยให้             
การบริหารและจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํามีประสิทธิภาพสูงข้ึน และช่วยในการวางแผนการระบายน้ําได้
ล่วงหน้า 

5) หลักการปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง 
    กําหนดหลักเกณฑ์การปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง มีดังนี้ 
     1) ในภาวะปกติเม่ือระดับน้ําอยู่ระหว่าง Upper Rule Curve และ Lower Rule 
Curve การปล่อยน้ําจะปล่อยให้เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือการชลประทานทางท้ายน้ําและการผลิต
ไฟฟ้าข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว้ 
     2) ปริมาณน้ําเพ่ือการชลประทานท่ีปล่อยออกจากเข่ือนจะเท่ากับปริมาณความต้องการ
น้ําหักลบด้วยปริมาณ Side Flow 
     3) พยายามรักษาระดับน้ําให้อยู่ท่ี Upper Rule Curve ให้มากท่ีสุด โดยท่ีเม่ือระดับน้ํา
สูงกว่า Upper Rule Curve จะปล่อยน้ําผ่านโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จนอาจถึงปริมาณสูงสุดท่ีปล่อยได้ เพ่ือลด
ระดับน้ําลงมาท่ีระดับ Upper Rule Curve 
     4) พยายามรักษาระดับน้ําไม่ให้สูงเกินกว่า Flood Control Rule Curve โดยระบาย
ปริมาณน้ําท่ีเกินกว่าระดับน้ําท่ีผ่านออกทางประตูระบายน้ําล้น 
     5) เม่ือระดับน้ําตํ่ากว่า Lower Rule Curve ให้ลดปริมาณการปล่อยน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้า
ข้ันตํ่าลง 
     6) จะไม่ปล่อยน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําเม่ือระดับน้ําในอ่างเก็บกักตํ่าสุด 
หมายเหตุ : การระบายน้ําตาม 3) และ 4) ส่วนมากจะระบายน้ําในช่วงน้ําหลาก ต้องอาศัยระบบโทร
มาตรและศึกษาสภาพอากาศประกอบ 
 

ข้อมูลจากระบบโทรมาตร 

* ข้อมูลปัจจุบัน 

*ฐานข้อมูล 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
* แบบจําลองแปลงฝนเป็นน้ําท่า 

* แบบจําลองการจัดการน้ําในอ่างเก็บ 
* แบบจําลองการไหลของน้ําในลําน้ํา 

เสนอแนะแนวทางการระบายน้ํา 
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   6) แนวทางการควบคุมบานประตูระบายน้ําล้น มีรายละเอียด ตามตาราง 2-2 
ตาราง 2-2 แสดงแนวทางการควบคุมประตูระบายน้ําล้น 
 

ระดับน้ําในอ่างเก็บ 
(ม.รทก.) 

ปริมาณน้ําระบายผ่านโรงไฟฟ้า 
(ลบ.ม./วินาที) 

ระยะเปิดบานประตูระบาย
น้ําล้น (ม.) 

112.0-115.0 120 0.00 
115.0-115.5 120 0.90 
115.5-116.0 120 1.75 

>116.0 120 เปิดเต็มท่ี 
 
    6.1)  เง่ือนไขการเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ําล้น 
      (1) เม่ือระดับน้ําในอ่างสูงกว่า 112.0 ม. ให้ระบายน้ําเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มท่ี เพ่ือ
ลดระดับน้ําลงมาท่ี 112.0 ม. 
      (2)  ถ้าระดับน้ํายังคงสูงข้ึนให้เริ่มเปิดบานประตูระบายน้ําล้น เม่ือระดับน้ําในอ่างถึง 
115.0 ม. โดยเปิดบานระยะ 1.75 ม. เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจึงลดลงเหลือ 0.90 ม. 
      (3)  ถ้าระดับน้ําสูงกว่า 115.5 ม. เปิดบานระยะ 1.75 ม. (10% ของระยะเปิดบาน
เต็มท่ี 17.5 ม.) 
      (4)  ถ้าระดับน้ําสูงกว่า 116 ม. เปิดบานเต็มท่ี 
      จากการศึกษาการจําลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ํา พบว่า การควบคุมบานประตู
ระบายน้ําล้นข้างต้น สามารถควบคุมน้ําหลากและการป้องกันอุทกภัย จากน้ําหลากท่ีรอบปีการเกิดตํ่า
กว่า 50 ปีได้ ในกรณีท่ีเกิดปริมาณน้ําหลาก PMF จะมีระดับน้ําสูงสุดในอ่างท่ี 118.08 ม.รทก.                 
และมีอัตราการระบายน้ําสูงสุดจากเข่ือน 4,770 ลบ.ม./วินาที โดยระดับน้ําสูงสุดยังคงมีระยะเผื่อน้ําล้น
จากสันเข่ือนอยู่ 1.92 ม. 

    6.2) การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําในช่วงน้ําแล้ง (Delimit Reservoir Operation) 
      จากการประเมินปัญหาภัยแล้ง มีสาเหตุของการเกิดน้ําแล้ง ดังนี้ 
      (1)  การระบายระดับน้ําต่ํากว่า Lower Rule Curve (LRC) 
        โดยปกติ Lower Rule Curve (LRC) หมายถึง การกําหนดระดับน้ําหรือ
ปริมาณน้ําเก็บกักให้คงเหลือในอ่างเก็บน้ํา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนในช่วงเวลาวิกฤตท่ีอาจจะ
เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี หรือแห้งแล้งกว่าท่ีเคยเกิดมาแล้ว ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมหรือ              
การกําหนดแนวทางในทางปฏิบัติ ว่าจะยังคงมีน้ําเหลือเพียงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤตเช่นนั้น โดยกําหนด
เป็นสัดส่วน (%) ของความจุใช้งานท่ีอยู่ใต้ URC (ระหว่าง URC และระดับน้ําตํ่าสุด) ในการศึกษา
ปรับปรุง Rule Curve ใช้ LRC มีปริมาณน้ําเป็น 70% ของความจุใช้งานท่ีอยู่ใต้ URC 

      (2)  ภาวะน้ําแล้ง 
        การบริหารน้ําในช่วงน้ําแล้งมีการกําหนดกรณีน้ําแล้ง 3 กรณี ได้แก่ ปีน้ําน้อย 
ปีน้ําค่อนข้างน้อย และปีน้ําเฉลี่ย โดยมีข้อกําหนดในการพิจารณากรณีน้ําแล้งดังนี้ 
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       - ปีน้ําน้อย    ประมาณ 80%  ของปริมาณน้ําเฉลี่ย 
       - ปีน้ําค่อนข้างน้อย  ประมาณ 90%  ของปริมาณน้ําเฉลี่ย 
       - ปีน้ําเฉลี่ย    ประมาณ 100%  ของปริมาณน้ําเฉลี่ย 

      (3)  การบริหารน้ําในช่วงน้ําแล้ง 
        สภาพการขาดแคลนน้ําพิจารณาตามเง่ือนไข และลําดับความสําคัญในการใช้น้ํา ดังนี้ 
        1) ด้านอุปโภคบริโภคและการประปา โดยไม่ยอมให้เกิดการขาดแคลนน้ํา 
        2) ด้านการชลประทาน ยอมให้เกิดการขาดแคลนน้ําได้กรณีจําเป็น 
        3) ด้านการคมนาคมผลักดันน้ําเค็ม มีปริมาณโดยเฉลี่ย 20 ลบ.ม.ต่อวินาที 
        4) ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ยอมให้เกิดการขาดแคลนได้ ตามปริมาณน้ํา     
ท่ีให้กับความต้องการน้ําด้านต่างๆ 

2.3 มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีดําเนินการเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในการทบทวนการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. พบว่า หลังเข่ือนบางลางดําเนินการมา

ได้ประมาณ 15 ปี ในปี พ.ศ.2539 กฟผ.ได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง               
การสร้างเข่ือนบางลางข้ึนเป็นครั้งแรก และ กฟผ.ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเฉพาะปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ ได้แก่ คุณภาพน้ําผิวดิน               
การเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ํา (ตรวจสอบสาหร่ายและผักตบชวา) เป็นต้น 
   ในส่วนของงานศึกษาด้านคุณภาพน้ํา จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงานสุขภาพอนามัย 
ฝ่ายเคมี กฟผ.(อคม.) มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําท้ังทางด้านเคมี กายภาพ และทาง
ชีววิทยา กระจายไปตามบริเวณต่างๆ ต้ังแต่เหนือเข่ือนไปจนถึงท้ายเข่ือน มีสถานีตรวจวัดรวมท้ังสิ้น
ประมาณ 15 สถานี บริเวณอ่างเก็บน้ําและเหนือน้ํารวมประมาณ 11 สถานี และท้ายน้ําบริเวณแม่น้ํา
ปัตตานี ประมาณ 4 สถานี  
   โดยท่ัวไปปัญหาหลักของอ่างเก็บน้ํานั้นจะเก่ียวกับการท่ีน้ําบ่าไหลล้นลงในอ่างซ่ึงจะพัดพาเอา
ปุ๋ยและธาตุอาหารอ่ืนๆ จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและแหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงสารอาหารท่ีมากเกินเหล่านี้เม่ือรวมกับ
น้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน ก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ท่ีสมบูรณ์ของสาหร่าย การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
สาหร่าย จะส่งผลทําให้น้ําในอ่างท่ีเก็บกักไว้มีคุณภาพด้อยลงดังนั้นงานทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโครงการ
เข่ือนให้ความสนใจ ทําการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คือ งานด้านคุณภาพน้ํา             
การเจริญเติบโตของสาหร่ายและวัชพืชน้ํา เช่น ผักตบชวา โดยมีการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ําซ่ึง
รับผิดชอบโดยแผนกบํารุงรักษาโยธา งานบํารุงรักษาอ่างเก็บน้ํา ประกอบด้วย 
   1) งานบํารุงรักษาอ่างเก็บน้ํา ประกอบด้วย 
     -การสํารวจตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ําและกําจัดผักตบชวาด้วยทางเรือ 
     - สํารวจตรวจสอบผักตบชวาในอ่างเก็บน้ํา 
     - สํารวจตรวจสอบสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําพร้อมท้ังเฝ้าระวังตรวจสภาพอ่างเก็บน้ํา             
และกําจัดเก็บผักตบชวา 
   2) ควบคุมการแพร่กระจายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินซ่ึงส่วนใหญ่จะพบในช่วงเดือน
เมษายนและพฤษภาคมเกือบทุกปี ส่วนนอกเวลานี้มักจะไม่พบหรือพบได้น้อย แผนงานการควบคุม              
การแพร่กระจายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินจัดทําโดยกองโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลางเป็นความร่วมมือ
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ระหว่างงานพัฒนาคุณภาพ แผนกบํารุงรักษาโยธา งานสุขภาพอนามัย และงานประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. 
บางลาง และชุมชน ท้ังนี้เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

2.4 แผนดําเนินการด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
จากการรวบรวมข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่า นอกจากภารกิจ

หลักของเข่ือนบางลาง คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กฟผ.ยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม                 
มีกําหนดไว้ในแผนชุมชนสัมพันธ์ ซ่ึงถือเป็นงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีรายละเอียด ดังนี้  
   1) โครงการและกิจกรรมในการสนับสนุนด้านการศึกษาการส่งเสริมอาชีพรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตท่ีได้ดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2553-2554 อยู่ในงานมวลชนสัมพันธ์ ดังตาราง 2-3 และแผน
ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ปี 2555 ดังตาราง 2-4 
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ตาราง 2-3 โครงการและกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ท่ีได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553-2554 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม กลุ่ม/พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
1. แผนงานคน กฟผ.ญาติใกล้ชิดมิตรใกล้บ้าน เป็นการดําเนินการร่วมกับชุมชนด้านสุขาภิบาลงานอาชีพและท่ีพัก
อาศัยประกอบด้วย 7 โครงการ 
 1) โครงการลองกอง 

บางลางสู่บางกรวย 
- ไม่ได้ดําเนินการเน่ืองจาก 

ลองกองผลผลิตน้อย 
100,000 

2) โครงการห้องสุขามสัยิด
คอสูอลีบาดะห์ 

จัดสร้างห้องสุขามัสยิด
คอสูอลีบาดะห์ 

บ้านบือซู ม.6 ต.บันนังสตา       
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

50,000 

3) โครงการนํ้าสะอาด 
เพ่ือชุมชน 

ติดตั้ ง เครื่ องกรอง นํ้ า
สะอาด 

- โรงเรียนบ้านเยาะ (สันติ 2) ม.6   
ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 
- โรงเรียนบ้านสันติม.2  
ต.เข่ือนบางลาง อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา 
- โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ม.6  
ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา 

100,000 

 4) โครงการชีววิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมการเลีย้ง 
เป็ดเทศ เพ่ือเป็นอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนเข่ือนบางลาง ม.1  
ต.เข่ือนบางลาง อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา 

20,000 

 5) โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ซ่อมเครื่องยนต ์

จัดส่งเยาวชนเข้าเรียน
หลักสูตรระยะสั้น 
การซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา 

เยาวชนบริเวณเข่ือนบางลาง
จํานวน 15 คน 

20,000 

 6) โครงการปลูกสร้างและ 
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 
ครอบครัวผู้ยากไร ้

สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ 
จํานวน 1 หลัง 
สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ 
จํานวน 1 หลัง 

ผู้ยากไร้ ม.1 (บ้านใหม่) ต.เข่ือน
บางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
ผู้ยากไร้ ม.5 (บ้านคอลอกาเอ)  
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

210,000 

 7) โครงการสวนสุขภาพ 
เพ่ือชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ
84 พรรษา 

สร้างสวนสุขภาพ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์
เข่ือนบางลาง (ใกล้สนามกอล์ฟ) 

50,000 
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ตาราง 2-3 (ต่อ) 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม กลุ่ม/พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
2. แผนงานอยู่ดีมีสุขเป็นการดําเนินการร่วมกับชุมชนด้านสุขภาพอาชีพจริยธรรมและสังคม ประกอบด้วย 6 โครงการ 
 1) โครงการจัดหาแหล่งนํ้า 

สะอาด 
ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
สะอาด 

บริเวณมัสยดิบ้านสนามบิน ม.1 
ต.เข่ือนบางลาง อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา จํานวน 1 ชุด 

200,000 

 2) โครงการฝึกช่างไม้
ครุภณัฑ์ 

จัดส่งเยาวชนฝึกการ
ทําเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

เยาวชน ม.5 (บ้านคอลอกาเอ)  
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
จํานวน 2 คน (นายอิสมาน 
มะเย็ง นายรุสลีหะ ยเีจะนิ) 

200,000 

 3) โครงการเพาะต้นกล้า 
ยางพารา 

ส่งเสริมการเพาะต้น 
กล้ายางพารา 

สมาชิก ม.5 (บ้านคอลอกาเอ)  
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

80,000 

 4) โครงการอบรมจริยธรรม
เยาวชน 

จัดอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชน (ออกดะวะห์) 
ตามมสัยิดต่างๆ 

เยาวชนบริเวณเข่ือนบางลาง 50,000 

 5) โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนตาดีกา 

จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนตาดีกาเข่ือนบางลาง ม.5 
(บ้านคอลอกาเอ) ต.บาเจาะ 
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

50,000 

 6) การทําประชาคมหมู่บ้าน จัดประชุมตัวแทน
ชุมชน 

- ตัวแทนหมู่บ้าน 
- ตัวแทนอําเภอบันนังสตา 
- ตัวแทนเทศบาลเข่ือนบางลาง 
- ตัวแทน ม.1 ต.เข่ือนบางลาง 
  อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
- ตัวแทน ม.5 ต.บาเจาะ 
  อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
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ตาราง 2-4 แผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของ กฟผ. ประจําปี 2555 
 

 รายละเอียดกิจกรรม 
1 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของ กฟผ. 
 1.1 การสื่อสารภายในองค์การ 
       1.1.1  ผลิตสื่อ - ข่าววารสารแผ่นพับโปสเตอร์ 
       1.1.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เสียงตามสาย   MAIL ข่าวกิจกรรม 
 1.2 การสื่อสารภายนอกองค์การ 
      1.2.1  ผลิตสื่อ 
               -  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และของท่ีระลึก 
               -  จัดทําสื่อพิมพ์เผยแพร่การดําเนินงาน 
      1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
               -  สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ 
               - จัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
               -  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ 
               - จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา 
               - จัดกิจกรรมพบปะส่วนราชการและผู้นําชุมชน 
 1.3 การสร้างความสัมพันธ์ 
       1.3.1  ชุมชนสัมพันธ์ 
                 - สนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวันสําคัญต่าง ๆ 
                 - จัดกิจกรรมเช่ือมความสามัคคีกับหน่วยงานภายนอก 
                 - สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
       1.3.2  พนักงานสัมพันธ์ 
                 - จัดงานครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า 
                 - จัดงานข้ึนปีใหม่ 
                 - จัดงานวันสงกรานต์ 
2 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
        - สนับสนุนการศึกษา-กีฬาและกิจกรรมของโรงเรียน 
        - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมในท้องถ่ิน 
        - สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
        - สนับสนุนและส่งเสริมแก่เยาวชน 
        - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
        - สนับสนุนงานตาดีกาสัมพันธ์ 
        - สนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 - สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
 - สนับสนุนสหกรณ์ร้านค้า 
 2.2 กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  - จัดนิทรรศการโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อพ.สธ. 
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   2) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ในแต่ละปีทางกองโรงไฟฟ้าเข่ือน                
บางลางได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง เพ่ิมลงในอ่างเก็บน้ําปีละหลายล้านตัว โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน
ของกรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสําคัญต่างๆ เพ่ือให้อ่างเก็บน้ําบางลางเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา และแหล่งทําประมงท่ีให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องต่อไป  
   3) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 เห็นชอบมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง กับแนวทางการจัดต้ังกองทุนฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (ซ่ึงในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2550 – เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีเงิน 
เข้ากองทุนรวม 9,577,597.80 บาท)  
   ต่อมาเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้ปรับเปลี่ยนชื่อ 
“กองทุนพัฒนาในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง” เป็น “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง 
จังหวัดยะลา” ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ภาคผนวก ง) ส่งผลให้               
การบริหารงานกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าต่อไป   
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บทท่ี 3  
การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ของโครงการ 
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บทท่ี 3   
การศึกษาสภาพแวดลอ้มปัจจุบันของโครงการ 

   การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ ครอบคลุมทรัพยากร และคุณค่ารวม 4 ด้าน 
ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมปัจจัยสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการท่ีศึกษา จํานวน                
21 ปัจจัย รายละเอียดของการศึกษา มีดังนี้  

3.1 สรุปวิธีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ 
3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
3.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
3.4 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

3.1 สรุปวิธีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ 
   การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ ได้ดําเนินการตามแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ (แนวทางการศึกษา POST EIA)          
จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2551 โดยในการศึกษา
โครงการ ได้กําหนดพ้ืนท่ีและวิธีการศึกษาแต่ละปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นให้มีความสอดคล้องเหมาะสม            
กับสภาพพ้ืนท่ี  
   วิธีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีโครงการได้แก่ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนา
ท่ีดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนท่ีทหาร               
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการสํารวจภาคสนาม
รวม 21 ปัจจัย ได้แก่  
- สภาพภูมิประเทศ  - อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ - อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
- คุณภาพน้ําผิวดิน   - อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน     - คุณภาพน้ําใต้ดิน 
- ทรัพยากรดิน    - ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว   - นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
- ป่าไม้      - สัตว์ป่า        - การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- การคมนาคมขนส่ง  - สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
- การเกษตรกรรม   - ปัญหาอุทกภัย      - สภาพเศรษฐกิจสังคม    
- การสาธารณสุข   - การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ  - การมีส่วนร่วมของประชาชน  
   พ้ืนท่ีศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ แบ่งออกเป็น 6 พ้ืนท่ี และสรุปวิธีการศึกษา               
ดังตาราง 3-1 
   สําหรับพ้ืนท่ีศึกษา 6 พ้ืนท่ี ประกอบด้วย 
   1) พ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ําของเข่ือนบางลาง 
ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติบางลาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา   
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   2) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติบางลาง             
โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้จัดการแหล่งน้ํา และกรมประมง เป็นผู้สนับสนุน
การพัฒนาการประมง 
   3) พ้ืนท่ีเข่ือนและองค์ประกอบ สํานักงาน อาคารต่างๆ ของ กฟผ. อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ของ กฟผ. 
   4) พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ เป็นพ้ืนท่ีภายใต้การกํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และเข่ือนบางลาง (กฟผ.) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
   5) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 5 กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ              
อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าเข่ือนบางลาง ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและติดตามเฝ้าระวังปัญหา
ผลกระทบโครงการ 
   6) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือนตามแนวสองฝั่งแม่น้ําปัตตานี เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ                   
กรมชลประทาน ในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค 
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ตาราง 3-1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเด็นการศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนและหลังมีเขื่อนบางลางจําแนกตามพื้นที่ศึกษา และสรุปวิธีการศึกษา 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 
ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา สรุปวิธีการศึกษา การสํารวจ
ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ         
1.1 สภาพภูมิประเทศ - ระดับความสูง-ต่ํา  √ √ √ √ √ x - ศึกษาแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000            

ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งเขื่อน 
อ่างเก็บน้ํา และอาคารประกอบต่างๆ รวมทั้งพื้นที่รับ
ประโยชน์ของโครงการและพื้นที่อพยพ 
- ตรวจสอบข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริงในภาคสนาม 

 

√ 
 

- ความลาดชัน √ √ √ √ √ x 

- ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ √ √ √ X x x 

1.2 อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 

-ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ําในลุ่มน้ําหรือทางน้ําที่ไหลลงอ่าง
เก็บน้ํา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพันธ์           
และการระเหย เป็นต้น  

√ √ √ √ √ √ - ศึกษาข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี   
(พ.ศ.2514-2543)  ของกรมอุตุนิยมวิทยาของ 
สถานีสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 

 

√ 
 

 - คุณภาพอากาศ 
 

x x √ X x x - รวบรวมคุณภาพอากาศจากการติดตามของ
หน่วยงานต่างๆ  
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่น
ทั้งหมด (TSP) และฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 - ระดับความดังของเสียงรบกวน x x √ X x x - ตรวจวัดความดังของเสียงและเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 

ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ

ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ         

1.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน - ปริมาณน้ําท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําและระบาย

จากอ่างเก็บน้ํา 

√ √ √ √ √ √ - รวบรวมสถิติด้านอุทกวิทยาจากสถานีอุทกวิทยาใกล้เคียง 

จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากร

น้ํา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- ประเมินลักษณะทางอุทกวิทยาโดยใช้แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ (SWAT) 

- 

- การระบายน้ํา √ √ √ √ √ √ 

- ปริมาณตะกอนและปัญหาการกัดเซาะในอ่าง

เก็บน้ําและในลําน้ําทางท้ายน้ํา 

√ √ X X x x 

1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน - สภาพและปัญหาคุณภาพน้ําผิวดิน  √ √ √ √ √ √ - รวบรวมข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินของ

หน่วยงานต่างๆ 

- ตรวจสอบแหล่งกําเนิดปัญหามลภาวะทางน้ําจากทุก

กิจกรรมในพื้นที่ โดยพิจารณาขอบเขตตามเหมาะสมที่คาด

ว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ พร้อมทั้งจัดทําแผนที่แสดง

ตําแหน่ง  

- สํารวจเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินใน

ภาคสนาม ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเก็บตัวอย่างใน

พื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง ชุมชนเป้าหมาย และท้ายสัน

เขื่อนบางลาง จํานวน 10 จุด และในแม่น้ําปัตตานีตั้งแต่ท้าย

เขื่อนบางลางจนถึงปากแม่น้ํา จํานวน 17 จุด    

- สํารวจและวิเคราะห์ชนิดของสาหร่ายที่พบในอ่างเก็บน้ํา 

√ 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 
ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ
ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ         
1.5 อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน - ลักษณะอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่ง

น้ําบาดาลของจังหวัดยะลา  
√ √ √ √ √ √ -  ศึกษาแผนที่อุทกธรณีวิทยาน้ําบาดาล  

- รวบรวมข้อมูลบ่อบาดาลปัจจุบันรอบเขื่อน  
-  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 
- จัดทําแผนที่แสดงทิศทางการไหลและการเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลของน้ําใต้ดิน และอัตราการเพิ่มหรือลดของ
ระดับน้ําใต้ดิน 

√ 

- ลักษณะอุทกวิทยาน้ําใต้ดิน ระดับน้ําใต้ดิน 
อัตราการให้ น้ํา  ทิศทางการไหลของ น้ํา 
ลักษณะชั้นน้ําบาดาล 

      

- การใช้ประโยชน์ของน้ําใต้ดินทางการเกษตร 
และการใช้ น้ําใต้ ดินเ พื่อการอุปโภคและ
บริโภค 

      

1.6 คุณภาพน้ําใต้ดิน - สภาพการใช้น้ําและปัญหาคุณภาพน้ําใต้ดิน   
 

x x X X √ x - สํารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําจากบ่อบาดาล จํานวน 
4 แห่ง ได้แก่ 1) บ่อน้ําตื้นหลังมัสยิดบางลาง 2) น้ําใช้ชุมชน
หน้าเขื่อนบางลาง 3) บ่อน้ําตื้นบ้านตันหยงบากอ 4) บ่อน้ํา
ดิบของประปาบ้านตันหยงบากอ 
- สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

√ 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 
ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ
ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ         
1.7 ทรัพยากรดิน - คุณสมบัติดิน ได้แก่ ความชื้น ความอุดม

สมบูรณ์ (ปริมาณอินทรียวัตถุ  
ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ความอิ่มตัว
ของเบสความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกของดิน) ความเค็ม (Saline Soil, Sodic 
Soil และ Saline-SodicSoil) ความเป็น 
กรด-ด่าง การกร่อนของดิน  

√ x X X √ √ - รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานทรัพยากรดิน  
- ศึกษาแผนที่ชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน  และหน่วยงาน
อื่นๆ 
- สํารวจและเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ     

√ 

- ลักษณะเนื้อดิน √ √ √ X x x 

-  ลักษณะการใช้ที่ดินรอบอ่างเก็บน้ําและท้าย
เขื่อน 

√ x √ X √ x 

1.8 ธรณีวิทยาและ 
แผ่นดินไหว 

- สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ x x √ X √ x -ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาภูมิภาค (Regional Geology) จาก
ข้อมูลการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี  
-ศึกษา ลักษณะธรณี วิทยาในรายละ เอี ยด (Detailed 
Geology) 
-ศึกษาแผนที่แผ่นดินไหว แผนที่แนวรอยเลื่อน และข้อมูล
การตรวจวัดแผ่นดินไหว สถิติการเกิดแผ่นดินไหว บริเวณที่
เกิดระดับความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นและข้อมูลรอย
เลื่อนมีพลัง (Active Fault) ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ  

√ 
- ข้อมูลธรณีวิทยาฐานรากและโครงสร้างของ
เขื่อน 

x √ √ X x x 

- รอยเลื่อน (Active Fault) ที่อยู่ใกล้เคียง 
และสถิติการเกิดแผ่นดินไหว ระดับความ
รุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

√ √ √ √ √ √ 

- การรั่วซึมของน้ําบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและ
บริเวณสันเขื่อน 

x √ X X x x 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 

ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ

ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ         

2.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา - ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ําแพลงก์

ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน วัชพืช

น้ํา ชนิดของปลาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

√ √ x x x x - สํารวจและเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 2 ฤดูกาล 

ฤดูกาลละ 7 สถานี 

- รวบรวมข้อมูลสภาพนิเวศวิทยาแหล่งน้ําจาก กฟผ.และกรม

ประมง 

√ 

2.2 ป่าไม้ -การใช้ที่ดินประเภทป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์

ตามกฎหมาย 

√ √ √ √ √ √ - แปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

- รวบรวมข้อมูลการสํารวจวิจัยด้านป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติ  

  บางลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

- สอบถามสัมภาษณ์ประชาขน 

-ทําแผนที่การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

√ 

- นิเวศวิทยาป่าไม้ √ √ x x x x 

- การบุกรุกทําลายป่าไม้ √ √ x √ √ x 

- ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา √ √ √ √ √ √ 

2.3 สัตว์ป่า - ชนิด วงศ์ และสถานะภาพของสัตว์ป่า  √ √ √ √ √ √ - รวบรวมข้อมูลการสํารวจวิจัยด้านสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

- สอบถามสัมภาษณ์ประชาขน 

√ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์         

3.1  การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

- การจําแนกประเภทและขนาดพื้นที่การใช้

ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น พื้นที่ป่า แหล่งน้ํา 

พื้นที่เกษตรกรรม เช่น การทําสวนยางและ

สวนผลไม้ 

√ √ √ √ √ √ - แปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของ

พื้นที่เขื่อนบางลาง 

- ศึกษาแผนที่การใช้ที่ดินเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา 

- สอบถามสัมภาษณ์ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

√ 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 

ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ

ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์         

3.2  การคมนาคมขนส่ง - เส้นทางเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ √ √ √ √ √ √ - รวบรวมข้อมูลโครงข่ายการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 

- สังเกตสภาพการคมนาคมในภาคสนาม 

√ 

- โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา √ √ √ √ √ √ 

- สภาพการจราจรทางบก และทางน้ํา √ √ √ √ √ √ 

3.3 สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

- น้ําอุปโภคและบริโภค 

 

√ √ √ √ √ √ - รวบรวมจํานวนและประเภทของการให้บริการ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- สอบถามสัมภาษณ์ประชาชน 

√ 

- การใช้ไฟฟ้าของชุมชน √ √ √ √ √ √ 

- การให้บริการต่างๆ ในชุมชน √ √ √ √ √ √ 

- แหล่งน้ําใช้ประเภทต่างๆ ของชุมชน √ √ √ √ √ √ 
3.4  การประมงและ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

- ชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ํา √ √ √ √ √ √ - สอบถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่หมู่บ้าน

อพยพและรอบเขื่อนบางลาง 

- รวบรวมสถิติปริมาณการจับและราคาผลผลิตของสัตว์น้ํา 

√ 

- ชนิดและปริมาณสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง √ √ x √ √ √ 

- รายได้ของผู้ทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา √ √ x √ x x 

3.5 การเกษตรกรรม -  ชนิดพืชที่ปลูกรอบเขื่อนบางลาง √ x √ √ √ √ - สํารวจการทําเกษตรกรรมในพื้นที่เขื่อนบางลาง 

- สอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรร่วมกับการศึกษาเศรษฐกิจ

สังคม 

- รวบรวมชนิดพืชและราคาผลผลิตการเกษตร 

√ 

- การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมด้านราคาขายส่งผล

ผลิตการเกษตร 

√ x x √ √ √ 

      

3.6 ปัญหาอุทกภัย - ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีตและแนว

ทางการจัดการน้ําท่วม 

√ x x x √ √ - รวบรวมสถิติการเกิดน้ําท่วม และปริมาณน้ําหลาก 

- สอบถามสัมภาษณ์ประชาชน 

√ 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 

ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ

ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต         

4.1 สภาพเศรษฐกิจ

สังคม 

- สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ-สังคม ได้แก่  

เขตการปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ 

รายได้ 

- สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่  

- ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของชุมชน 

- การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติความคิดเห็น  

และข้อเสนอแนะของชุมชนต่อโครงการ 

√ √ √ √ √ √ - รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมโดยรวมในระดับอําเภอ

และตําบล ประกอบด้วย เขตการปกครอง ประชากรและการ

ประกอบอาชีพ สถานที่สําคัญ 

-  สํารวจสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของประชาชน

ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนบางลางโดยใช้แบบสัมภาษณ์ครัวเรือน

ตัวอย่างจํานวน 796 ครัวเรือน 

√ 

      

4.2 การท่องเที่ยวและ

สุนทรียภาพ 

- แหล่งท่องเที่ยวบริเวณโครงการและใกล้เคียง 

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนพื้นที่

โครงการ ค่าใช้จ่าย กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแหล่ง

ท่องเที่ยว และแนวโน้มความต้องการมาเที่ยวซ้ํา 

-ความคิดเห็นของผู้ให้บริการขายสินค้าแก่

นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

√ √ √ √ √ √ - ศึกษาที่ตั้งโครงการและที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 

- สอบถามสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยว จํานวน 38 ตัวอย่าง  

และผู้ให้บริการขายสินค้า จํานวน 11 ตัวอย่าง  

√ 
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ตาราง 3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นศึกษาสภาพแวดล้อม 

ก่อนและหลังมีเขื่อนบางลาง 

พื้นที่ศึกษา 
สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ

ภาคสนาม 1 2 3 4 5 6 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต         

4.3 การสาธารณสุข -สภาพทางด้านการสาธารณสุขของประชาชน 

ประกอบด้วย สถิติโรคหรือความเจ็บป่วย ข้อมูลการ

ระบาดของโรคผ่านทางน้ําและโรคระบาดอื่นๆ และ

บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

- สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน แหล่ง

น้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชนภาวะโภชนาการ

ของชุมชนรวมทั้งข้อมูลลักษณะประชากร การศึกษา 

อาชีพ รายได้ 

√ √ √ √ √ √ - รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานทางด้านสาธารณสุขจาก

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

- สัมภาษณ์ชาวบ้าน ในประเด็นสุขภาพอนามัยของประชาชน

และครัวเรือน แหล่งน้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชน

ภาวะโภชนาการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลลักษณะประชากร 

การศึกษาอาชีพ และรายได้ 

√ 

4.4 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินโครงการ 

- นําเสนอผลการศึกษา 

- รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและ

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

√ √  X √ √ √ - พบปะหน่วยงานสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มศึกษา 

-  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ครั้ง 

พร้อมสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ     

การดําเนินการโครงการ เพื่อนํามาใช้ในการศึกษา 

√ 

 
หมายเหต:ุ  
1  คือ พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 4  คือ พื้นที่อพยพตั้งถิ่นฐานใหม่ 
2 คือ พื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 5  คือ พื้นที่ท้ายเขื่อน 5 กิโลเมตร 
3  คือ พื้นที่เขื่อนและองค์ประกอบ สํานักงาน อาคารต่างๆ ของ กฟผ. 6  คือ พื้นที่ท้ายเขื่อนที่อยู่ติดแม่น้ําปัตตานี 
√ คือ ดําเนินการศึกษา  
X คือ ไม่ได้ศึกษา  
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3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
   การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง 
ประกอบด้วย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 8 ปัจจัย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ               
อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน ทรัพยากรดินธรณีวิทยา             
และแผ่นดินไหว มีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้  

3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
   1) วิธีการศึกษา 
    ศึกษาสภาพภูมิประเทศจากแผนท่ี 1: 50,000 ร่วมกับการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีจริงในภาคสนาม 

(1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
     เข่ือนบางลางต้ังอยู่ในเขตลุ่มน้ําของแม่น้ําปัตตานีทางตอนใต้สุดของประเทศระหว่าง      
เส้นละติจูด 5๐37’ ถึง 6๐58’ เหนือ และลองติจูด 100๐59’ ถึง 101๐30’ มีพ้ืนท่ี 3,858 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,409,250 ไร่ มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแบ่งออกเป็นลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน และลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง         
โดยมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและปัตตานี ในเขต อําเภอเบตง อําเภอธารโต อําเภอ
บันนังสตา อําเภอยะหา อําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน อําเภอกาบัง และก่ิงอําเภอกรงปีนัง ของจังหวัด
ยะลา และในเขตอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปัตตานี และก่ิงอําเภอแม่ลาน
ของจังหวัดปัตตานี ดังแสดงในภาพ 3-1 ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนมีพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ประมาณ 2,009 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,255,625 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของ 2 จังหวัด คือ พ้ืนท่ี
จังหวัดยะลา (99.99%) และพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส (0.01%) ส่วนลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง               
มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 1,849 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,155,625 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนใน 4 จังหวัด
ได้แก่ จ.ยะลา (88.24%) จ.ปัตตานี (11.29%) จ.นราธิวาส (0.01%) และ จ.สงขลา (0.46%) ประกอบด้วย
ตําบลต่างๆ รวม 73 ตําบล ใน 15 อําเภอ 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
     พ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีมีลักษณะการวางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้ โดยมีแม่น้ําปัตตานี            
เป็นลําน้ําหลักมีแม่น้ํายะหาและลําคลองอ่ืนๆ ในเขตจังหวัดยะลาเป็นลําน้ําสาขาในช่วงปลายมีคลอง    
หนองจิกและมีคลองเล็กๆ อีกมากมายในเขตจังหวัดปัตตานี โดยแม่น้ําปัตตานีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขา
สันกาลาคีรีในเขตอําเภอเบตงจังหวัดยะลาไหลจากทิศใต้ข้ึนไปทางทิศเหนือลงสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีอําเภอ
เมืองจังหวัดปัตตานีมีความยาวลําน้ําประมาณ 210 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพ 3-2 
     ส่วนของลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนบนกําหนดขอบเขตของลุ่มน้ําตามแนวสันปันน้ํา
ทางด้านทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสําหรับด้านทิศใต้ใช้แนวของหัวงานเข่ือนบางลางเป็นแนว
แบ่งเขตโดยพ้ืนท่ีเหนือน้ําของเข่ือนบางลางท้ังหมดเป็นเขตลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนบนมีแม่น้ําปัตตานีเป็น
ลําน้ําสายหลักมีต้นน้ําจากเทือกเขาสันกาลาคีรีเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย แม่น้ําปัตตานี        
ไหลข้ึนทิศเหนือผ่านพ้ืนท่ี อ.เบตง ลงสู่เข่ือนบางลางท่ี อ.ธารโต จ.ยะลา รวมความยาวประมาณ                   
65 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาหลายสายไหลจากแนวสันปันน้ําทางด้านทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก            
มีคลองสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ คลองฮาลา คลองอัยยะปารัง คลองบ้านแหร เป็นต้น 
     สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเขาสูงชันท่ีมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35               
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,111,068 ไร่ หรือร้อยละ 88.49 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดกระจายตัวอยู่บริเวณตะวันออกของ
ลุ่มน้ําสาขาและแนวเขตลุ่มน้ําบริเวณตะวันตกของลุ่มน้ําสาขานอกจากนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน
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เขาเนื้อท่ี 23,937 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ลูกคลื่นลอนชันเนื้อท่ี 27,161 ไร่ หรือร้อยละ 
2.16 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ลูกคลื่นลอนลาดเนื้อท่ี 25,392 ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยเนื้อท่ี 20,175 ไร่ หรือร้อยละ 1.61 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดและพ้ืนท่ีราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ เนื้อท่ี 6,152 ไร่ หรือร้อยละ0.49 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เนื้อท่ี 6,580 ไร่ หรือร้อยละ 
0.52 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ดังแสดงในตาราง3-2 
     ส่วนลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนล่างเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีต่อเนื่องมาจากลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานี
ตอนบนโดยนับต้ังแต่ด้านท้ายน้ําของเข่ือนบางลางข้ึนไปทางทิศเหนือตามแนวขอบเขตพ้ืนท่ีสองฝั่งโดย            
มีแม่น้ําปัตตานีเป็นลําน้ําสายหลักไหลจากท้ายเข่ือนบางลางผ่าน อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และอ.เมือง             
จ.ยะลา และไหลเข้าสู่เขต จ.ปัตตานี ผ่าน อ.แม่ลาน อ.เมืองปัตตานี และออกสู่อ่าวไทยรวมความยาว
ประมาณ 103 กิโลเมตร มีคลองสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ คลองเล็ก คลองปะแต และคลองลิจิง เป็นต้น 
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ภาพ 3-2 สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานี 
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ตาราง 3-2 เนื้อท่ีลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน 
 

กลุ่มชุดดิน คําอธิบาย ความลาดชัน (%) เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

A ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 0-2 6,152 0.49 

B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 2-5 20,175 1.61 

C ลูกคลื่นลอนลาด 5-12 25,392 2.02 

D ลูกคลื่นลอนชัน 12-20 27,161 2.16 

E เนินเขา 20-35 23,937 1.91 

62 พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน >35 1,111,068 88.49 

W แหล่งน้ํา - 35,160 2.80 

UC พ้ืนท่ีอ่ืนๆ - 6,580 0.52 

เนื้อท่ีรวม 1,255,625 100.00 

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545 

    สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเขาสูงชันท่ีมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 629,540 ไร่ หรือร้อยละ 54.48 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบพ้ืนท่ีราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ เนื้อท่ี 209,299 ไร่ หรือร้อยละ 18.11 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 
บริเวณตอนเหนือของลุ่มน้ําในเขตอําเภอเมือง อําเภอยะรัง และอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอ
เมือง และตอนเหนือของอําเภอยะหาจังหวัดยะลาพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยเนื้อท่ี 150,953 ไร่               
หรือร้อยละ 13.06 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเนื้อท่ี 116,681 ไร่ 
หรือร้อยละ 10.10 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง ลูกคลื่นลอนชันเนื้อท่ี 25,450 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.20 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง ต้ังแต่ตอนกลางของลุ่มน้ําสาขาเรื่อยไปจนถึง
แม่น้ําปัตตานีตอนบน ท่ีเหลือเป็นท่ีแหล่งน้ํา เนื้อท่ี 6,805 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําปัตตานีตอนล่างและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เนื้อท่ี 16,897 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่าง ดังแสดงใน ตาราง 3-3 
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ตาราง 3-3 เนื้อท่ีลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 
 

กลุ่มชุดดิน คําอธิบาย ความลาดชัน (%) เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

A ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 0-2 209,299 18.11 

B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 2-5 150,953 13.06 

C ลูกคลื่นลอนลาด 5-12 116,681 10.10 

D ลูกคลื่นลอนชัน 12-20 25,450 2.20 

62 พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน >35 629,540 54.48 

W แหล่งน้ํา - 6,805 0.59 

UC พ้ืนท่ีอ่ืนๆ - 16,897 1.46 

เนื้อท่ีรวม 1,155,625 100.00 

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545 
    ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ท่ีดิน จากรายงานแผนการใช้ท่ีดิน
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง กรมพัฒนาท่ีดิน (2545) พบว่า               
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่างมีพ้ืนท่ีป่าไม้เนื้อท่ี 825,760 ไร่ หรือ            
ร้อยละ 34.23 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่างพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เนื้อท่ี 1,482,170 ไร่ หรือร้อยละ 61.44 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่าง พบพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ํามัน เนื้อท่ี 1,259,507 ไร่ หรือร้อยละ 
52.21 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา ได้แก่แม่น้ําลํา
คลองบึง เข่ือนบางลางและทะเลสาบเนื้อท่ี 40,528 ไร่  หรือร้อยละ 1.68 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํา
ปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่างพ้ืนท่ีอยู่อาศัยเนื้อท่ี 37,151 ไร่ หรือร้อยละ 1.541 ของพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้า ไม้พุ่มท่ีลุ่ม 
เหมืองแร่ บ่อขุด บ่อดิน เนื้อท่ี 23,641 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน
และแม่น้ําปัตตานีตอนล่างดังแสดงในตาราง 3-4 
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ตาราง 3-4 สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 37,151 1.54 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,482,170 61.44 
  พ้ืนท่ีนาข้าว 108,316 4.49 
  พ้ืนท่ีนาข้าวท่ีมีการทํานาเพียงครั้งเดียว 82,986 3.44 
  พ้ืนท่ีนาข้าวท่ีเป็นนาร้าง 22,918 0.95 
  พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 1,259,507 52.21 
  พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล 116,759 4.84 
  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 241 0.01 
พ้ืนท่ีป่าไม้ 825,760 34.23 
  พ้ืนท่ีป่าไม้สมบูรณ์ 812,733 33.69 
  พ้ืนท่ีป่าไม้เสื่อมโทรม 13,027 0.54 
พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 40,528 1.68 
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ   23,641 0.98 

รวม 2,409,250 100.00 

ท่ีมา: กองวางแผนการใช้ท่ีดินกรมพัฒนาท่ีดิน, 2545 
   จากรายงานหลักโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกและปัตตานีกรมทรัพยากรน้ํา (2548) ท่ีได้ศึกษาพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและการจําแนกเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา              
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

(2.1) พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวน 
ลุ่มน้ําปัตตานีมีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 556.18 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีประมาณ 15.04 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (C) พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
(E) และพ้ืนท่ีป่าเพ่ือเกษตรกรรม (A) ประมาณ 437.62, 116.12 และ 2.43 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
11.83,3.14 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(2.1.1) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน ลุ่มน้ํานี้มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 285.56 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 14.43 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (11.48 %) และป่า
เพ่ือเศรษฐกิจ (2.95%) สภาพพ้ืนท่ีเหลือพ้ืนท่ีป่าไม้น้อยมากสภาพระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเหลืออยู่ไม่มีความ
เหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม 

(2.1.2) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง ลุ่มน้ํานี้มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 270.62 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 15.74 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (12.24 %) ป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (3.16 %) และป่าเพ่ือเกษตรกรรม (0.14 %) สภาพพ้ืนท่ีเหลือพ้ืนท่ีป่าไม้น้อยมากสภาพระบบ
นิเวศถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนเป็นส่วนใหญ่และพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติท่ีเหลืออยู่มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรมน้อยมาก 
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(2.2) การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 
ลุ่มน้ําปัตตานีมีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A (1A และ 1AR) และ1B (1B และ 1BR) 

ประมาณ 740.99 และ 500.66 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 20.04 และ 13.54 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ําตามลําดับและเม่ือรวมกับพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2 อีกประมาณ 958.82 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 25.93 เปอร์เซ็นต์ รวมท้ังสิ้นประมาณ 59.51 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําซ่ึงมีรายละเอียด            
ของลุ่มน้ําสาขาดังนี้ 

(2.2.1) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน ลุ่มน้ําแห่งนี้มีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี1ประมาณ 47.81 
เปอร์เซ็นต์แบ่งออกเป็นลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A, 1AR, 1B และ 1BR ประมาณ 25.97, 4.23, 11.62 และ 5.99 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพท่ี 1 จํานวนมากและแบ่งเป็นพ้ืนท่ีชั้น
คุณภาพท่ี 2-5 ประมาณ 29.22, 12.91, 7.13 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 

(2.2.2) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง ลุ่มน้ําแห่งนี้มีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1 ประมาณ
17.19 เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็นลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A, 1AR, 1B และ 1BR ประมาณ 6.02, 2.32, 4.09 และ 
4.76 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับมีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพท่ี 1 จํานวนมากและแบ่งเป็นพ้ืนท่ี          
ชั้นคุณภาพท่ี 2-5 ประมาณ 22.13, 16.70, 13.28 และ 29.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 5  
    จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และลุ่มน้ําปัตตานี โดยการซ้อนทับข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ํากับข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน           
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่าไม้ เกษตรกรรม ชุมชนแหล่งน้ําและพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เพ่ือวิเคราะห์ 
หาพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรการการใช้ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง                
การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร (พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 และ 2) 
จากผลการศึกษา พบว่า บริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นแหล่ง
ชุมชนประมาณ 1,051.74 และ 3.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 28.44 และน้อยกว่าร้อยละ 0.11 
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี โดยลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือ
เป็นแหล่งชุมชน ประมาณร้อยละ 31.19 และ 0.10 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตามลําดับ ในขณะท่ีลุ่มน้ําแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่างมีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นแหล่งชุมชนประมาณร้อยละ 25.27 และ 
0.12 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตามลําดับแสดงให้เห็นว่าในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษายังมีพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีมีการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรการการใช้ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี
กําหนดว่าพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 จะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารและพ้ืนท่ีป่าไม้ของ
ประเทศ และการใช้ท่ีดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ ท่ีดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็น
พิเศษ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 2 กําหนดให้เป็นแหล่งพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารรองลงมาจากพ้ืนท่ี
คุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมท่ีสําคัญได้ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
   3) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเข่ือนบางลาง 
    อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและเข่ือนบางลาง ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตอนบนของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
สภาพภูมิประเทศในรัศมี 5 กม. เป็นบริเวณท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดบริเวณนี้คือ เขาฮาลา 
มีความสูง 1,030 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเข่ือนบางลางนอกจากเป็นพ้ืนท่ี
ภูเขาสูงเกือบท้ังหมดแล้ว ในส่วนพ้ืนท่ีราบจะเป็นท่ีราบลุ่มแคบๆ ท่ีอยู่ระหว่างเชิงเขา ส่วนพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน
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บางลางลงมาเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มซ่ึงอยู่สองฝั่งแม่น้ําปัตตานีจะค่อยๆ ขยายเป็นพ้ืนท่ีราบสองฝั่งลําน้ําเป็น
พ้ืนท่ีกว้างมากข้ึน 
    จากการเดินทางเข้าสํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการทําเกษตร ทําให้พ้ืนท่ีปกคลุมด้วยป่าไม้เดิมถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
พ้ืนท่ีการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีป่าและรอบการปลูกทดแทนยางเดิมมีการเผาพ้ืนท่ี 
มีผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี (ภาพ 3-3 และ ภาพ 3-4)  
 

 
 

ภาพ 3-3 ภูมิประเทศบริเวณเข่ือนบางลาง 

 

 

 

 

 

เขื�อนบางลาง 

การตดัไม้เผาป่า

ในที�ลาดชัน 

ทัศนียภาพอ่าง

เก็บนํ!า 

การปลูกแทน

สวนยาง 

อ่างเก็บนํ้า 

เขื่อนบางลาง 
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ภาพ 3-4 หมู่บ้านและชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
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3.2.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
 1) อุตุนิยมวิทยา 
    ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปในลุ่มน้ําปัตตานี เป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon 
Climate) มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน โดยฤดูฝนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ทําให้เกิดฝนตก
ชุกในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และช่วงท่ีสองจะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ              
พัดพาเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จึงทําให้มีฝนตกมากอีกช่วงหนึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน         
ถึงต้นมกราคม สําหรับฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมร้อนพัดพามาจากทะเล
จีนใต้ ทําให้อากาศโดยท่ัวไปมีสภาพร้อนข้ึน ต้ังแต่กลางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
    การศึกษาลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี ท่ีเข่ือนบางลางต้ังอยู่ได้ทํา            
การรวบรวมข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจอากาศจังหวัดสงขลา (48568) สถานีสนามบิน
จังหวัดปัตตานี (48580) และสถานีจังหวัดนราธิวาส (48583) ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้พ้ืนท่ีโครงการมากท่ีสุด            
และมีการตรวจวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2514-2543)     
(ดังตาราง 3-5 ถึง ตาราง 3-7) โดยสถานีสงขลาเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านตะวันตกสถานีสนามบิน
ปัตตานีเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือและสถานีนราธิวาสเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านทิศตะวันออก    
ตัวแปรข้อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีทําการศึกษาประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปี 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ปริมาณน้ําระเหย ลม และปริมาณน้ําฝน ส่วนข้อมูลผังลม (wind rose)     
ท่ีใช้เป็นข้อมูลในคาบ 20 ปี (พ.ศ.2524-2543)  
    สรุปช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดรายเดือน          
ของตัวแปรภูมิอากาศต่างๆ ของสถานีตรวจอากาศท้ัง 3 แห่ง แสดงใน ตาราง 3-8 การผันแปรรายเดือน
ของตัวแปรภูมิอากาศต่างๆ ของสถานีตรวจอากาศท้ัง 3 แห่ง  
    สภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีดังกล่าว สอดคล้องกับรายงานการศึกษาท่ีผ่านมา                  
ท่ีสรุปไว้ในรายงาน Post Environmental Evaluation of Bang Lang Dam (2529) สรุป ได้ดังนี้ 
    (1) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือน
กุมภาพันธ์วัดได้ 22.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 33.5 องศาเซลเซียส 
ท้ังนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงพัดพาเอาลมร้อนมาจากทะเลจีนใต้ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน มีค่า 26.1-28.5 องศาเซลเซียส แสดงดังภาพ 3-5 
    (2) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) มีค่าสูงและค่อนข้างคงท่ีตลอดท้ังปี โดยเฉลี่ย
ตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 80 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ 95.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื้น
สัมพัทธ์ต่ําสุดวัดได้ 59 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนมีค่าประมาณ 77.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือน
มกราคม ถึงประมาณ 85.3 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนพฤศจิกายน 
    (3) ปริมาณการระเหย โดยเฉลี่ยตลอดท้ังปีมีค่า 1,631 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน 97.7-172.2 มิลลิเมตร ปริมาณการระเหยจะมีค่าสูงในฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
หลังจากนั้นมีค่าลดลงในช่วงฤดูฝน แสดงดังภาพ 3-6 
    (4) ลม มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมข้ึนอยู่กับฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าประมาณ 3.8 น๊อตช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนประมาณ             
2.8-5.6 น๊อต แสดงดังภาพ 3-7 
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    (5)  ปริมาณฝนลุ่มน้ําปัตตานีมีปริมาณน้ําฝนมากแต่มีการกระจายไม่สมํ่าเสมอโดยมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 2,107.8 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนมีค่าเท่ากับ 40.2-538.3 
มิลลิเมตร เริ่มมีปริมาณฝนค่อนข้างมากต้ังแต่เดือนพฤษภาคมและมีฝนสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
และธันวาคม ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน มีปริมาณฝนตํ่าสุด ในรอบปีเกิดฝนฟ้าคะนองรวม 91.6 วัน            
ในพ้ืนท่ีมีการกระจายของปริมาณน้ําฝนตํ่าสุดบริเวณด้านขอบตะวันตกของลุ่มน้ําประมาณ 1,843.4  
มม./ปี และมีปริมาณฝนสูงสุดของลุ่มน้ําทางชายฝั่งทะเลตะวันออกประมาณ 2,485.2 มม./ปี แสดง             
ดังภาพ 3-8 
     ในส่วนของการกระจายของน้ําฝนในรอบปีเปรียบเทียบระหว่าง พ้ืนท่ีรับน้ําเข่ือน           
บางลาง (ข้อมูลเฉลี่ยจาก 2 สถานี คือ 71062, 71135) 1และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีท้ังหมด (ข้อมูลเฉลี่ยจาก 
5 สถานี คือ 71062, 71135, 71052, 71012 และ 33012)2 หลังการก่อสร้างเข่ือน ระหว่างปี 2523-
2553 พบว่า การกระจายของปริมาณฝนในรอบปีท้ังในพ้ืนท่ีรับน้ําเข่ือนบางลางและพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด    
มีรูปแบบเป็นเช่นเดียวกัน ดังภาพ 3-9 แต่มีปริมาณน้ําฝนรวมในรอบปีแตกต่างกัน คือ ปริมาณน้ําฝนใน
บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ําหลังก่อสร้างเข่ือนมีค่ามากกว่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด ดังตาราง 3-9               
ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ PEE: EGAT   
     เม่ือเปรียบเทียบภายในลุ่มน้ําด้วยกันเอง พบว่า  ปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด
และลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ํา หลังก่อสร้างเข่ือนปี 2523-2553 (Post 2) มีค่าปริมาณฝนในรอบปีสูงกว่าหลัง           
การก่อสร้างเข่ือน (Post Environmental Evaluation of Bang Lang Dam, 2529) และมีค่าตํ่ากว่า
ก่อนการสร้างเข่ือน (Environmental and Ecological Investigation of Pattani Multipurpose 
Project, 2519) ในส่วนของรูปแบบการกระจายของปริมาณฝนเฉพาะท่ีสถานีบันนังสตา ภาพ 3-10 
พบว่า ปริมาณฝนหลังการก่อสร้างเข่ือน (ปี พ.ศ.2523-2553) มีรูปแบบค่อนข้างแปรปรวน แต่มีแนวโน้ม          
การกระจายปริมาณฝนในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
 

                                                           

1สถานีนิคมสร้างตนเองธารโต (71062), สถานีบ้านบางลาง (71135) 
2สถานีที่ว่าการอาํเภอบันนังสตา (71052), สถานีสํานักงานจังหวัดยะลา (71012) และ สถานีที่วา่การอําเภอเมืองปัตตานี(33012) 
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ตาราง 3-5 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศจังหวัดสงขลา 
Station SONGKHLAq Elevation of station above MSL   5  Meters 
Index Station 48568 Height of barometer above MSL   7  Meters 
Latitude    07  12 N Height of thermometer above MSL  1.30  Meters 
Longitude 100 36 E Height of wind vane above ground     18.00 Meters 
 Height of rain gauge      0.87  Meter 

Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL 
Pressure (Hectopascal) 
Mean 1011.6 1011.2 1010.3 1009.0 1008.3 1008.3 1008.4 1008.7 1009.3 1009.8 1010.3 1011.4 1009.7 
Ext. max. 1017.7 1017.8 1018.1 1015.3 1015.1 1014.7 1013.9 1015.0 1016.2 1015.9 1016.7 1018.0 1018.1 
Ext. min. 1004.9 1003.4 1002.7 1002.4 1002.6 1003.3 1002.6 1003.0 1003.0 1004.3 1003.6 1005.3 1002.4 
Meandaily 
range 

3.3 3.5 3.8 3.8 3.5 3.1 3.1 3.3 3.7 4.0 3.7 3.4 3.5 

Temperature (Celsius) 
Mean 27.2 27.7 28.4 29.1 29.1 28.8 28.6 28.5 28.1 27.6 26.9 26.7 28.1 
Mean max. 29.6 30.4 31.4 32.4 32.9 32.8 32.7 32.7 32.1 31.0 29.5 29.0 31.4 
Mean min 24.3 24.4 24.6 24.9 25.0 24.7 24.3 24.3 24.2 24.1 24.1 24.1 24.4 
Ext. max 32.8 34.1 35.3 38.2 36.3 36.5 36.3 36.2 35.9 35.5 34.0 31.8 38.2 
Ext. min. 20.0 20.4 19.7 21.0 22.1 21.1 21.1 21.7 21.4 20.7 20.4 20.7 19.7 
Relative Humidity (%) 
Mean 75 75 75 75 76 75 75 74 76 81 83 80 77 
Mean max. 85 86 88 90 90 90 90 90 91 93 93 89 90 
Mean min. 68 66 65 64 63 61 60 59 63 68 74 73 65 
Ext. min. 47 32 36 43 39 38 37 34 39 40 48 53 32 
Dew Point (Celsius) 
Mean 22.3 22.7 23.3 24.1 24.2 23.7 23.3 23.1 23.3 23.7 23.7 23.0 23.4 
Evaporation (mm.) 
Mean-pan 156.7 162.9 188.7 177.0 158.6 140.7 145.2 151.1 140.0 127.6 102.8 119.9 1771.2 
Cloudiness (0.10) 
Mean 6.3 5.9 6.0 6.5 7.6 7.8 7.9 8.0 8.0 8.2 8.3 7.7 7.4 
Sunshine Duration (hr.) 
Mean 258.1 251.8 273.2 262.6 234.8 197.3 209.2 209.2 185.0 174.4 145.0 173.6 2574.2 
Visibility (km.) 
0700 L.S.T. 8.4 8.1 8.0 8.5 9.8 9.3 8.8 9.1 9.5 8.9 8.2 8.2 8.7 
Mean 10.1 10.3 10.2 10.6 11.5 11.1 10.6 10.8 11.5 10.5 9.8 9.4 10.5 
Wind (Knots) 
Mean wind speed 7.9 7.4 6.5 5.0 4.0 4.1 4.4 4.7 4.3 3.7 4.9 7.2 - 
Prevailing wind E E E E W W W W W W NE,E E - 
Max. wind speed 33 30 35 33 40 35 40 42 37 45 37 40 45 
Rainfall (mm.) 
Mean 54.6 37.0 43.9 77.6 119.5 93.1 88.0 111.4 130.0 252.2 567.3 420.3 1994.9 
Mean rainy 
day 

8.9 3.8 5.5 7.6 12.7 12.5 12.3 13.5 14.4 20.3 22.4 19.7 153.6 

Daily aximum 82.2 353.6 148.2 84.9 193.2 86.0 99.5 96.3 110.2 160.2 390.6 286.0 390.6 
Number of days with  
Haze 2.1 2.8 4.0 4.7 1.4 2.6 4.8 3.6 0.6 1.0 0.4 2.2 30.2 
Fog 0.1 0.1 0.3 0.8 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 2.7 
Haii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thunderstorm 0.3 0.6 2.3 7.9 15.6 12.1 10.5 9.9 11.4 13.7 8.5 2.9 95.7 
Squall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546 
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ตาราง 3-6 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศ สนามบินปัตตาน ี
Station PATTANI AIRPORT Elevation of station above MSL  5  Meters 
Index Station 48580 Height of barometer above MSL  6  Meters 
Latitude 06 47 N Height of thermometer above MSL 1.20 Meters 
Longitude 101 09 E Height of wind vane above ground    10.50 Meters 
 Height of rain gauge     0.75 Meter 

Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL 
Pressure (Hectopascal) 
Mean 1011.4 1010.9 1010.1 1008.8 1008.3 1008.3 1008.4 1008.7 1009.3 1009.7 1010.1 1011.2 1009.6 
Ext. max. 1018.1 1017.8 1017.4 1015.4 1014.3 1014.1 1014.5 1015.1 1016.0 1015.3 1017.2 1017.1 1018.1 
Ext. min. 1003.2 1002.7 1002.1 1001.7 1001.5 1002.9 1001.8 1002.7 1000.8 1001.1 1003.9 1004.1 1000.8 
Mean daily 
range 

3.8 4.2 4.4 4.4 4.1 3.7 3.7 3.9 4.2 4.3 3.8 3.7 4.0 

Temperature (Celsius) 
Mean 25.8 26.2 27.1 28.0 28.0 27.7 27.4 27.3 27.0 26.7 26.1 25.7 26.9 
Mean max. 30.4 31.6 33.0 34.0 33.7 33.0 32.8 32.6 32.2 31.4 29.8 29.2 32.0 
Mean min 21.8 21.7 22.1 23.1 23.8 23.7 23.3 23.3 23.3 23.3 23.2 22.7 22.9 
Ext. max 34.3 35.1 36.8 37.9 37.5 36.0 36.3 35.8 35.5 35.6 33.8 33.0 37.9 
Ext. min. 17.8 16.7 17.5 17.4 19.6 20.6 20.1 20.8 20.8 20.6 20.0 19.4 16.7 
Relative Humidity (%) 
Mean 80 79 78 78 80 80 80 80 81 84 86 84 81 
Mean max. 95 95 95 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 
Mean min. 60 57 55 56 58 60 59 59 62 66 71 70 61 
Ext. min. 37 30 28 33 34 28 38 38 40 45 49 48 28 
Dew Point (Celsius) 
Mean 21.8 21.9 22.4 23.4 23.9 23.7 23.4 23.2 23.3 23.6 23.5 22.7 23.1 
Evaporation (mm.) 
Mean-pan 129.5 138.6 167.7 159.8 148.9 137.1 140.3 144.2 135.5 125.0 103.5 102.0 1632.1 
Cloudiness (0.10) 
Mean 6.6 6.3 6.3 6.8 7.9 8.2 8.1 8.3 8.3 8.4 8.4 7.9 7.6 
Sunshine Duration (hr.) 

NO OBSERVATION 
Visibility (km.) 
0700 L.S.T. 6.8 6.3 6.2 6.7 8.2 8.2 7.5 8.0 8.1 7.7 7.0 6.7 7.3 
Mean 8.6 8.6 8.4 8.5 9.1 9.1 8.7 9.0 9.0 8.7 8.2 7.8 8.6 
Wind (Knots) 
Mean wind speed 4.7 4.7 4.3 3.6 3.0 3.0 3.2 3.5 3.4 2.7 2.8 3.9 - 
Prevailing wind E E E E W W W W W W E E - 
Max. wind speed 32 36 35 40 47 50 46 40 42 38 36 36 50 
Rainfall (mm.) 
Mean 47.9 31.2 39.5 72.2 137.2 110.9 115.5 136.8 151.3 199.0 437.8 364.1 1843.4 
Mean rainy 
day 

6.7 3.2 4.1 6.6 13.4 12.1 12.5 12.8 15.3 18.8 20.9 17.3 143.7 

Daily 
maximum 

191.0 146.5 106.4 73.8 98.3 68.1 82.1 98.0 84.6 133.5 266.2 233.4 266.2 

Number of days with  
Haze 8.4 9.0 12.4 11.3 5.7 5.2 8.2 7.5 3.6 2.3 1.6 4.5 79.7 
Fog 0.6 1.1 1.9 1.9 0.5 0.5 0.9 0.7 0.6 2.1 1.0 0.2 12.0 
Haii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thunderstorm 0.4 0.7 3.3 9.1 16.0 12.7 11.2 10.9 11.5 11.9 6.3 2.4 96.4 
Squall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546 
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ตาราง 3-7 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) สถานีตรวจอากาศจังหวัดนราธิวาส   
Station NARATHIWAT Elevation of station above MSL   4 Meters 
Index Station 48583 Height of barometer above MSL   5 Meters 
Latitude  06  25 N Height of thermometer above MSL   1.25 Meters 
Longitude 101 49 E Height of wind vane above ground    12.30 Meters 
 Height of rain gauge       0.80 Meter 

Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL 
Pressure (Hectopascal) 
Mean 1011.8 1011.3 1010.4 1009.1 1008.4 1008.5 1008.6 1008.9 1009.5 1009.8 1010.3 1011.5 1009.8 
Ext. max. 1018.6 1018.2 1018.3 1015.3 1014.4 1014.4 1014.2 1015.1 1016.6 1015.3 1016.8 1018.6 1018.6 
Ext. min. 1004.9 1003.4 1002.7 1002.6 1002.5 1002.7 1001.7 1002.5 1002.5 1003.7 1003.5 1004.2 1001.7 
Mean daily range 3.7 3.9 4.2 4.3 4.1 3.8 3.8 4.0 4.5 4.4 4.1 3.7 4.0 
Temperature (Celsius) 
Mean 26.1 26.7 27.4 28.3 28.3 27.9 27.6 27.5 27.2 27.0 26.2 25.9 27.2 
Mean max. 30.3 31.1 32.2 33.4 33.5 33.1 32.8 32.7 32.4 31.6 30.0 29.3 31.9 
Mean min 22.6 22.8 23.2 23.9 24.2 23.8 23.5 23.4 23.4 23.5 23.3 23.1 23.4 
Ext. max 33.6 35.1 36.6 37.6 39.0 37.0 36.6 38.3 36.4 37.8 35.3 33.3 39.0 
Ext. min. 17.9 18.7 18.8 20.2 20.5 20.3 20.5 21.0 21.4 20.3 20.7 19.8 17.9 
Relative Humidity (%) 
Mean 81 81 80 80 80 81 81 81 82 84 87 85 82 
Mean max. 94 93 94 94 94 94 94 95 95 95 97 95 95 
Mean min. 69 67 65 63 64 63 64 64 65 68 75 74 67 
Ext. min. 49 47 46 39 38 40 39 40 36 45 48 53 36 
Dew Point (Celsius) 
Mean 22.5 22.8 23.4 24.1 24.3 23.9 23.7 23.6 23.6 23.0 23.7 23.1 23.5 
Evaporation (mm.) 
Mean-pan 115.7 117.5 160.2 155.8 141.5 124.7 128.2 126.9 124.8 117.0 89.1 88.3 1489.7 
Cloudiness (0.10) 
Mean 6.6 6.1 5.8 5.8 7.0 7.4 7.5 7.7 7.7 7.8 8.1 7.9 7.1 
Sunshine Duration (hr.) 

NO OBSERVATION 
Visibility (km.) 
0700 L.S.T. 7.4 7.3 7.3 7.4 7.8 7.7 7.6 7.6 7.7 7.8 7.4 7.3 7.5 
Mean 9.9 10.2 10.1 9.8 9.7 9.5 9.3 9.4 9.5 9.5 8.9 9.0 9.6 
Wind (Knots) 
Mean wind speed 3.6 3.5 3.0 2.6 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 3.7 - 
Prevailing wind E E E E NE NE NE NE NE NE NE E - 
Max. wind speed 40 33 33 33 40 36 35 33 40 37 33 40 40 
Rainfall (mm.) 
Mean 78.4 52.5 94.4 78.9 141.5 127.0 132.6 163.7 188.9 258.0 609.7 559.6 2485.2 
Mean rainy day 12.5 7.4 7.0 7.9 12.9 12.5 12.9 15.0 17.2 20.0 22.9 22.1 170.3 
Daily maximum 142.8 188.6 154.2 109.9 126.3 87.6 98.5 109.2 98.2 237.2 442.7 305.8 442.7 
Number of days with 
Haze 0.3 0.5 105 4.1 2.9 2.3 3.4 2.9 0.5 0.5 0.0 0.0 18.9 
Fog 0.1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 3.2 
Haii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thunderstorm 0.1 0.4 2.0 5.3 12.1 10.7 11.8 11.3 11.7 10.6 7.0 1.6 84.6 
Squall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546 



 
  

 
3-26 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
3-26 

 

ตาราง 3-8 สรุปค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศทั้ง 3 แห่งในลุ่มน้ําปัตตาน ี
 

สถานีตรวจวัด
สภาพภูมิอากาศ 

ตัวแปรภูมิอากาศ 
ค่าเฉลี่ย 
รายปี 

ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

รายเดือน 
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด 

รายเดือน 
จังหวัดสงขลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 
ความเร็วลม (น๊อต) 
ปริมาณฝน (มม.) 

28.1 
77.0 

1,771.2 
5.3 

1,994.9 

26.7(ธ.ค.) 
74.0 (ส.ค.) 
102.8 (พ.ย.)  
3.7 (ต.ค.) 
37.0 (ก.พ.) 

- 
- 
- 
- 
- 

29.1(เม.ย.) 
83.0 (พ.ย.) 
188.7 (มี.ค.) 
8.3 (พ.ย.) 
567.3 (พ.ย.) 

32.9 (พ.ค.) 
93.0 (ต.ค.) 

- 
45.0 (ต.ค.)  

- 

24.1 (ต.ค.) 
59.0 (ส.ค.) 

- 
- 
- 

สนามบินปัตตานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 
ความเร็วลม (น๊อต) 
ปริมาณฝน (มม.) 

26.9 
81.0 

1,632.1 
3.6 

1,843.4 

25.7(ธ.ค.) 
78.0 (มี.ค.) 
102.0 (ธ.ค.)  
2.7 (ต.ค.) 
31.2 (ก.พ.) 

- 
- 
- 
- 
- 

28.0(เม.ย.) 
86.0 (พ.ย.) 
167.7 (มี.ค.) 
4.7 (ม.ค.) 
437.8 (พ.ย.) 

34 (เม.ย.) 
96.0 (พ.ย.) 

- 
50.0 (มิ.ย.) 

 - 

21.7 (ก.พ.) 
55.0 (มี.ค.) 

- 
- 
- 

จังหวัดนราธิวาส อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 
ความเร็วลม (น๊อต) 
ปริมาณฝน (มม.) 

27.2 
82.0 

1,489.7 
2.6 

2,485.2 

25.9(ธ.ค.) 
80.0 (มี.ค.) 
88.3 (ธ.ค.) 
2.0 (มิ.ย.) 
52.5 (ก.พ.) 

- 
- 
- 
- 
- 

28.3 (เม.ย.) 
87.0 (พ.ย.) 
160.2 (มี.ค.) 
3.7 (ธ.ค.) 
609.7 (พ.ย.) 

33.5 (พ.ค.) 
97.0 (พ.ย.) 

- 
40.0 (ธ.ค.-ม.ค., พ.ค., ก.ย.) 

- 

22.6 (ม.ค.) 
63.0 (เม.ย.) 

- 
- 
- 
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ภาพ3-5อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน
ของสถานีตรวจอากาศ

 

ภาพ  3-6 ปริมาณการระเหยเฉล่ียรายเดือนในคาบ 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 

200 
180 
160 
140 
120 
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60 
40 
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0 

   ม.ค. ก.พ.   มี.ค. เม

    ม.ค. ก.พ.  มี.ค.
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อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 
ของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําปัตตาน ี

ปริมาณการระเหยเฉล่ียรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514
ของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําปัตตาน ี

ปริมาณการระเหยเฉลี่ยรายเดือน 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (oC) 

เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 
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2543)  

 

. 2514-2543) 

ปริมาณการระเหยเฉลี่ยรายเดือน (มม.) 

จังหวัดสงขลา 
สนามบินปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดสงขลา 
สนามบินปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส 
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 .

. 
ภาพ 3-7 ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนในคาบ 

ของสถานีตรวจอากาศ
 

ภาพ 3-8 ปริมาณฝนเฉล่ีย

 

0

100

200

300

400

500

600

700

ม
.ค
.

ก
.พ
.

มี
.ค
.

เม
.ย

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

ม.ค.   ก.พ.  มี.ค.  เม

700 
600 
500 
400 
300 
200 
 

100 
 

0 
  ม.ค. ก.พ.  มี.ค.
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ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543)
ของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําปัตตาน ี

ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 
ของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําปัตตาน ี

ปริมาณฝนเฉลี�ยรายเดอืน (มม.)

เม
.ย
.

พ
.ค
.

มิ
.ย
.

ก
.ค
.

ส
.ค
.

ก
.ย
.

ต
.ค
.

พ
.ย
.

ธ.
ค
.

จังหวัดสงขลา

สนามบนิปัตตานี

จังหวัดนราธวิาส

ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือน (น๊อต) 

เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) 

.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 
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2543) 

 
2543)  

จังหวัดสงขลา

สนามบนิปัตตานี

จังหวัดนราธวิาส

จังหวัดสงขลา 
สนามบินปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดสงขลา 
สนามบินปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดสงขลา 
สนามบินปัตตาน ี
จังหวัดนราธิวาส 
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ตาราง 3-9 ปริมาณฝนตกเฉล่ียในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
 

 
 

เดือน 

ฝนตกเฉลี่ยในลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ํา (มม.)  ฝนตกเฉลี่ยในลุ่มน้ําท้ังหมด (มม.)  
ก่อนก่อสร้าง 

(2495-
2523) 
Pre 1 

หลังก่อสร้าง 
(2523-2527) 

Post 1 

หลังก่อสร้าง 
(2523-2553) 

Post 2 

ก่อนก่อสร้าง 
(2495-2523) 

Pre 1 

หลังก่อสร้าง 
(2523-2527) 

Post 1 

หลังก่อสร้าง 
(2523-2553) 

Post 2 

(1) (2) (3)* (4) (5) (6) 
เม.ย. 128.37 180.29 146.8 96.51 119.53 108.5 
พ.ค. 187.1 231.43 216.9 159.24 174.05 170.3 
มิ.ย. 130.69 127.08 135.1 114.47 109.09 120.4 
ก.ค. 127.67 120.5 141.0 116.93 114.68 117.7 
ส.ค. 152.58 145.14 192.8 134.23 118.75 147.3 
ก.ย. 197.06 203.61 206.2 162.64 159.44 161.8 
ต.ค. 256.83 229.8 251.1 242.98 208.94 230.0 
พ.ย. 308.37 222.04 290.8 340.63 271.04 310.4 
ธ.ค. 211.31 272.74 321.9 248.4 312.52 272.6 
ม.ค. 54.44 21.09 67.0 81.18 20.02 70.1 
ก.พ. 29.15 13.95 51.5 27.57 11.82 33.8 
มี.ค. 48.16 92.22 106.3 41.84 46.47 63.4 

ผลรวม 1831.73 1859.89 2127.4 1766.62 1666.35 1806.4 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากรายงาน PEE: EGAT 
หมายเหตุ:     
(1) เฉลี่ยจาก 2 สถานี:        สถานีนิคมสร้างตนเองธารโต (71062) 
             และสถานีบ้านบางลาง (71135) 
(2)  เฉลี่ยจาก 5 สถานี:       สถานีนิคมสร้างตนเองธารโต (71062) 
             สถานีบางลาง (71135) 
             สถานีท่ีว่าการอําเภอบันนังสตา (71052) 
             สถานีสํานักงานจังหวัดยะลา (71012)  
             และสถานีท่ีว่าการอําเภอเมืองปัตตานี (33012) 
(3)   * เฉพาะสถานีเข่ือนบางลาง 
(4)  ก่อนก่อสร้าง (Environmental and Ecological Investigation of Pattani Multipurpose 
Project (2519) คือ Pre 1 
(5)   หลังก่อสร้าง (Post Environmental Evaluation of Bang Lang Dam (2529) คือ Post 1 
(6)   หลังก่อสร้าง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2523-2553 คือPost 2 
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ภาพ 3-9 การกระจายของปริมาณน้ําฝนในรอบปีหลังการก่อสร้างเข่ือน 
 
 

ภาพ 3-10 การกระจายของปริมาณน้ําฝนรายปีหลังการก่อสร้างเข่ือน 
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การกระจายของปริมาณน้ําฝนในรอบปีหลังการก่อสร้างเข่ือน (2523

การกระจายของปริมาณน้ําฝนรายปีหลังการก่อสร้างเข่ือน (2523

   ส.ค.    ก.ย.   ต.ค. พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน 

ลุ่มน้ํา
ลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ําบางลาง

ปริมาณน้ําฝนรายปีท่ีสถานีบันนังสตาหลังการก่อสร้างเข่ือน (มม
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2523-2553) 

 

2523-2553) 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน (มม.) 

ลุ่มน้ําปัตตาน ี
ลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ําบางลาง 

มม.) 
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   2) คุณภาพอากาศ 
    (2.1) คุณภาพอากาศจากการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
      สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพ้ืนท่ีชุมชนของจังหวัดยะลาต้ังอยู่ท่ีสนามโรงพิธี
ช้างเผือก อําเภอเมืองยะลา ดําเนินการตรวจวัดและเก็บข้อมูลโดย สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการตรวจวัดสารมลพิษฝุ่นละอองในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน               
โดยมีการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศทุกวันบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล ตาราง3-10 ตาราง 3-11 และตาราง 
3-12 แสดงข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ต้ังแต่ปี 2552-
2554 สรุปได้ดังนี้ 
      - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ท่ีตรวจวัดได้ต้ังแต่ปี 2552-
2554 โดยค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2552 มีค่าระหว่าง 0.2-0.6 ppm ค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2553 
มีค่าระหว่าง 0.4-0.6 ppm และค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2554 (ข้อมูลถึงสิงหาคม 2554) มีค่าระหว่าง 
0.4-0.7 ppm แม้ว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบค่าเฉลี่ยเกินค่า
มาตรฐาน 30 ppm ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ แต่อย่างใด 
      - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ท่ีตรวจวัดได้ต้ังแต่ปี 2552-
2554 โดยค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2552 มีค่าระหว่าง 0.2-0.6 ppm ค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2553 
มีค่าระหว่าง 0.4-0.6 ppm และค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2554 (ข้อมูลถึงสิงหาคม 2554) มีค่าระหว่าง 
0.4-0.7 ppm แม้ว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบค่าเฉลี่ยเกินค่า
มาตรฐาน 9 ppm ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ แต่อย่างใด 
      - ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ท่ีตรวจวัดได้ต้ังแต่ปี 2552-2554 
โดยค่าเฉลี่ยรายเดือนประจําปี 2552 มีค่าระหว่าง 20.7-42.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ย              
รายเดือนประจําปี 2553 มีค่าระหว่าง 18.9-44.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายเดือน
ประจําปี 2554 (ข้อมูลถึงสิงหาคม 2554) มีค่าระหว่าง 22.8-36.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม่พบ
ค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษแต่อย่างใด 
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ตาราง 3-10 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2552 
 

เดือน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย  

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง>std. 

มกราคม 1.5 0.0 0/712 0.4 0.9 0.0 0/743 0.4 66.0 14.8 0/31 42.7 
กุมภาพันธ ์ 1.3 0.0 0/644 0.4 0.8 0.0 0/672 0.4 66.0 32.9 0/28 42.5 
มีนาคม 1.7 0.1 0/645 0.3 1.1 0.1 0/669 0.3 37.6 19.1 0/27 25.8 
เมษายน 1.3 0.1 0/691 0.3 0.8 0.1 0/720 0.3 36.1 21.1 0/30 28.4 
พฤษภาคม 1.8 0.0 0/662 0.2 1.2 0.0 0/687 0.2 41.4 14.2 0/28 26.1 
มิถุนายน 1.2 0.0 0/329** 0.2 0.7 0.0 0/335** 0.2 51.5 23.6 0/12** 34.7 
กรกฎาคม 1.6 0.0 0/576 0.4 0.9 0.1 0/585 0.4 40.2 15.0 0/24 25.0 
สิงหาคม 1.0 0.1 0.239** 0.3 0.7 0.2 0/227** 0.3 46.9 13.3 0/8** 22.9 
กันยายน 0.9 0.1 0/588 0.3 0.6 0.1 0/600 0. 36.3 14.4 0/24 21.0 
ตุลาคม 1.3 0.1 0/659 0.3 0.8 0.1 0/669 0.3 31.7 13.2 0/26 20.7 
พฤศจิกายน 2.2 0.2 0/674 0.5 1.3 0.2 0/695 0.5 38.8 7.6 0/29 25.5 
ธันวาคม 1.8 0.2 0/655 0.6 1.2 0.2 0/673 0.6 56.1 24.9 0/27 41.0 
ค่ามาตรฐาน 30 - 9 - 120 - 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
หมายเหตุ:  *:  ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 

ตาราง 3-11 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2553 
 

เดือน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย  

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง>std. 

มกราคม 1.8 0.2 0/545* 0.5 1.0 0.3 0/558 0.5 60.8 20.3 0/18* 40.5 
กุมภาพันธ ์ 3.8 0.2 0/581 0.4 1.0 0.2 0/587 0.4 42.3 25.6 0/15* 37.3 
มีนาคม 1.8 0.2 0/664 0.5 0.8 0.2 0/678 0.5 54.8 36.5 0/23 44.6 
เมษายน 1.5 0.2 0/654 0.5 1.1 0.3 0/674 0.5 61.2 31.3 0/24 43.0 
พฤษภาคม 1.5 0.2 0/626 0.5 1.1 0.3 0/634 0.5 39.8 19.6 0/23 28.0 
มิถุนายน 1.6 0.3 0/648 0.5 1.0 0.3 0/661 0.5 42.2 15.2 0/25 25.4 
กรกฎาคม 1.8 0.0 0/708 0.4 1.0 0.1 0/744 0.4 39.0 13.3 0/28 25.9 
สิงหาคม 1.9 0.2 0/713 0.4 1.0 0.2 0/744 0.4 35.2 12.2 0/31 25.7 
กันยายน 1.4 0.2 0/669 0.4 1.0 0.2 0.697 0.4 24.3 13.2 0/27 19.5 
ตุลาคม 1.5 0.2 0/692 0.4 0.9 0.2 0/716 0.4 35.0 14.0 0/29 22.6 
พฤศจิกายน 1.9 0.2 0/658 0.5 1.2 0.3 0/676 0.5 37.1 7.7 0/19* 18.9 
ธันวาคม 2.0 0.2 0/653 0.6 1.3 0.2 0/674 0.6 49.6 12.0 0/26 26.6 
ค่ามาตรฐาน 30 - 9 - 120 - 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
หมายเหตุ:  *: ข้อมูลร้อยละ 50-75 
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ตาราง 3-12 คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2554 
 

เดือน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย  

รายเดอืน 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดอืน ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง > std. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสดุ ครั้ง>std. 

มกราคม 2.0 0.3 0/596 0.7 1.4 0.3 0/608 0.7 51.9 12.3 0/18* 35.1 
กุมภาพันธ ์ 1.6 0.3 0/378* 0.7 1.1 0.4 0/381* 0.7 42.1 29.1 0/11** 36.1 
มีนาคม 1.7 0.3 0/527* 0.6 1.0 0.3 0/529* 0.6 47.9 13.0 0/18* 30.2 
เมษายน 1.6 0.3 0/608 0.6 1.0 0.4 0/627 0.6 46.5 23.6 0/22* 30.8 
พฤษภาคม 1.3 0.3 0/681 0.5 1.0 0.3 0/706 0.5 34.6 14.0 0/29 22.8 
มิถุนายน 1.5 0.2 0/633 0.5 1.0 0.2 0/650 0.5 44.2 15.3 0/25 24.4 
กรกฎาคม 1.5 0.2 0/627 0.4 1.0 0.2 0/631 0.4 54.7 9.6 0/25 33.0 
สิงหาคม 1.2 0.2 0/323** 0.4 0.8 0.2 0/323** 0.4 47.9 16.3 0/12** 30.1 
กันยายน - - - - - - - - - - - - 
ตุลาคม - - - - - - - - - - - - 
พฤศจิกายน - - - - - - - - - - - - 
ธันวาคม - - - - - - - - - - - - 
ค่ามาตรฐาน 30  9  120 - 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 
หมายเหตุ: * :  ข้อมูลร้อยละ 50-75 

  ** :  ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50-75 
    (2)     คุณภาพอากาศจากการตรวจวัดในพ้ืนท่ี 
      การตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคสนามดําเนินการระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม               
ถึง 3 เมษายน 2555 โดยกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ังหมด 5 จุดบริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของเข่ือนบางลาง ได้แก่ จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน จุดท่ี 2 บริเวณท่ีทํา
การของส่วนปฏิบัติการของการไฟฟ้า (บริเวณเข่ือน) จุดท่ี 3 บริเวณสโมสร (ห้องอาหาร) ของเข่ือน          
จุดท่ี 4 บริเวณชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน (จุดติดต้ังอยู่ในรั้วของการไฟฟ้าฯ) และจุดท่ี 5 บริเวณ
โรงเรียนเข่ือนบางลางท่ีอยู่ด้านหน้าเข่ือน ดังแสดงในภาพ 3-11 
      สําหรับพารามิเตอร์ท่ีทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป                  
จะดําเนินการตามวิธีมาตรฐานและเป็นวิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยทําการเก็บตัวอย่างโดย ได้แก่ ปริมาณฝุ่นท้ังหมด 
(Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM10)  
      วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง ท้ังฝุ่นละอองรวม และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ดําเนินการเก็บตัวอย่างตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric High Volume แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธี                  
Pre-Post Weight Difference โดยการเก็บตัวอย่างของฝุ่นละอองท้ังสองชนิดมีวิธีการ ดังนี้  
      การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ดําเนินการ
โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิดแรงดันสูง (High Volume Air Sampler) ดูดตัวอย่างอากาศด้วยอัตรา  
การดูดอากาศ 40-60 ลูกบาศก์ฟุต ต่อ 1 ตัวอย่างติดต้ังเครื่องเก็บตัวอย่างติดต้ังให้สูงกว่าพ้ืนดิน               
1.5-6.0 เมตรโดยจุดท่ีต้ังเครื่องอยู่ในท่ีโล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงบัง นํากระดาษกรองไปชั่ง            
หาผลต่างของน้ําหนักก่อนและหลังเก็บตัวอย่างเพ่ือหาน้ําหนักของฝุ่นละอองบนกระดาษกรอง และหา
ปริมาตรตัวอย่างอากาศท่ีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แล้วจึงนําน้ําหนักของฝุ่นละอองและปริมาตร
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อากาศ ไปคํานวณหาค่า TSP ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 
US.EPA 802 
      ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter: PM10) นั้นเก็บตัวอย่าง
โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดแรงดันสูง (High Volume PM-10 Air Sampler) ดูดอากาศผ่าน 
PM-10 Inlet ด้วยอัตราการดูดอากาศ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ผ่านกระดาษกรองท่ีทําจากควอทซ์ 
(Quartz) เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ต่อ 1 ตัวอย่าง โดยติดต้ังเครื่องเก็บตัวอย่างติดต้ังให้สูงกว่า
พ้ืนดิน 1.5-6.0 เมตร โดยจุดท่ีต้ังเครื่องอยู่ในท่ีโล่ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงบัง นํากระดาษกรอง
ไปชั่งหาผลต่างของน้ําหนักก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง เพ่ือหาน้ําหนักของฝุ่นละอองบนกระดาษกรอง 
และหาปริมาตรตัวอย่างอากาศท่ีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แล้วจึงนําน้ําหนักของฝุ่นละอองและ
ปริมาตรอากาศไปคํานวณหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ US. EPA 076 
      ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังแสดงในตาราง 3-13 พบว่า 
ปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) และฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม               
–3 เมษายน พ.ศ.2555 บริเวณเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา บริเวณท่ีทําการเข่ือน,โรงเรียนเข่ือนบางลาง, 
ตัวแทนชุมชนหน้าเข่ือน, บริเวณสโมสร และบริเวณสันเข่ือน พบปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) ท่ีตรวจวัดได้
ดังนี้ 0.015, 0.051, 0.048, 0.022 และ 0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเทียบกับค่า
มาตรฐานปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) ท่ีมีค่ากําหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจะพบว่า            
ในบริเวณท่ีทําการตรวจวัดท้ัง5จุดตรวจวัดนั้น มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ และปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีผลการตรวจวัดคือ 0.010, 0.025, 0.021, 0.0137 และ 0.010 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเทียบกับค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน (PM10) 
ท่ีมีค่ากําหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะพบว่าในบริเวณท่ีทําการตรวจวัด 5 จุดตรวจวัด
นั้นมีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว้จึงสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมในการดําเนินการของเข่ือนบางลาง               
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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ภาพ 3-11 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 

 

 

จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน 

 

 

จุดท่ี 2 บริเวณท่ีทําการของส่วนปฏิบัติการของ กฟผ. 
(บริเวณเข่ือน) 

 

 

จุดท่ี 3 บริเวณสโมสร (ห้องอาหาร) จุดท่ี 4 บริเวณชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน 

(จุดติดตั้งอยู่ในรั้วของ กฟผ.) 

 

จุดท่ี 5 บริเวณโรงเรยีนเข่ือนบางลางท่ีอยู่ด้านหน้าเข่ือน 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-36 

ตาราง 3-13 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) และฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2555 บริเวณเข่ือนบางลาง 
 

จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) 
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นท่ีมีขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 
(PM10)(มลิลกิรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

1.บริเวณสันเข่ือน 0.013 0.010 
2.ท่ีทําการส่วนปฏิบัติการของการไฟฟ้า 
(บริเวณเข่ือน) 

0.015 0.010 

3.สโมสร (ห้องอาหาร) ของเข่ือน 0.022 0.0137 
4.ชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน 0.048 0.021 
5.โรงเรียนเข่ือนบางลาง 0.051 0.0225 

ค่ามาตรฐาน 0.33 มิลลกิรัม/ลูกบาศก์เมตร1 0.12 มิลลกิรัม/ลูกบาศก์เมตร2 

ท่ีมา : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ลงวันท่ี 17 เมษายน 2538 
เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 42 ง, 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538 
 2.  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนท่ี 104 ง, 
วันท่ี 22 กันยายน 2547 
      เม่ือทําการเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) ดังแสดงตาม ตาราง 3-14 
บริเวณเข่ือนบางลางกับพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร (มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้และสามารถ
นํามาใช้ได้) ได้แก่ ถนนประชาชื่นบริเวณหน้าโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา, ถนนพระราม 3 บริเวณแยกถนน
ตก, ถนนราชปรารภ แยกมักกะสัน, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบริเวณป้อมตํารวจ แยกมไหศวรรย์             
และถนนรามคําแหงบริเวณป้อมตํารวจ แยกลําสาลี โดยตรวจวัดอยู่ในช่วงระยะ ธ.ค. 50 - ก.พ. 51, 
ต.ค.-ธ.ค. 51 และ ธ.ค. -ม.ค. 53 โดยทําการเทียบกับค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุดของแต่ละพ้ืนท่ีในระยะ 3 ปี 
โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการตรวจวัดดังนี้ ถนนประชาชื่นบริเวณหน้าโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษามีค่าสูงสุด และค่า
ตํ่าสุดในระยะ 3 ปี อยู่ในช่วง 0.17-0.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พระราม 3 บริเวณแยกถนนตก           
มีค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด ในระยะ 3 ปี อยู่ในช่วง 0.11-0.39 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรถนนราชปรารภ
แยกมักกะสันมีค่าสูงสุด และ ค่าตํ่าสุด ในระยะ 3 ปี อยู่ในช่วง 0.14-0.64 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบริเวณป้อมตํารวจแยกมไหศวรรย์ มีค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดในระยะ 3 ปี               
อยู่ในช่วง 0.19-0.28 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และถนนรามคําแหงบริเวณป้อมตํารวจแยกลําสาลี                
มีค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุดในระยะ 3 ปี อยู่ในช่วง 0.06-0.28 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเม่ือทํา                
การเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางพบว่า บริเวณเข่ือนมีค่าปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP)         
ตํ่ากว่าค่าท่ีทําการเปรียบเทียบในทุกพ้ืนท่ีกล่าวได้ว่ากิจกรรมในการดําเนินการของเข่ือนบางลาง                
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อคุณภาพอากาศหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตาราง 3-14 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท้ังหมด (TSP) ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม –3 เมษายน 
พ.ศ.2555 บริเวณเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
 

จุดตรวจวัด 

ธ.ค. 50  
- ก.พ. 51 

ต.ค. 51 
-ธ.ค. 51 

ธ.ค. 53 
-ม.ค. 53 

วันท่ีตรวจวัด 

max min max min max Min (20 มี.ค- 3 เม.ย 55) 

พ้ืนท่ีตรวจวัด หน่วย :มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

1.ถนนประชาช่ืนบริเวณหน้าโรงเรยีนสมศรีรื่นศึกษา 0.70 0.27 0.27 0.20 0.22 0.17 - 

2.ถนนพระราม 3 บริเวณแยกถนนตก 0.39 0.20 0.18 0.13 0.23 0.11 - 

3.ถนนราชปรารภแยกมักกะสัน 0.41 0.28 0.20 0.14 0.64 0.27 - 

4.ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสิน บริเวณป้อมตํารวจ  
แยกมไหสวรรค์ 

0.22 0.19 0.26 0.22 0.28 0.21 - 

5.ถนนรามคําแหงบรเิวณป้อมตํารวจแยกลําสาล ี 0.09 0.06 0.28 0.16 0.24 0.14 - 

พ้ืนท่ีตรวจวัดจริงวันท่ี 20  มี.ค- 3 เม.ย 55 หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

1.ท่ีทําการเข่ือน - - - - - - 0.015 

2. โรงเรียนบ้านบางลาง - - - - - - 0.051 

3. ตัวแทนชุมชนหน้าเข่ือน - - - - - - 0.048 

4.บริเวณสโมสร - - - - - - 0.022 

5. บริเวณสันเข่ือน - - - - - - 0.013 

ค่ามาตรฐาน 0.33 ( มิลลกิรัม/ลกูบาศก์เมตร) 

ข้อมูลพ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืน: กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ลงวันท่ี 17 เมษายน 
2538 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี
42 ง, วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538. 

     เม่ือทําการเปรียบเทียบฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเขตเมืองท่ัวไป               
(มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้และสามารถนํามาใช้ได้) ดังแสดงตาม ตาราง 3-15 พบว่า ค่าจาก             
การตรวจวัดบริเวณเข่ือนนั้นมีค่าปริมาณฝุ่นมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตํ่ากว่าค่าท่ีทําการ
เปรียบเทียบทุกพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ซ่ึงบ่งชี้ได้ว่ากิจกรรมจากการดําเนินการสร้างเข่ือนบางลางไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศแต่อย่างใด 
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ตาราง 3-15 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ระหว่างวันท่ี                  
29มีนาคมถึง 3 เมษายน พ.ศ.2555 บริเวณเข่ือนบางลางจังหวัดยะลาเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน 
 

จุดตรวจวัด 
ปี พ.ศ.  

วันที่ตรวจวัดจรงิ 
(20 มี.ค- 3 เม.ย 55) 2550 2551 2552 2553 2554 

พ้ืนที่ตรวจวัด หน่วย :มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

1.ศาลากลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.052 0.038 0.042 0.045 0.033 - 
2.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.057 0.046 0.049 0.051 0.036 - 
3.ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ลําปาง 0.050 0.054 0.059 0.044 0.032 - 
4. สถานีอนามัยสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง 0.045 0.039 0.040 0.041 0.036 - 
5. ที่ว่าการอําเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี 0.028 0.032 - 0.035 0.028 - 
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

0.043 0.028 0.028 0.025 0.025 - 

7. เทศบาลนครหาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.038 0.037 0.036 0.033 0.040 - 
8. ศาลากลางอ.เมืองหาดใหญ่ 0.032 0.029 0.027 0.028 0.033 - 
9. สนามโรงพิธชี้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา 0.027 0.028 0.030 0.029 0.028 - 
พ้ืนที่ตรวจวัดจริงวันที่ 29มี.ค- 3 เม.ย 55 หน่วย :มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
1.ที่ทําการเข่ือน - - - - - 0.010 
2. โรงเรียนบา้นบางลาง - - - - - 0.023 
3. ตัวแทนชุมชนหน้าเข่ือน - - - - - 0.021 
4.บริเวณสโมสร - - - - - 0.014 
5. บริเวณสันเข่ือน - - - - - 0.101 

ค่ามาตรฐาน 0.12 ( มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ข้อมูลพ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืน : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538)  

ลงวันท่ี 17 เมษายน2538เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 42 ง, วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-39 

    (3)     คุณภาพเสียง 
      ทําการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม -3 เมษายน 2555 โดยใช้
เครื่องมือ RION Integrating Sound Level Meter NL21 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) โดยทําการติดต้ังเครื่องวัดเสียง 5 จุดบริเวณเดียวกันกับจุดท่ีตรวจวัดคุณภาพอากาศ               
ดังแสดงตาม ภาพ3-12 
      ระดับเสียงท่ีตรวจวัดได้ ดังแสดงในตาราง 3-16 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ
เสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ.2540 คือไม่เกิน 70            
เดซิเบล (เอ) กล่าวคือ จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน จุดท่ี 2 บริเวณท่ีทําการของส่วนปฏิบัติการของการไฟฟ้า 
(บริเวณเข่ือน) จุดท่ี 3 บริเวณสโมสร (ห้องอาหาร) ของเข่ือน จุดท่ี 4 บริเวณชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้า
เข่ือน (จุดติดต้ังอยู่ในรั้วของการไฟฟ้าฯ) และจุดท่ี 5บริเวณโรงเรียนเข่ือนบางลางท่ีอยู่ด้านหน้าเข่ือน               
มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของการตรวจวัดมีค่า 55.1 เดซิเบล (เอ), 53.8 เดซิเบล (เอ), 58.6                
เดซิเบล (เอ), 57.1 เดซิเบล (เอ) และ 55.3 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ บ่งชี้ถึงกิจกรรมการดําเนินงานของ
เข่ือนบางลางไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพเสียงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อม 
 

ตาราง 3-16 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม– 3 เมษายน 2555 บริเวณ
เข่ือนบางลาง 
 

จุดตรวจวัด ค่าเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง Leq 24 (dB) 
1.บริเวณสันเข่ือน 55.3 
2.ท่ีทําการส่วนปฏิบัติการของการไฟฟ้า (บริเวณเข่ือน) 55.1 
3.สโมสร (ห้องอาหาร) ของเข่ือน 57.1 
4.ชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน 58.6 
5.โรงเรียนเข่ือนบางลาง 53.8 

ค่ามาตรฐาน 70  
 
ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 
พ.ศ. 2540 
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ภาพ 3-12 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 

 

จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน 

 
 

จุดท่ี 3 บริเวณสโมสร (ห้องอาหาร) 

 

จุดท่ี 2 บริเวณท่ีทําการของส่วนปฏิบัติการของ กฟผ. 
(บริเวณเข่ือน) 

 

.จุดท่ี 4 บริเวณชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน 

 (จุดติดตั้งอยู่ในรั้วของ กฟผ.) 

 

จุดท่ี 5 บริเวณโรงเรยีนเข่ือนบางลางท่ีอยู่ด้านหน้าเข่ือน 
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   เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพเสียงท่ีได้จากการตรวจวัด ณ เข่ือนบางลาง กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จากข้อมูล
ท่ีมีการบันทึกไว้และสามารถนํามาใช้ได้ ของสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ          
ดังแสดงตาม ภาพ 3-13 และตาราง 3-17 พบว่า ค่าระดับเสียงท่ีตรวจวัดได้มีค่าระดับเสียงตํ่ากว่าค่าใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตํ่ากว่าค่าในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา ตํ่ากว่าค่าท่ีตรวจวัดได้ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ
ระยอง และมีค่าตํ่ากว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง แต่ใกล้เคียงกับระดับเสียงท่ีตรวจวัดได้ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ แสดงว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการของเข่ือนบางลางนั้น มีค่าระดับเสียงท้ังอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป และมีค่าตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ด้วย 
 

 

ภาพ 3-13 เปรียบเทียบระดับเสียงเข่ือนบางลางกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

55.3

จุดที
1
55.1

จุดที
2

57.1

จุดที
 3
58.6

จุดที
4
53.8

จุดที
5

50

55

60

65

70

75

80

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

เดซิเบล

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดเสียงบริเวณเข่ืองบางลางกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

1.       ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลําปาง จ.ลําปาง

3.       สถานีตํารวจภูธรหน้าพระลาน จ.สระบุรี

4.       บ้านพักปลัดอําเภอ จ.ขอนแก่น

5.       บ้านพักทหารราบมณฑลทหารลกที่21 จ.นครราชสีมา

6.       สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี

7.       สถานีอนามัยมาบตาพุด จ.ระยอง

8.       ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

9.       เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่  จ.สงขลา

จุดที่1 บริเวณสันเข่ือน

จุดที่2 บริเวณที่ทําการของส่วนปฏิบัติการของการไฟฟ้า(บริเวณ
เข่ือน)
จุดที่3 บริเวณสโมสร(ห้องอาหาร)ของเข่ือน

จุดที่4 บริเวณชุมชนที่อยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน

จุดที่5 บริเวณโรงเรียนบางลางที่อยู่ด้านหน้าเข่ือน
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ตาราง 3-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม –3 เมษายน 2555 บริเวณเข่ือน
บางลางเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
 

จุดตรวจวัด ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 วันที่ตรวจจริง 
(29มี.ค.-3 เม.ย 55) 

พ้ืนที่ตรวจวัดอ่ืนๆ  
(ค่าเฉลี่ยระดบัเสยีง 24 ชั่วโมง) หน่วย : เดซิเบล 

1. ศาลากลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 57.45 57.25 56.95 57.7 58.1 - 
2. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
วิทยาเขตลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 

59.2 62.15 60.9 58.5 58.85 
- 

3. สถานีตํารวจภูธรหน้าพระลาน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุร ี

71.4 70.55 76.25 70.15 65.4 
- 

4. บ้านพักปลัดอําเภอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 65.15 67.25 65.45 64.85 66.25 - 
5. บ้านพักทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 21 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

65.05 63.8 62.2 62.95 65.6 
- 

6. สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

57.1 61.65 64 62.4 59.85 
- 

7. สถานีอนามัยมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 62.4 62.35 62.2 65.5 63.65 - 
8. ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภเูก็ต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

70.25 68.25 63.9 67.7 68.9 
- 

9. เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่     
จ.สงขลา 

63 64.6 59.15 65.85 65.65 
- 

พ้ืนที่ตรวจวัดจริง  (29 มี.ค.-3 เม.ย 55) หน่วย : เดซิเบล 
1. บริเวณสันเข่ือน 55.3 
2. บริเวณท่ีทําการของส่วนปฏิบัติการของเข่ือน (บริเวณเข่ือน) 55.1 
3. บริเวณสโมสร (ห้องอาหาร) ของเข่ือน 57.1 
4. บริเวณชุมชนท่ีอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าเข่ือน 58.6 
5. บริเวณโรงเรียนเข่ือนบางลางท่ีอยูด่้านหน้าเข่ือน 53.8 

ค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล 

ข้อมูลพ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืนๆ : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยท่ัวไป มาตรา 32 (5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2540  
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3.2.3  อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

   1) วิธีการศึกษา 
    (1) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ําท่ีมีอยู่ ได้แก่ ข้อมูลน้ําท่าปริมาณ
น้ําฝน อัตราการระเหยน้ํา และข้อมูลเก่ียวกับภูมิอากาศ โดยองค์ประกอบท่ีมีผลต่อปริมาณของแหล่งน้ํา
ผิวดินมีดังนี้ 
      - ปริมาณน้ําฝนท่ีตก (Amount of precipitation) อุณหภูมิ ทิศทางลม ลักษณะ
ภูมิประเทศ เป็นสาเหตุท่ีให้ปริมาณฝนท่ีได้รับมากหรือน้อย 
      - ปริมาณการสูญเสียเนื่องจากการระเหยจากผิวหน้าของแหล่งน้ํา (Evaporation 
from water) ประมาณน้ําไหลบ่า (run off) ปริมาณการสูญเสียเนื่องจากการซึมสู่ชั้นดิน (Infiltration)  
    (2) ทําการประมวลผลข้อมูลท่ีส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิมาทําการศึกษาเพ่ือประเมิน
ลักษณะอุทกวิทยาน้ําผิวดินท้ังในปัจจุบันและข้อมูลจากงานช่วงก่อนดําเนินโครงการแล้วทําการเปรียบเทียบ
ผลกระทบในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  
      ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประกอบมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อมูลท่ีใช้ศึกษาในข้ันตอน
แรก รวมท้ังการศึกษาความสมดุลของระบบน้ํา (Water balance) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบกันกับผลในช่วงเริ่มโครงการและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว                    
ทําการวิเคราะห์หาความสมดุลของน้ําในพ้ืนท่ีรวมท้ังการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนท่ี 
   2) สภาพท่ัวไปของลุ่มน้ําปัตตานี 
    ลุ่มน้ําปัตตานีมีขนาดพ้ืนท่ีรับน้ํา 3,858 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.4 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลาและปัตตานี ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 5°36´เหนือ ถึงเส้นรุ้งท่ี 6°55´ เหนือ 
และระหว่างเส้นแวงท่ี 101°00´ตะวันออก ถึงเส้นแวงท่ี 101° 30´ ตะวันออก ลักษณะลุ่มน้ําเป็นแนวยาว 
วางตัวอยู่ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ดังภาพ 3-14 ทิศเหนือติดกับอ่าวไทยท่ีปากแม่น้ําปัตตานี ทิศใต้ติดกับ
ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีแม่น้ําปัตตานีซ่ึงยาว
ประมาณ 210 กิโลเมตร เป็นแม่น้ําสายหลักและมีแม่น้ํายะหาเป็นลําน้ําสาขา ในช่วงปลายของลุ่มน้ํา             
มีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่น้ําปัตตานี และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย 
    แม่น้ําปัตตานีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจาก
ทิศใต้ข้ึนไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขา 
มีพ้ืนท่ีราบเล็กน้อยทางตอนล่างของลุ่มน้ําเป็นท่ีราบลุ่มลุ่มน้ําปัตตานีสามารถแบ่งเป็นลุ่มน้ําสาขาได้              
2 ลุ่มน้ําสาขา มีรายละเอียดแต่ละลุ่มน้ําสาขา ดังนี้ 
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ภาพ 3-14 ขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตาน ี

 
    ลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนบนมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีสําคัญคือเข่ือนบางลางเป็นโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ทําหน้าท่ีก้ันแม่น้ําปัตตานีท่ีบริเวณบ้านบางลาง ตําบล
เข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ห่างจากตัวอําเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเข่ือนเป็นเข่ือนหิน
ถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเข่ือนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ํามีความจุ 
1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของปริมาณน้ําท่าท้ังลุ่มน้ําปัตตานีตอนบนและตอนล่าง
พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือเข่ือนมีพ้ืนท่ี 2,080 ตารางกิโลเมตร เริ่มดําเนินการก่อสร้างมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
2519 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2524 โดยเริ่มทําการเก็บกักน้ําในอ่างเก็บน้ําเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2523
น้ําจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางสามารถอํานวยประโยชน์ในด้านการชลประทานแก่พ้ืนท่ีเพาะปลูก             
ของจังหวัดยะลาและปัตตานีเป็นพ้ืนท่ี 380,000 ไร่ ซ่ึงน้ําท่ีปล่อยออกมาสามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้           
เฉลี่ยปีละประมาณ 200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความม่ันคง นอกจากนี้ ยัง
บรรเทาอุทกภัยในบริเวณตอนล่างของลุ่มแม่น้ําปัตตานีได้อีกด้วย 
    (2)  ลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนล่างเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีต่อเนื่องมาจากลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานี
ตอนบน โดยนับต้ังแต่ด้านท้ายน้ําของเข่ือนบางลางข้ึนมาทางทิศเหนือไปตามขอบเขตของลุ่มน้ําปัตตานี 
โดยมีแม่น้ําปัตตานีเป็นลําน้ําสายหลัก ไหลจากท้ายเข่ือนบางลางผ่านอําเภอบันนังสตา อําเภอกรงปินัง 
อําเภอเมืองยะลา เข้าเขตจังหวัดปัตตานี ผ่านอําเภอแม่ลาน อําเภอเมืองปัตตานี และไหลออกสู่อ่าวไทยท่ี
อําเภอเมืองปัตตานีรวมความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร มีคลองสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ คลองเล็ก คลอง
ปะแต คลองลิจิง เป็นต้นพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนล่างจะเป็นพ้ืนท่ีราบเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม เนื่องจากต้น
น้ําของแม่น้ําปัตตานีมีความลาดเอียงมาก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2524) เม่ือฝนตกมักมีน้ํา
ไหลลงมาอย่างฉับพลัน ทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณ อําเภอบันนังสตา ลงมาถึงอําเภอเมืองยะลา ลักษณะของ
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ลําน้ําไหลออกสู่ท่ีราบมีความลาดเทน้อยน้ําจึงไหลช้าและเอ่อท่วมในทุ่งราบเป็นเวลานานก่อให้เกิดความ
เสียหายในการเพาะปลูกอยู่เสมอ 
      ลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง มีแหล่งน้ําท่ีสําคัญคือเข่ือนปัตตานีซ่ึงสร้างปิดก้ันแม่น้ํา
ปัตตานีท่ีเขตติดต่อระหว่าง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับอําเภอยะรัง และอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี เป็นเข่ือนทดน้ําคอนกรีตแห่งแรกท่ีมีอ่างเก็บน้ําเหนือเข่ือน เนื่องจากพ้ืนท่ีทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
เหนือเข่ือนสร้างคันก้ันน้ําเป็นทางยาวเพ่ือป้องกันน้ําจากแม่น้ําปัตตานี ท่วมไร่นาสองฟากฝั่งแม่น้ํา                      
จึงทําให้พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือเข่ือนเกิดเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ยาวไปตามลําน้ํามีช่องระบายน้ํากว้าง                    
6 เมตร 6 ช่อง มีประตูระบายทรายอยู่ทางด้านขวาตัวเข่ือนขนาดกว้าง 60 เมตร อีก 1 ช่อง เริ่มโครงการ                 
พ.ศ. 2511 ตัวเข่ือนปัตตานีสร้างเสร็จ พ.ศ. 2523 ส่วนงานระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ําและงานพัฒนา 
ในแปลงนา เสร็จ พ.ศ. 2530 เพ่ือส่งน้ําให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังสองฝั่งลําน้ําปัตตานีในท้องท่ีอําเภอโคกโพธิ์ 
ยะรัง มายอ หนองจิก เมืองปัตตานี ยะหริ่ง และปะนะเระ จังหวัดปัตตานี กับพ้ืนท่ีบางส่วนของอําเภอ
เมืองยะลาประมาณ 33,000 ไร่ 
   3) อุทกวิทยาในลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานี 
    (1)  ปริมาณและการกระจายของปริมาณฝน 
      ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของสถานีวัด จํานวน 26 สถานี ครอบคลุมจังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสดังแสดงในตาราง 3-18 เม่ือนําไปวิเคราะห์จะได้การกระจายของปริมาณ
ฝนตามพ้ืนท่ีดังแสดงในภาพ 3-15 จากรูปจะเห็นว่าพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําทางตอนใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่า
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําทางตอนเหนือ โดยพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําทางตอนใต้จะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 
2,200 มิลลิเมตร/ปี และพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําทางตอนเหนือจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,600 ถึง 1,800
มิลลิเมตร/ปี ด้วยเหตุท่ีพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําทางตอนใต้มีปริมาณฝนมากและเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําของลุ่มน้ําพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงสูง จึงทําให้เม่ือฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีจะทําให้เกิดการไหลของน้ําท่ี
แรงและเร็วมีโอกาสท่ีจะทําให้เกิดการกัดเซาะดินสูง 
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ตาราง 3-18 ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ียของสถานีวัดในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีและพ้ืนท่ีข้างเคียงปี 2552 
(หน่วย: มม.) 
 

รหัสสถานี ช่ือสถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายป ี
581005 Betong 18.9 64.4 119.3 187.0 234.9 99.4 114.2 143.2 246.4 247.4 204.5 122.9 1802.4 
583008 Waeng 146.1 72.5 135.7 156.0 315.3 187.9 253.9 256.8 289.8 348.1 392.6 574.6 3129.4 
583002 Sungai Padi 77.3 54.5 90.1 140.1 203.7 163.4 147.6 291.5 264.8 153.8 278.4 438.9 2304.0 
583004 Tak Bai 38.5 41.3 68.0 76.1 81.8 117.3 120.5 107.2 144.5 168.9 327.9 479.0 1770.8 
581004 Bannang Sata 34.5 5.0 35.8 106.5 100.2 67.0 89.1 118.3 164.3 139.2 205.9 222.3 1288.1 
583003 Rangae 98.0 30.1 83.4 83.2 161.8 105.9 122.8 123.3 185.7 214.7 335.2 475.0 2019.2 
583007 Ruso 62.0 14.3 91.2 98.5 197.8 138.4 144.3 164.4 176.6 231.5 326.8 479.9 2125.8 
583001 Yi-Ngo 84.0 41.6 77.3 105.5 171.5 159.4 191.0 127.4 213.3 247.5 456.8 567.1 2442.4 
583201 Narathiwat* 143.4 49.8 74.1 66.0 150.9 123.6 140.0 146.8 191.7 284.3 596.6 501.6 2468.7 
581003 Yaha 40.5 17.0 53.0 79.8 154.0 61.0 108.9 100.7 135.2 165.7 204.2 194.8 1314.8 
583006 Bacho 77.3 32.1 59.1 66.2 131.7 89.0 180.9 130.8 202.6 241.1 357.8 481.0 2049.5 
581001 Yala 44.5 22.2 61.1 112.5 173.1 90.2 132.8 148.3 166.3 226.9 293.7 345.4 1817.0 
581301 Yala Agromet 50.0 45.6 35.6 175.6 231.1 76.9 111.0 162.7 167.9 193.2 353.4 163.5 1766.4 
568009 Saba Yoi 16.9 16.0 53.6 136.6 161.6 100.3 132.2 134.9 171.0 220.3 260.5 171.1 1575.0 
580002 Sai Buri 29.4 31.6 50.9 67.4 125.2 65.1 135.1 128.0 154.4 225.2 479.6 370.2 1862.2 
568008 Na Thawi 22.5 13.8 58.0 118.4 189.9 94.0 126.6 86.2 163.8 205.1 356.1 238.1 1672.3 
580004 Khok Pho 11.4 14.3 37.3 55.0 148.0 84.9 82.0 103.7 103.8 104.3 268.6 222.5 1235.8 
580006 Mayo 41.6 11.0 32.5 47.9 144.7 81.8 127.4 133.7 119.3 197.1 348.9 349.7 1635.6 
580003 Yarang 22.1 6.7 26.8 40.8 141.9 75.6 94.6 92.0 119.9 148.7 296.3 254.2 1319.3 
580201 Pattani Airport* 48.5 22.0 29.7 61.5 131.2 104.5 114.6 109.4 143.5 194.9 420.7 312.9 1693.3 
568004 Thepha 33.0 16.2 23.1 60.3 132.1 100.0 98.3 119.6 139.1 152.8 341.4 263.7 1479.6 
580007 Nong Chik 28.4 15.4 12.3 33.4 94.6 48.7 67.6 75.8 105.8 145.1 344.3 252.2 1223.7 
580008 Yaring 28.1 2.4 16.4 31.8 76.7 55.5 85.5 68.9 116.5 178.6 400.7 290.7 1351.8 
580005 Panare 22.9 8.3 36.4 42.6 94.1 70.0 68.8 73.8 105.5 195.0 423.3 338.2 1478.8 
568006 Chana 40.5 13.3 11.1 73.3 165.6 74.9 111.1 117.6 146.2 178.2 372.9 308.7 1613.5 
568501 Songkhla* 95.8 29.4 37.7 67.4 124.1 99.8 104.0 100.8 130.3 283.7 556.9 408.2 2038.0 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552 

 

ภาพ 3-15 การกระจายของฝนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552 
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    (2) ปริมาณและการกระจายของปริมาณน้ําท่า 
น้ําท่ารายปีเฉลี่ย 2,277.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
19.53 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร และปริมาณน้ํานองสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าต้ังแต่ 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที สรุปปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน้ําสาขาแสดงใน
การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีแสดงใน
พฤศจิกายนลุ่มน้ําปัตตานีจะให้ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด
ร้อยละ 23.5 ของปริมาณน้ําท่าท้ังหมด และในเดือนมีนาคมลุ่มน้ําปัตตานีจะให้ปริมาณน้ําท่ารายเดือน
เฉลี่ยตํ่าสุด 77.08 ล้านลูกบาศก์เมตร

ตาราง 3-19 ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ียของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
 

ลุ่มนํ้าสาขา ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ปัตตานีตอนบน 100.93 35.41 11.39
ปัตตานีตอนล่าง 88.71 62.72 65.69
รวมท้ังลุ่มนํ้า 189.64 98.13 77.08
%ปริมาณนํ้าท่า 8.3 4.3 3.4 

ท่ีมา: โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก                 
ส่วนท่ี 3 และปัตตานี, 2549 

ภาพ 3-16 การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ียในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี
 
    (3) ปริมาณการเก็บกักน้ําในลุ่มน้ํา
บางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในแหล่งน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
รวมท้ังหมด 1,405.04 ล้านลูกบาศก์เมตรดังแสดงใน
บางส่วนจะระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศและบางส่วนจะซึมลึกลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินจากตารางข้างต้นจะเห็นว่า 
ปริมาณความจุของแหล่งน้ําขนาดใหญ่จะเป็นตัวแปรท่ีสําคัญอย่างมากท่ีมีผลต่อน้ําท่าทางด้า
ของแหล่งน้ําท้ังปริมาณและช่วงเวลาท่ีไหล

ม.ค.    ก.พ.   มี.

ายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

ปริมาณและการกระจายของปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําท่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีมีปริมาณ
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีรับน้ําเท่ากับ 

ตารางกิโลเมตร และปริมาณน้ํานองสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าต้ังแต่ 
สรุปปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน้ําสาขาแสดงใน

การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีแสดงในภาพ 
พฤศจิกายนลุ่มน้ําปัตตานีจะให้ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด 535.03 ล้านลูกบาศก์เมตร

ของปริมาณน้ําท่าท้ังหมด และในเดือนมีนาคมลุ่มน้ําปัตตานีจะให้ปริมาณน้ําท่ารายเดือน
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของปริมาณน้ําท่าท้ังหมด 

ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ียของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี (หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร

. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
11.39 20.35 49.24 38.46 54.53 26.86 46.39 136.53 
65.69 74.67 85.58 74.31 70.08 77.73 79.61 100.10 
77.08 95.02 134.82 112.77 124.61 104.59 126.00 236.63 

 4.2 5.9 5.0 5.5 4.6 5.5 10.4 

นรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก                 

 
การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ียในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี

ปริมาณการเก็บกักน้ําในลุ่มน้ํา ปริมาณน้ําท่าท่ีเกิดจากฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
บางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในแหล่งน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ล้านลูกบาศก์เมตรดังแสดงในตาราง 3-20 บางส่วนก็จะไหลออกสู่ทะเลท่ีอ่าวไทย 
บางส่วนจะระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศและบางส่วนจะซึมลึกลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินจากตารางข้างต้นจะเห็นว่า 
ปริมาณความจุของแหล่งน้ําขนาดใหญ่จะเป็นตัวแปรท่ีสําคัญอย่างมากท่ีมีผลต่อน้ําท่าทางด้า
ของแหล่งน้ําท้ังปริมาณและช่วงเวลาท่ีไหล 

.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.    ก.ค.     ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.   พ.ย

ปริมาณนํ้าท่า (ล้าน ลบ.ม.) 

ายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
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ปริมาณน้ําท่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีมีปริมาณ
ปี ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีรับน้ําเท่ากับ 

ตารางกิโลเมตร และปริมาณน้ํานองสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าต้ังแต่ 269.78 ถึง 944.92 
สรุปปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน้ําสาขาแสดงในตาราง3-19 และ

ภาพ 3-16 โดยในเดือน
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น   

ของปริมาณน้ําท่าท้ังหมด และในเดือนมีนาคมลุ่มน้ําปัตตานีจะให้ปริมาณน้ําท่ารายเดือน

ล้านลูกบาศก์เมตร) 

พ.ย. ธ.ค. รายป ี
403.70 292.20 1215.99 
131.33 151.38 1061.91 
535.03 443.58 2277.90 
23.5 19.5 100.0 

นรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก                 

 

การกระจายของปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ียในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตาน ี

ปริมาณน้ําท่าท่ีเกิดจากฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
บางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในแหล่งน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

บางส่วนก็จะไหลออกสู่ทะเลท่ีอ่าวไทย 
บางส่วนจะระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศและบางส่วนจะซึมลึกลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินจากตารางข้างต้นจะเห็นว่า 
ปริมาณความจุของแหล่งน้ําขนาดใหญ่จะเป็นตัวแปรท่ีสําคัญอย่างมากท่ีมีผลต่อน้ําท่าทางด้านท้ายน้ํา          

ย.    ธ.ค. 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-20 ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักตามแหล่งน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี 
 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ 
ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 
(ล้านไร่) 

1) โครงการชลประทานขนาดใหญ ่ 1 1,404  
2) โครงการชลประทานขนาดกลาง 1  55,160 
3) โครงการชลประทานขนาดเล็กของ ชป. 74 0.41 57,150 
4) งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนท่ี  20 0.06  14,700  
5) โครงการขุดลอกหนองนํ้าและคลองธรรมชาติ  21 0.57  4,100  
6) โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย-มาเลเซีย  21  7,350  

รวม 138 1,405.04 138,460 

ท่ีมา : โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนท่ี 3 
และปัตตานี, 2549 
    ในลุ่มน้ําปัตตานีมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีสําคัญ คือ เข่ือนบางลาง เป็นเข่ือนท่ีก่อสร้าง                
ก้ันแม่น้ําปัตตานี ท่ีบริเวณบ้านบางลาง ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัว
อําเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเข่ือนเป็นเข่ือนหินถม แกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเข่ือนยาว       
430 เมตรกว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ํามีความจุ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนท่ีรับน้ําเหนือเข่ือน                  
2,080 ตารางกิโลเมตร เริ่มดําเนินการก่อสร้างมาต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม 2519 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 
2524 โดยเริ่มทําการเก็บกักน้ําในอ่างเก็บน้ําเม่ือวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2523 

   4) ปริมาณน้ําไหลเข้าเข่ือนบางลาง 
    จากรายงานสถิติรอบ 50 ปี ของปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง                        
มีปริมาณน้ําเฉลี่ย 1,502.2 ล้านลูกบาศก์เมตร/ต่อปี หรือเฉลี่ย 125.2 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน                 
โดยมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนมีนาคมจํานวน 65.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ํา
ไหลเข้าอ่างเฉลี่ยสูงสุดในเดือนธันวาคมมีจํานวน 306.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตาราง 3-21              
และภาพ 3-17 ลักษณะการกระจายของปริมาณน้ําเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ               
ช่วงท่ีมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างสูง เป็นช่วงท่ีต่อเนื่องกัน 4 เดือน คือ เดือนตุลาคม-มกราคม ปริมาณน้ํา
ไหลเข้าอ่างเฉลี่ยมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน และช่วงท่ีมีปริมาณไหลเข้าอ่างน้อย เป็นช่วงท่ี
ต่อเนื่องกันเช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเฉลี่ยไม่เกิน              
100 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน 
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ตาราง 3-21 สถิติปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางในช่วง ปี ค.ศ.1961 – 2010  
    (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) 

YEAR JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. ANNUAL 

1961 133.0 49.4 70.1 97.0 67.0 63.0 55.0 54.0 56.0 121.0 150.0 199.0 1114.5 

1962 116.0 41.1 35.3 43.7 111.0 38.1 36.7 38.6 44.8 131.0 86.1 169.0 890.4 

1963 71.9 73.6 51.9 26.2 52.3 34.1 42.4 47.8 74.4 221.0 228.0 166.0 1089.6 

1964 47.6 36.0 29.8 34.5 77.9 64.6 134.0 68.0 90.8 95.5 175.0 103.0 956.7 

1965 223.0 124.0 98.3 52.6 126.0 50.1 53.3 109.0 109.0 266.0 252.0 663.0 2126.3 

1966 950.0 215.0 154.0 82.1 86.5 91.8 111.0 89.9 114.0 290.0 355.0 420.0 2959.3 

1967 75.5 40.1 30.8 130.0 187.0 108.8 88.6 76.5 88.7 125.0 189.0 160.0 1299.2 

1968 91.4 31.5 32.4 34.7 85.4 88.9 83.5 54.1 43.3 125.6 59.1 76.3 806.2 

1969 143.5 56.0 41.9 46.8 135.7 86.1 53.3 98.1 57.9 191.0 257.6 281.5 1449.4 

1970 564.7 105.2 138.7 55.9 85.2 62.9 51.8 80.3 127.0 178.7 206.1 226.1 1882.6 

1971 122.3 61.3 38.0 59.9 58.3 44.7 39.8 55.9 74.5 87.8 131.8 507.4 1281.7 

1972 189.0 102.2 78.1 63.2 54.9 64.7 34.1 34.1 96.8 198.4 344.3 529.5 1789.3 

1973 152.9 87.0 65.9 80.0 104.3 82.7 75.6 88.0 93.0 199.1 200.3 655.1 1883.9 

1974 244.0 101.0 97.0 87.0 136.7 117.8 95.6 88.6 127.2 121.9 169.0 131.0 1516.8 

1975 157.0 82.6 70.8 93.0 112.0 60.0 97.0 60.6 131.0 127.0 261.0 438.0 1690.0 

1976 122.0 63.9 45.7 76.9 82.6 73.4 59.2 46.9 76.7 233.0 376.0 220.0 1476.3 

1977 87.9 47.8 41.5 41.8 49.0 55.7 46.4 66.5 55.8 249.0 183.0 117.0 1041.4 

1978 60.9 38.2 27.4 30.8 65.9 27.2 27.2 24.5 46.7 86.6 130.0 193.0 758.4 

1979 42.9 24.9 25.6 50.5 58.3 63.6 38.1 27.1 108.0 54.1 266.0 114.0 873.1 

1980 63.0 36.5 28.9 24.3 53.4 54.4 23.4 45.9 56.4 218.3 171.8 150.3 926.6 

1981 41.1 22.0 30.6 67.0 175.9 73.7 33.4 21.8 87.9 61.7 128.7 162.3 906.1 

1982 102.8 47.8 43.1 109.0 132.7 76.0 63.8 48.0 103.4 150.6 208.2 322.1 1407.5 

1983 141.2 160.4 127.6 15.9 71.1 48.5 39.0 83.1 195.0 136.6 150.7 625.8 1794.9 

1984 104.0 78.9 110.0 128.3 185.0 104.9 139.9 51.1 80.6 174.3 95.7 292.5 1545.2 

1985 122.0 27.8 32.4 47.2 144.3 100.0 82.6 69.6 112.2 151.3 225.7 154.0 1269.1 

1986 98.7 32.0 50.1 45.6 47.4 49.0 35.7 31.8 62.1 135.4 240.3 291.5 1119.6 

1987 113.5 86.1 34.0 32.8 102.8 69.0 35.5 85.2 119.7 261.1 274.6 481.1 1695.4 

1988 149.6 55.0 32.4 56.4 120.3 64.1 84.6 207.6 268.3 109.8 495.4 340.9 1984.4 

1989 73.7 48.6 33.5 96.6 133.4 97.3 91.6 56.1 99.4 156.7 110.9 75.6 1073.7 

1990 86.3 39.0 45.7 42.1 89.2 47.0 45.4 50.2 49.4 143.9 165.8 278.2 1082.1 

1991 86.3 39.0 45.7 39.5 129.1 131.6 54.0 40.8 44.4 100.6 151.3 200.8 1063.2 

1992 78.9 61.4 25.2 49.1 67.4 75.7 65.9 61.0 59.2 129.3 207.0 148.6 1028.4 

1993 73.6 36.7 67.2 61.5 97.4 89.0 95.2 62.1 88.4 210.2 314.5 608.4 1804.1 

1994 172.6 102.5 127.0 114.8 96.8 91.6 51.5 57.1 79.3 180.4 421.1 206.3 1701.2 

1995 122.8 53.8 56.7 44.3 72.1 81.0 93.5 208.6 128.0 173.9 272.3 246.6 1553.6 

1996 117.3 61.9 35.3 99.6 108.4 164.0 141.3 112.2 98.1 218.5 196.6 370.1 1723.3 

1997 113.1 102.1 48.6 75.8 51.7 61.0 73.4 115.2 168.5 193.0 173.9 330.1 1506.3 

1998 117.7 54.8 28.7 12.2 33.1 50.8 59.2 103.7 130.4 146.2 274.9 368.0 1379.7 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตาราง 3-21 (ต่อ) 
YEAR JAN. FEB. MAR. 

1999 251.7 138.9 156.6 

2000 275.2 128.9 160.6 

2001 332.2 123.8 130.0 

2002 126.1 54.4 41.8 

2003 96.8 48.0 58.6 

2004 87.6 59.1 55.6 

2005 69.0 31.1 33.7 

2006 195.5 130.8 112.5 

2007 339.9 84.1 69.9 

2008 174.0 142.5 132.6 

2009 198.7 67.5 125.4 

2010 130.9 64.4 43.2 

AVERAGE 157.0 72.0 65.9 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 

ภาพ 3-17 การกระจายของปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางรายเดือนเฉล่ีย
 

   5) ปริมาณการใช้น้ําของเข่ือนบางลาง
    จากรายงานสถิติการใช้น้ํา
ตาราง 3-22 มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างอยู่ระหว่าง 
1,615.0 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ระหว่าง 
เฉลี่ย 964.3 ล้านลูกบาศก์เมตร/
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 1,569.3 
น้ําท่ีระเหยและสูญเสีย ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
เมตร/ปี ส่วนน้ําท่ีปล่อยผ่านทางระบายน้ําล้นและน้ําเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ มีปริมาณ

ม.ค.    ก.พ.   มี

ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้า 

ายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV.

210.9 209.9 106.3 107.4 84.1 155.1 312.5 239.5

333.3 235.9 138.3 67.5 111.4 159.4 126.4 435.7

121.2 113.9 93.4 81.1 66.9 99.9 235.3 242.2

53.2 51.9 69.9 34.0 36.7 55.0 265.6 132.3

50.9 82.3 73.3 65.7 62.5 51.7 265.8 138.9

57.1 84.3 50.7 79.7 46.8 147.1 227.5 185.8

41.9 67.1 76.6 50.0 52.8 50.5 163.4 310.9

112.8 138.0 130.9 68.1 47.3 131.8 214.9 152.2

107.3 158.9 171.2 107.3 79.8 111.5 141.1 255.0

113.8 90.5 97.2 121.1 115.2 154.2 153.6 199.0

116.4 121.5 59.2 88.4 112.0 83.5 134.5 505.2

35.4 65.8 69.7 92.0 174.7 192.6 165.2 426.1

74.1 101.3 78.9 69.9 74.2 100.8 171.2 230.4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553 

การกระจายของปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางรายเดือนเฉล่ีย

ปริมาณการใช้น้ําของเข่ือนบางลาง 
จากรายงานสถิติการใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางของกฟผ.ในช่วง 
มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างอยู่ระหว่าง 1,028.4 – 2,591.1 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปี มีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ระหว่าง 666.0 – 1,196.2 ล้านลูกบาศก์เมตร
/ปี ปริมาณน้ําท่ีระบายเพ่ือการชลประทานอยู่ระหว่าง 

1,569.3 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี จากรายงานสถิติดังกล่าวนี้
น้ําท่ีระเหยและสูญเสีย ซ่ึงอยู่ระหว่าง 35.3 – 52.9 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือเฉลี่ย 

ปี ส่วนน้ําท่ีปล่อยผ่านทางระบายน้ําล้นและน้ําเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ มีปริมาณน้อยมาก

มี.ค.    เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.   ต.ค.   พ.ย

ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้า (ล้าน ลบ.ม.) 
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NOV. DEC. ANNUAL 

239.5 619.9 2592.6 

435.7 204.6 2377.1 

242.2 246.8 1886.7 

132.3 130.5 1051.4 

138.9 300.9 1295.4 

185.8 251.0 1332.3 

310.9 689.6 1636.6 

152.2 184.6 1619.4 

255.0 879.8 2505.9 

199.0 233.6 1727.1 

505.2 259.1 1871.4 

426.1 302.4 1762.3 

230.4 306.5 1502.2 

 
การกระจายของปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางรายเดือนเฉล่ีย 

ในช่วง 27 ปี ดังแสดงใน
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือเฉลี่ย

ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
ปี ปริมาณน้ําท่ีระบายเพ่ือการชลประทานอยู่ระหว่าง 724.0 – 2,452.7 

ปี จากรายงานสถิติดังกล่าวนี้ได้แสดงปริมาณ
  44.9 ล้านลูกบาศก์

น้อยมาก 

ย.    ธ.ค. 
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   6) การระบายน้ําของเข่ือนบางลาง 
    ลักษณะการระบายน้ําของเข่ือนบางลางจะเน้นการระบายให้สอดคล้องกับการใช้น้ําเพ่ือ
การเกษตร เนื่องจากเข่ือนบางลางต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตอนใต้สุดของประเทศ การดําเนินการของเข่ือนต่อ
วัตถุประสงค์ด้านการผลิตไฟฟ้า ช่วงเวลาท่ีมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงจึงน้อยกว่าเข่ือนอ่ืนๆ ท่ีผลิตไฟฟ้า 
ท้ังนี้เนื่องจากเข่ือนบางลางต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตอนปลายสุดของสายส่ง ดังนั้น ในการดําเนินการของเข่ือนจึง
เน้นสนองตอบต่อความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทานเป็นหลัก โดยมีการประสานงานกับโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาปัตตานีเพ่ือระบายน้ําจากเข่ือน ในขณะเดียวกันช่วงท่ีทําการเปิดเข่ือนเพ่ือระบายน้ํา         
จะทําการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย ซ่ึงการระบายน้ําแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังแสดงในตาราง 3-23 และ              
ภาพ 3-18 คือช่วงแรก 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) มีการระบายน้ําจากเข่ือนบางลางโดยเฉลี่ย                
ร้อยละ 49.15 ของท้ังปีช่วงท่ี 2 มี 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม) มีการระบายน้ําจากเข่ือนบางลาง             
โดยเฉลี่ย ร้อยละ 34.0 ของท้ังปี และช่วงท่ี 3 มี 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน) มีการระบายน้ําจาก           
เข่ือนบางลางโดยเฉลี่ย ร้อยละ 16.85 ของท้ังปี 
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ตาราง 3-22 สภาพน้ําและการใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
 

 
ปีพ.ศ.1 

 

ระดับน้ํา 
(ม.รทก.) 

ปริมาณน้ํา 
เก็บกัก 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ํา 
ไหลเข้าอ่าง 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระบายเพ่ือ 
การชลประทาน 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปล่อยผ่านทางระบาย
น้ําล้น (Spillway) 2 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 

อ่ืนๆ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ี 
ระเหยและสูญเสยี 

(ล้าน ลบ.ม.) 

2528 108.4 1077.0 1379.9 1410.4 0.0 0.0 47.6 
2529 102.6 824.7 1120.8 1143.7 0.0 0.0 39.6 
2530 106.0 959.5 1642.5 1385.9 0.0 0.0 42.6 
2531 107.8 1046.8 1981.0 1883.7 49.4 0.0 44.3 
2532 104.1 883.2 1155.0 1707.5 0.0 0.0 41.0 
2533 98.7 666.0 1066.8 724.0 0.0 0.0 35.3 
2534 104.1 875.1 1063.2 1131.7 0.0 0.0 40.9 
2535 100.4 730.9 1028.4 1064.4 0.0 0.1 39.0 
2536 100.6 738.2 1802.6 1181.7 0.0 0.0 37.1 
2537 108.3 1078.0 1703.2 1991.9 0.0 0.0 45.0 
2538 106.4 973.9 1549.9 1448.7 0.0 0.0 42.8 
2539 103.8 868.8 1719.7 1764.6 0.0 0.0 41.0 
2540 104.9 910.1 1511.3 1344.0 0.0 0.0 45.5 
2541 104.4 897.1 1377.5 1294.2 0.0 0.0 42.0 
2542 110.3 1171.1 2591.1 2413.5 0.0 0.0 46.3 
2543 109.9 1151.7 2367.9 2452.7 0.0 0.0 46.9 
2544 110.1 1196.2 1885.1 1978.1 0.0 0.0 52.9 
2545 101.1 817.0 1052.5 1242.3 0.0 0.0 42.9 
2546 102.6 867.1 1295.4 912.9 0.0 0.0 43.7 
2547 107.7 1086.2 1333.1 1268.5 0.0 0.0 51.3 
2548 102.2 865.4 1634.8 1336.1 21.6 0.0 44.2 
2549 109.1 1165.9 1618.4 2041.7 0.0 0.0 52.6 
2550 108.0 1105.0 2507.9 1782.9 206.6 0.0 51.5 
2551 108.8 1147.8 1782.9 2122.5 0.0 0.0 52.9 
2552 107.4 1077.0 1871.4 1674.7 0.0 0.0 50.9 
2553 104.1 939.3 1758.4 1690.8 0.0 0.0 46.7 
2554 103.4 917.0 1803.4 1978.7 0.0 0.0 46.4 
Max 110.3 1196.2 2591.1 2452.7 206.6 0.1 52.9 
Min 98.7 666.0 1028.4 724.0 0.0 0.0 35.3 

ค่าเฉล่ีย 105.4 964.3 1615.0 1569.3 10.3 0.0 44.9 

หมายเหตุ :  1  หมายถึง ปีงบประมาณเริ่มนับจากเดือนตุลาคมปีก่อนหน้าถึงเดือนกันยายนในปีดังกล่าว 
    2  หมายถึง ปล่อยเฉพาะฤดูน้ําหลาก 
ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553 
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เดือน 
2526 2527

ตุลาคม 61.95 150.81
พฤศจิกายน 42.29 135.68
ธันวาคม 97.05 243.58
มกราคม 71.76 74.05
กุมภาพันธ ์ 70.41 139.7
มีนาคม 111.12 133.93

ตุลาคม-มีนาคม 454.58 877.74

เมษายน 107.9 137.8
พฤษภาคม 78.52 258.05
มิถุนายน 106.8 245.99
กรกฎาคม 88.82 190.63
เมษายน-กรกฎาคม 382.04 832.46

สิงหาคม 106.29 218.16

กันยายน 158.67 106.17

สิงหาคม-กันยายน 264.95 324.22

รวม 1,101.57 2,034.43

ท่ีมา : กองวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้าฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า
 
 

ภาพ 3-18 สถิติการระบายน้ําจากเข่ือนบางลาง
 
 
 
 
 

ปริมาณนํ้า (ล้าน ลบ

2526  2527  2528  2529   2530  2531  2532    2533    2534   2535

ายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

สถิติการระบายน้ําจากเข่ือนบางลางระหว่างปี พ.ศ.2526-2535 

ปริมาณนํ้ารายป ีพ.ศ. (ล้าน ลบ.ม.) 
2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533

150.81 91.96 162.76 74.18 125.6 232.08 79.44
135.68 97.94 108.89 63.16 136.03 188.33 125.02
243.58 56.58 109.45 25.1 256.49 257.14 110.38
74.05 50.53 105.43 65.79 175.93 215.42 67.02
139.7 151.9 123.84 87.53 137.89 152.45 51.76
133.93 168.29 161.14 108.78 191.17 172.64 66.59
877.74 617.2 771.51 424.53 1,023.11 1,218.06 500.21
137.8 157.35 118.04 110.05 133.24 159.05 58.31
258.05 120.16 100.95 80.91 108.31 155.01 56.06
245.99 82.98 80.07 100.03 114.32 158.2 69.57
190.63 80.48 113.58 108.82 96.94 132.76 86.3
832.46 440.97 412.64 399.81 452.8 605.02 270.24

218.16 102.21 103.85 87.58 107.71 139.35 94.34

106.17 115.41 74.22 118.33 140.51 107.07 73.12

324.22 217.62 178.07 205.85 248.22 347.02 167.46

2,034.43 1,275.78 1,362.22 1,030.19 1,724.13 2,070.10 937.91

กองวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้าฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า 

 

สถิติการระบายน้ําจากเข่ือนบางลางระหว่างปี พ.ศ. 2526

ล้าน ลบ.ม.) 

2526  2527  2528  2529   2530  2531  2532    2533    2534   2535 

ตุลาคม 
เมษายน 
สิงหาคม 
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2533 2534 2535 
79.44 36.31 102.67 
125.02 35.77 92.39 
110.38 28.91 46.71 
67.02 84.07 68.53 
51.76 69.09 65.9 
66.59 69.31 105.87 
500.21 323.46 482.07 
58.31 76.42 96.66 
56.06 98.86 105.23 
69.57 101.7 117.42 
86.3 105.36 131.36 

270.24 382.34 450.65 

94.34 146.75 77.65 

73.12 138.33 78.84 

167.46 285.08 156.48 

937.91 990.88 1,089.22 

 

2526- 2535 

ตุลาคม - มีนาคม 

เมษายน - กรกฎาคม 

สิงหาคม - กันยายน 
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3.2.4  คุณภาพนํ้าผิวดิน 
   1) วิธีการศึกษา 
    การศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด เพ่ือทํา              
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ําผิวดิน ดังนี้ 
    (1) ทบทวนข้อมูลคุณภาพน้ําก่อนและหลังมีโครงการ โดยครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง 
    (2) ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ในการจัดแบ่งชั้นคุณภาพน้ําและลุ่มน้ําของพ้ืนท่ีโครงการ 
    (3) ตรวจสอบแหล่งกําเนิดปัญหามลภาวะทางน้ําทุกกิจกรรม ได้แก่ การท่องเท่ียว ชุมชน 
ปศุสัตว์ การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยตรวจสอบท้ังคุณสมบัติและปริมาณ พร้อมท้ังจัดทําแผนท่ี
แสดงตําแหน่งท้ังในอ่างเก็บน้ําและลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้ํา โดยพิจารณาขอบเขตตามความเหมาะสมท่ี           
คาดว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ นําผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา 
    (4) การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดิน ดําเนินการเก็บตัวอย่างโดยท่ีปรึกษา ในเดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2554 เป็นตัวแทนของตัวอย่างน้ําในฤดูแล้ง และระหว่าง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554                
เป็นตัวแทนของตัวอย่างน้ําในฤดูฝนทําการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางพารามิเตอร์             
ในภาคสนามส่วนคุณสมบัติทางเคมี โลหะหนัก และชีววิทยานั้น นําส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ชุมชนท่ีเป็นเป้าหมาย 
และท้ายสันเข่ือนบางลาง และทําการศึกษาในแม่น้ําปัตตานีตั้งแต่ท้ายเข่ือนบางลางถึงปากแม่น้ํา 
     การสํารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความหลากชนิดของสาหร่าย
ทําควบคู่ไปกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําบริเวณบ้านสันติ 2 บ้านสันติ 1 และหน้าสันเข่ือน โดยทํา           
การเก็บตัวอย่างเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีปริมาณสาหร่ายเกิดข้ึนมากและได้นําเสนอข้อมูล              
การติดตามตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินใน
อ่างเก็บน้ํา ในปี 2554 และ 2555 ซ่ึงดําเนินการโดย กฟผ. 
   2) ผลการศึกษา 
   2.1) ผลการรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปด้านคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี 
      2.1.1) ผลการรวบรวมข้อมูลจากกรมอนามัย 
         กรมอนามัยรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําผิวดินในปี 2553 ระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2547 แม่น้ําปัตตานี ซ่ึงอยู่ในรายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายสําคัญ       
48 สาย และแหล่งน้ํานิ่ง 4 แหล่ง พิจารณาเฉพาะดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญคือออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 
และแอมโมเนีย (NH3) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินซ่ึงมิใช่ทะเล ผลจาก
การสํารวจคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ดีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญของแม่น้ําปัตตานี แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    แม่น้ําปัตตานีตอนบนมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเท่ากับ 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด และฟีคัล              
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 1,850 และ 900 MPN/100 ml ตามลําดับและแอมโมเนีย 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตร           
ซ่ึงสรุปได้ว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 2 ยกเว้น ค่า DO ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าค่า
มาตรฐานเล็กน้อย 
    แม่น้ําปัตตานีตอนล่างมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเท่ากับ 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดและ              
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ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9,350 และ 1,550 MPN/100 ml ตามลําดับ และแอมโมเนีย 0.11 มิลลิกรัม
ต่อลิตรซ่ึงสรุปได้ว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 3 ยกเว้น ค่า DO ซ่ึงตํ่ากว่า                    
ค่ามาตรฐานกําหนด และค่า BOD สูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด 
    จากการศึกษาปัญหาท่ีสําคัญด้านคุณภาพน้ําท่ีเกิดข้ึนในแม่น้ําปัตตานีได้แก่ปัญหา                
การปนเป้ือนโลหะหนักตะก่ัวจากรายงานของกรมอนามัย ของสถานีตรวจติดตามคุณภาพน้ํา พบปริมาณ
ตะก่ัวในแม่น้ําปัตตานีมีปริมาณค่อนข้างสูงต้ังแต่ปี พ.ศ.2529 ส่วนในปี พ.ศ.2536 พบปริมาณตะก่ัว             
ในตะกอนดินสูงถึง 3,333 ไมโครกรัมต่อกรัม ของตะกอนดิน และในปี พ.ศ.2537 พบปริมาณตะก่ัวสูง           
ในสาหร่ายท่ีใช้เป็นอาหาร จากรายงานฯ ในช่วงปี พ.ศ.2529-2535 มีแนวโน้มของปริมาณตะก่ัวท่ีตรวจ
พบในแม่น้ําปัตตานี บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา และบริเวณใต้เข่ือน
บางลาง จังหวัดยะลาพบมีปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่าสูงสุดท่ียอมให้มีได้ (0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร) หลังจาก          
ปี พ.ศ.2535 จนถึงปี พ.ศ.2540 ไม่พบปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่าท่ีกําหนดไว้ ยกเว้นบริเวณสะพานยีลาบัน 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีเหมืองดีบุก นอกจากพบปริมาณตะก่ัวสูงในช่วงปี             
พ.ศ.2529-2534 แล้วยังพบปริมาณตะก่ัวสูงในช่วงปี พ.ศ.2539 ถึงปี พ.ศ.2540 ด้วย ซ่ึงแสดงถึงปัญหา
ปริมาณตะก่ัวในบริเวณนี้ยังคงมีอยู่  ส่วนปริมาณโลหะหนักอ่ืนๆ จากผลการตรวจวัดของกรมอนามัย 
ได้แก่เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว โครเมียม (ท้ังหมด) และแคดเมียม พบว่า ไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน และไม่เกินมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําเพ่ือการประปาท่ีกําหนดโดย
องค์การอนามัยโลก (WHO) ในทุกสถานีท่ีทําการตรวจวัด ส่วนคุณภาพน้ําประปาของเทศบาลเมือง
ปัตตานี และเทศบาลนครยะลา ในช่วงปี พ.ศ.2537-2540 ไม่พบปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่ามาตรฐานน้ํา
บริโภคท่ีกําหนดไว้ 
    สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานีในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงเป็นข้อมูลล่าสุดท่ี
สามารถอ้างอิงได้ในการศึกษาครั้งนี้ มีการตรวจวัด 5 สถานี ดังตาราง3-24 พบคุณภาพน้ําโดยท่ัวไป
บริเวณตอนล่างมีลักษณะเสื่อมโทรมมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีตอนบนของลําน้ําอย่างไรก็ตาม
ภาวะคุณภาพน้ําโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภท 2 และ 3 ยกเว้น
ดัชนีคุณภาพน้ําโคลิฟอร์มแบคทีเรียซ่ึงตรวจพบมีค่าเกินมาตรฐานกําหนดเกือบทุกสถานีรวมท้ังการตรวจ
พบค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสถานี PT5 ท้ายเข่ือนบางลาง อ.บังนังสตา จังหวัดยะลา มีค่า 5,400 
MPN/100ml ซ่ึงตามมาตรฐานแหล่งน้ําประเภทท่ี 2 กําหนดให้มีค่า 1,000 MPN/100ml นอกจากนี้              
ยังพบว่าท่ีสถานีสูบน้ําแรงดันตํ่าทบ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา คุณภาพน้ํามีค่าตะก่ัวสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย
แสดงว่าปัญหาการปนเป้ือนของสารตะก่ัว และปัญหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียยังคงมีอยู่ในแม่น้ําปัตตานี           
ในกรณีการปนเป้ือนของสารตะก่ัวในบริเวณลุ่มแม่น้ําปัตตานีนั้น ได้มีหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีร่วมกัน
ดําเนินการเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
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 ตาราง 3-24 คุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี ปีงบประมาณ 2553 
 

 

 
  

พารามิเตอร์คุณภาพน้ํา PPT1 PPT2 PPT3 PPT4 PPT5 
ที่ตรวจวัด (หน่วยวัด) ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 

อุณหภูมิน้าํ (°C) 28.5 28.8 28.8 28.0 27.3 28.1 28.3 27.6 26.9 28.3 29.3 28.3 26.8 27.4 27.5 27.4 27.8 30.7 28.4 26.6 
อุณหภูมิอากาศ 28.5 28.0 29 26 32.0 30.5 29 24 31.0 38.0 33 25 35.5 32.5 32 26 37.0 35.0 34. 26 
พีเอช 7.1 7.0 7.1 8.1 7.5 7.6 7.5 8.4 7.6 7.2 7.2 8.3 7.4 6.7 7.0 8.0 7.3 7.2 7.0 7.8 
ความเค็ม (ppt) 0.7 4.1 0.36 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ค่าการนําไฟฟ้า (µs/cm) 1,457 7,610 6,850 1,120 69.6 82.4 780 80.6 59.6 70.9 50 98.0 134.4 114.1 64 149.2 240.9 248.4 204 241.8 

ความขุ่น (NTU) 33.1 20.7 7.77 90.9 19.54 9.86 8.94 60.3 30.3 5.18 5.05 57.1 15.44 3.51 3.95 7.47 32.5 7.27 3.40 42.4 
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (mg/l) 5.4 3.8 7.2 7.6 5.6 5.8 7.8 7.0 7.6 5.2 5.4 7.6 5.5 6.2 5.1 7.1 6.2 6.5 7.6 7.4 
บีโอด ี(mg/l) 3.7 2.0 3.8 2.5 1.7 2.3 3.1 1.7 1.7 2.2 5.6 2.0 1.5 1.5 1.1 0.9 1.5 1.8 1.0 1.4 
ปริมาณสารแขวนลอย (mg/l) 79.6 431.2 77.9 66.3 15.5 18.4 48.5 41.0 41.4 28.8 55.0 62.6 22.1 32 21.6 14.1 79.4 6 4.0 44.9 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (mg/l) 792 4,575 5,694 706 138 4,132 113 114 140 54 134 148 172 104 70 130 194 172 186 194 
ปริมาณของแข็งละลายน้ํา 
(mg/l) 

710 5,134 6,200 522 122 4,152 170 90.2 90 90 282 84.6 150 146 92 122 152 182 194 158 

โคลิฟอรม์แบคทเีรีย (MPN/100 
ml) 

16,000 16,000 3,500 13,000 2,200 490 1,700 2,300 9,200 3,500 350 4,900 790 540 350 2,400 2,800 540 5,400 5,400 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 ml) 

9,200 16,000 3,500 13,000 390 490 1,100 2,300 9,200 3,500 350 3,300 790 540 350 2,400 2,300 540 5,400 5,400 

ไรเตรท-ไนโตรเจน (mg/l) 0.008 0.029 0.215 0.5009 0.007 0.031 0.073 0.3014 0.010 0.017 0.091 0.2758 0.007 0.022 0.087 0.1077 0.008 0.024 0.355 0.121 
ไนไตรท-์ไนโตรเจน (mg/l) 0.038 0.0004 0.0001 0.0006 0.036 ND ND 0.0006 0.038 ND ND 0.0006 0.037 ND ND 0.0004 0.037 ND ND 0.0005 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (mg/l) 0.142 ND 0.077 0.2928 0.220 ND ND 0.3932 0.005 ND 0.008 0.3808 0.003 ND ND 0.3382 0.003 ND ND 0.3356 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (mg/l) 0.202 0.095 0.029 0.295 0.132 ND 0.097 0.277 0.134 ND 0.004 0.255 0.120 0.012 0.096 0.196 0.174 0.010 0.052 0.193 
ทองแดง (mg/l) - - - - - - - - ND ND 0.001 0.008 - - - - - - - - 
นิเกิล (mg/l) - - - - - - - - 0.003 ND 0.065 ND - - - - - - - - 
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 ตาราง 3-24 (ต่อ) 
 

 จุดเก็บตัวอย่างน้ําแมน่้ําปัตตาน ี
พารามิเตอร์คุณภาพน้ํา PPT1 PPT2 PPT3 PPT4 PPT5 
ที่ตรวจวัด (หน่วยวัด) ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 

แมงกานีส (mg/l) - - - - - - - - 0.048 0.006 0.036 0.186 - - - - - - -- -- 
สังกะสี (mg/l) - - - - - - - - 0.173 0.312 0.150 0.225 - - - - - - - - 
แคดเมียม (mg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 
โครเมียม เอ็กซาวาเล้นท์ 
(mg/l) 

- - - - - - - - ND 0.003 ND 0.016 - - - - - - - - 

ปรอท (mg/l) - - - - - - - - ND ND ND - - - - - - - - - 
ตะกั่ว (mg/l) - - - - - - - - ND ND ND 0.072 - - - - - - - - 

อัลดรนิ (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 

บีเอชซีชนิดอัลฟา (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 

ดีลดริน (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 

เอ็นดรนิ (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 

เฮปตาคลอร์ (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 

เฮปตาคลอรอ์ีปอกไซด์ (µg/l) - - - - - - - - ND ND ND ND - - - - - - - - 
 

หมายเหตุ:   -  = ไม่ได้ตรวจวัด 

     ND  = Non-Detectable หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าต่ํามาก 

        เก็บตัวอย่างน้ําตรั้งที่ 1 วันที่ 16 ธนัวาคม 2552 

        เก็บตัวอย่างน้ําตรั้งที่ 2 วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2553 

        เก็บตัวอย่างน้ําตรั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 

        เก็บตัวอย่างน้ําตรั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2553 

 
ที่มา : กรมอนามัย, 2553 
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   2.1.2)  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําโดย กฟผ. 
      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายแพทย์และอนามัย ได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง และลําน้ําปัตตานี มาโดยตลอด ตามรายงานผลท่ีได้
ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2538-2551 ตามจุดเก็บตัวอย่างน้ําท่ีกําหนด (ดังภาพ 3-19) ดัชนีคุณภาพน้ํา              
ท่ีทําการตรวจวัดและจุดเก็บตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางปี จึงทําให้มีจํานวนจุดเก็บตัวอย่าง
แตกต่างกันรวมท้ังระยะเวลาท่ีทําการเก็บตัวอย่างในบางปีไม่ครอบคลุมท้ังสองฤดูกาล คือฤดูแล้งและฝน
อย่างไรก็ตามดัชนีคุณภาพน้ําหลักๆ ท่ีทําการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะค่าออกซิเจนละลายน้ํา 
(DO) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และค่าการปนเป้ือนของน้ําด้วยกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม สามารถนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
น้ําของเข่ือนบางลางท่ีผ่านมา 
    จากค่าดัชนีคุณภาพน้ําท่ีได้จากการตรวจวัดในทุกจุด พบค่าดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพ 
เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 
21(ดังภาพ 3-20 -ภาพ 3-22) 
    ส่วนคุณสมบัติทางเคมี พบค่าออกซิเจนละลายน้ํามีค่าตํ่ากว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเกือบ
ทุกครั้งท่ีทําการตรวจวัดในบริเวณลําน้ําปัตตานีท้ัง 2 จุด คือ บริเวณสะพานท้ายโรงไฟฟ้า และสะพาน              
หงสกุลส่วนน้ําตัวอย่างบริเวณจุดเก็บท้ังในอ่างเก็บน้ําและลําน้ําเหนืออ่างเก็บน้ําบางลางมีเพียงบางจุด
เท่านั้นท่ีมีค่าตํ่ากว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าออกซิเจนละลายน้ํามีค่าสูงกว่า 6.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ดังภาพ3-23) ในส่วนของบีโอดี พบว่าบริเวณลําน้ําปัตตานีท้ัง 2 จุด คือ บริเวณสะพาน
ท้ายโรงไฟฟ้าและสะพานหงสกุลมีค่าน้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ําตัวอย่างบริเวณจุดเก็บใน            
อ่างเก็บน้ําและลําน้ําเหนืออ่างเก็บน้ําบางลางส่วนใหญ่มีค่าบีโอดี ตํ่ากว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่พบมี   
น้ําตัวอย่างจากบางจุด เช่น จากบ้านวังไทร และบ้านบ่อหินใจท่ีบางปีมีค่าบีโอดีสูงกว่า 1.5 มิลลิกรัม              
ต่อลิตร ยกเว้นท่ีตลาด กม. 40 ท่ีตัวอย่างน้ํามีค่าบีโอดีสูงกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเกือบทุกปีท่ีสํารวจ                  
(ดังภาพ 3-24 -ภาพ 3-25) 
    ส่วนค่าคุณภาพน้ําด้านแบคทีเรีย พบว่า ตัวอย่างน้ําส่วนใหญ่บริเวณสะพานหงสกุลและ 
ตลาด กม.40 มีค่าแบคทีเรียโคลิฟอร์มท้ังหมดเกิน 5000 MPN/100 ml และมีเพียงตัวอย่างเดียวท่ีบ้าน
สันติท่ีมีค่ามากกว่า 5000 MPN/100 ml ส่วนค่าแบคทีเรียฟีคัลพบมีค่าเกิน 1000 MPN/100 ml 
บริเวณสะพานหงสกุลสะพานท้ายโรงไฟฟ้าและตลาด กม.40 โดยเฉพาะบริเวณสะพานหงสกุลและตลาด 
กม.40 ท่ีมีค่าแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มสูงกว่า1000 MPN/100 ml มาก (ดังภาพ3-26 ถึงภาพ 3-27) 
    โดยรวมคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง มีคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ สี 
ความเป็นกรด-ด่าง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 21 ส่วนคุณลักษณะ
ทางเคมีและชีววิทยา พบมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และ              
การปนเป้ือนแบคทีเรียท้ังโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)                
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ซ่ึงส่วนใหญ่พบบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง

                                                           
1แหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งนํ้าท่ีได้รับนํ้าท้ิงจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพือ่ 
 (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปก่อน 
 (2)  การอนุรักษ์สัตว์น้าํ 
 (3)  การประมง 
 (4)  การว่ายนํ้าและกีฬาทางนํ้า 
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บริเวณแม่น้ําปัตตานีท่ีชุมชนต้ังอยู่ ดังแสดงในตาราง 3-25 และจุดเก็บตัวอย่าง ในบางพ้ืนท่ีบริเวณ
ตอนบนของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง และบริเวณท้ายเข่ือนบางลาง นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างน้ํา            
ส่วนใหญ่ถูกเก็บในช่วงฤดูฝน จึงอาจเป็นสาเหตุให้คุณลักษณะของน้ําทางเคมีในจุดตรวจวัดต่างๆ               
ไม่แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนในระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง 
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ภาพ 3-19 จุดเก็บตัวอย่างน้ําตามรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของ กฟผ. 
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หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 

    2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา:ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ 

 
ภาพ 3-20 อุณหภูมิอากาศของน้ําตัวอย่างระหว่างปี 2538-2551 

 

 
หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 

    2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ 

ภาพ 3-21 อุณหภูมิน้ําของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551  
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3. บ้านหาดทราย
4. บ้านแม่หวาด
5. บ้านบ่อหินใน
6. กระชังปลาวังไทร
7. บ้านวังไทร
8. บ้านแตยอ
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14. สะพานหงสกุล
15. หน้าโรงไฟฟ้าสันติ
16. หน้าค่ายทหารฯ
17. สะพานหน้าตลาดเก่า
18. แม่น้ําปัตตานี อ.เมือง
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หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 

    2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ 

ภาพ 3-22 ความเป็นกรด-ด่างของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551 
 

 
หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 
    2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ 

ภาพ 3-23 ค่าออกซิเจนละลายน้ําของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551 
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หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 
   2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา: ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ. 

ภาพ 3-24 ค่าบีโอดีของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551 
 

 
หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 
   2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ. 
 

ภาพ 3-25 ค่าบีโอดีของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551  
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10. บ้านสันติ 2
11. ด้านใต้เกาะกลางน้ํา
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13. สะพานท้ายโรงไฟฟ้า
14. สะพานหงสกุล
15. หน้าโรงไฟฟ้าสันติ
16. หน้าค่ายทหารฯ
17. สะพานหน้าตลาดเก่า
18. แม่น้ําปัตตานี อ.เมือง

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)

เวลา
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หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 
   2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา: ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ. 

ภาพ 3-26 ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551 

 

 
หมายเหตุ: 1) ขาดข้อมูลป ี2550 
   2) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าปีละ 2 คร้ัง แต่มีบางปีที่ตรวจวัดเพียงคร้ังเดียว 
ท่ีมา: ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเขื่อนบางลางของ กฟผ. 

ภาพ 3-27 ค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ําตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2538-2551 
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ปี 38 ปี 39 ปี 40 ปี 41 ปี 42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

1. ตลาดกม.40
2. บ้านคอกช้าง
3. บ้านหาดทราย
4. บ้านแม่หวาด
5. บ้านบ่อหินใน
6. กระชังปลาวังไทร
7. บ้านวังไทร
8. บ้านแตยอ
9. บ้านโตะ๊โม๊ะ
10. บ้านสันต ิ2
11. ดา้นใตเ้กาะกลางนํ้า
12. หน้าสันเขื่อน
13. สะพานท้ายโรงไฟฟ้า
14. สะพานหงสกุล
15. หน้าโรงไฟฟ้าสันติ
16. หน้าคา่ยทหารฯ
17. สะพานหน้าตลาดเก่า
18. แม่นํ้าปัตตานี อ.เมือง

ค่าแบคทีเรียท้ังหมด (MPN/100 ml)

เวลา
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ปี 38 ปี 39 ปี 40 ปี 41 ปี 42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

1. ตลาดกม.40
2. บ้านคอกช้าง
3. บ้านหาดทราย
4. บ้านแม่หวาด
5. บ้านบ่อหินใน
6. กระชังปลาวังไทร
7. บ้านวังไทร
8. บ้านแตยอ
9. บ้านโต๊ะโม๊ะ
10. บ้านสันติ 2
11. ด้านใต้เกาะกลางนํ้า
12. หน้าสันเข่ือน
13. สะพานท้ายโรงไฟฟ้า
14. สะพานหงสกุล
15. หน้าโรงไฟฟ้าสันติ
16. หน้าค่ายทหารฯ
17. สะพานหน้าตลาดเก่า
18. แม่น้ําปัตตานี อ.เมือง

ค่าฟคีอลแบคทีเรีย (MPN/100 ml)

เวลา
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ตาราง 3-25 สรุปผลคุณภาพน้ําทางเคมีและแบคทีเรียในจุดเก็บตัวอย่างบริเวณต่างๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
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29
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ในบริเวณอ่างเก็บนํ้าและลํานํ้าเหนืออ่างเก็บนํ้าบางลาง 

1 บ้านตลาด กม.40 
BOD  BOD  BOD, 

DO 
BOD, 
TCB, 
FCB 

BOD BOD, 
FCB 

BOD  BOD, 
DO 

BOD, 
TCB, 
FCB 

BOD BOD       

2 บ้านคอกช้าง BOD     BOD BOD BOD BOD  BOD         BOD 

3 บ้านหาดทราย BOD     BOD BOD BOD BOD  BOD  BOD       BOD 

4 บ้านบ่อหินใน BOD   BOD  BOD BOD BOD BOD           BOD 

5 บ้านแม่หวาด BOD     BOD BOD BOD   DO  BOD       * 

6 บ้านวังไทร BOD     BOD, 
DO 

BOD BOD BOD BOD BOD BOD BOD       BOD 

7 กระชังปลาวังไทร *  * * * * * * BOD, 
DO 

* * * * * * * * *  * 

8 บ้านแตยอ BOD     BOD  BOD   DO          

9 บ้านโต๊ะโม๊ะ   BOD   BOD BOD BOD             

10 บ้านสันติ 2    TCB   BOD BOD  DO DO          

11 หน้าโรงไฟฟ้าสันติ *  * * * * * BOD * * * * * * * * * *  * 

12 หน้าค่ายทหารฯ *  * * * * * BOD    * * * * * * *  * 

13 ด้านใต้เกาะกลางน้ํา BOD     DO  BOD  DO DO          

14 หน้าสันเข่ือน BOD       BOD BOD DO DO         BOD 

15 สะพานท้ายโรงไฟฟ้า BOD, 
DO 

 
BOD, 
DO 

BOD, 
DO 

BOD, 
DO 

BOD, 
DO 

BOD 
BOD, 
DO, 
FCB 

DO DO DO DO DO 
BOD, 
DO 

DO  DO DO  
BOD, 
DO 

16 สะพานบ้านตลาดเก่า *  * * * BOD * BOD 
BOD, 
DO 

BOD, 
DO, 
FCB 

DO, 
FCB 

BOD, 
DO 

BOD, 
DO, 
FCB 

BOD, 
DO 

DO DO * *  * 

17 สะพานหงสกุล BOD, 
TCB 

 
BOD, 
DO 

BOD, 
DO, 
FCB 

BOD, 
DO 

BOD, 
TCB, 
FCB 

BOD 

BOD, 
DO, 
TCB, 
FCB 

BOD, 
DO, 
FCB 

BOD, 
DO, 
FCB 

BOD, 
DO 

BOD, 
DO 

DO 
BOD, 
DO 

BOD, 
DO, 
FCB 

DO 
TCB, 
FCB 

DO  * 

18 แม่น้ําปัตตานี อ.เมือง *  * * * * * * * * * * * * * * DO DO  * 

 
หมายเหตุ:  *   ไม่ได้ตรวจวัด 
       ขาดข้อมูล  
       ช่วงฤดูร้อน 
    มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 กําหนดให้ BOD มีค่าน้อยกว่า1.5 mg/l และ DO มีค่ามากกว่า  
    6.0 mg/l TCB มีค่าได้ไม่เกิน 5000 MPN/100 ml และ FCB มีค่าได้ไม่เกิน 1000 MPN/100 ml 
ท่ีมา: ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ้าเข่ือนบางลางของ กฟผ. 
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   2.2) ผลการศึกษาจากการสํารวจคุณภาพน้ําในช่วงฤดูแล้ง ครั้งท่ี 1 โดยท่ีปรึกษา 
      การสํารวจคุณภาพน้ําภาคสนาม ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและบริเวณโดยรอบ
ดําเนินการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2554 ตามลําดับจัดเป็นตัวแทนคุณภาพ
น้ําในช่วงฤดูแล้ง 
    การตรวจวัดและวิเคราะห์น้ําตัวอย่างในภาคสนาม ใช้เครื่องมือตรวจวัด EUROTECH               
ซ่ึงมีประสิทธิภาพและความแม่นยําสูงในการตรวจวัด ทําการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพ 
(Physical Properties) คือ อุณหภูมิ ความนําไฟฟ้า และของแข็งละลายน้ําท้ังหมด และดัชนีคุณภาพน้ํา
ทางเคมี (Chemical Properties) คือ พีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา และ ค่าความเค็ม (Salinity) ส่วน
ตัวอย่างน้ําท่ีเก็บส่งห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา คือ                       
บีโอดี (BOD) ไนเตรต (NO3) แอมโมเนีย (NH3) ปรอท (Hg) ตะก่ัว (Pb) Fecal Coliform Bacteria              
และ Total Coliform Bacteria (TCB) 
    2.2.1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งท่ี 1 
       การตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามครั้งท่ี 1 ในเดือนกรกฎาคม 2554 จํานวน             
3 จุด คือ บ้านบ่อหิน (Station I) บ้านสันติ 2(Station II) และบริเวณเข่ือนบางลาง (หน้าเข่ือน) (Station 
III) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน 3 ระดับ คือ ท่ีระดับผิวน้ํา ท่ีระดับความลึก 5 เมตร และ10 เมตร           
ของท้ัง 3 จุด ตามลําดับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน 3 ระดับ พบน้ํามีคุณภาพดังนี้ (ผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา ดังแสดงในข้อมูลคุณภาพน้ําตัวอย่างแต่ละจุดในตาราง 3-26) 
      (1) อุณหภูมิ (oC): อุณหภูมิท่ีได้จากการตรวจวัดน้ําตัวอย่าง ของท้ัง 3 จุดมีค่าอยู่
ระหว่าง 29.8o C-32.8 o C ซ่ึงมีความแปรปรวนน้อย ค่าอุณหภูมิของน้ําแต่ละจุดสํารวจในระดับต่างๆ         
ไม่มีความแตกต่างของอุณหภูมิน้ําอย่างชัดเจน  
      (2)  ความเป็นกรด-ด่าง (pH): ความเป็นกรด-ด่าง ท่ีได้จากการตรวจวัดน้ําตัวอย่าง 
ของท้ัง 3 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 7.0– 8.7 ซ่ึงมีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง และคุณภาพน้ําท่ีระดับลึก              
จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ยังจัดเป็นค่าความเป็นกรด-ด่างปกติของน้ําใน
แหล่งน้ําธรรมชาติ   
      (3) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen: มก./ลิตร): ความเข้มข้นออกซิเจน
ละลายน้ําของน้ําตัวอย่างท้ัง 3 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 4.34 – 8.20 สําหรับค่าความเข้มข้นของออกซิเจน
บริเวณผิวน้ําของท้ัง3จุดจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 2 ยกเว้นสําหรับท่ีระดับลึกลงไป 
ความแปรปรวนหรือแนวโน้มของค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ําท่ีระดับลึกลงไปจะมีแนวโน้ม
ลดลงแต่ยังมีค่าความแตกต่างไม่มากนัก สําหรับปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้ํามีความจําเป็นต่อ    
การหายใจของพืชและสัตว์น้ํา แหล่งน้ําท่ีเหมาะแก่การดํารงชีวิต การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์น้ํา 
ควรมีค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําไม่ตํ่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ท้ังนี้โดยท่ัวไปสัตว์น้ําส่วนใหญ่           
จะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติท่ีระดับของค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ํา ไม่ต่ํากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
      (4) ความนําไฟฟ้า (Conductivity: µS/cm.): ความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่างของ  
ท้ัง 3 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 56.06 – 86.74 µS/cm. โดยเฉพาะท่ีจุดตรวจวัดท่ี 1 หรือบ้านบ่อหินมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าสูงสุด 86.74 µS/cm.) ในแหล่งน้ําปกติน้ําจะมีค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 150 – 300 µS/cm. 
ดังนั้นคุณภาพน้ําในเข่ือนบางลางจึงจัดว่ามีค่าความนําไฟฟ้าอยู่ในค่าค่อนข้างตํ่า ค่าความนําไฟฟ้าท่ีตํ่านี้ 
อาจเนื่องมาจากน้ําตัวอย่าง มีปริมาณสารอนินทรีย์ท่ีแตกตัวละลายอยู่ในน้ําน้อย ท้ังนี้เพราะ ค่าความนํา
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ไฟฟ้าบอกถึงระดับของสิ่งเจือปนท่ีมีอยู่ในน้ํา ดังนั้นค่าความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ถือเป็นค่า
ความนําไฟฟ้าของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยท่ัวไป 
      (5) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid: มก./ลิตร) : ของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 46.49–77.72 มก./ลิตร ท้ังนี้ในแหล่งน้ําปกติค่าของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดไม่ควรเกิน 500 มก./ลิตร ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างจากอ่างเก็บน้ํา
เข่ือนบางลางจัดได้ว่ามีค่าตํ่า ซ่ึงแสดงถึงปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ท้ังหมดท่ีละลายในน้ํามีอยู่น้อย  
      (6) ความเค็ม (Salinity: พีพีที) : ค่าความเค็มของน้ําตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.054–0.080 พีพีที ซ่ึงจัดได้ว่ามีค่าตํ่าท้ังนี้ค่าความเค็มของน้ําแสดงถึงปริมาณของเกลืออนินทรีย์ท้ังหมด
ในน้ําตัวอย่าง น้ําท่ีมีความเค็มมากย่อมไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการประปา การเกษตรกรรม 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําน้ําจืดปกติจะเริ่มมีรสเค็มท่ีความเค็มประมาณ 0.5 พีพีที ซ่ึงเริ่มไม่เหมาะจะ
นํามาใช้เพ่ือการประปา ขณะท่ีความเค็มประมาณ 1 พีพีที ไม่เหมาะจะใช้เพ่ือการชลประทาน และค่า
ความเค็มมีค่าเกินกว่า 7 พีพีที จะไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงและการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําจืด  
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ตาราง 3-26 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 1 
 

Water 
Qualities 

Unit 
Ban Bo Hin:  Station I 

Date: 11-Jul-11          Tine: 12.15 
Ban Santi 2: Station II 

Date: 11-Jul-11         Time: 13.00 
Dam (in front):  Station III 

Date: 11-Jul-11         Time: 11.30 มาตรฐานแหล่งน้ํา
ประเภท 2 

surface 2m. 5m. 10m. surface 2m. 5m. 10m. surface 2m. 5m. 10m. 
Air Temp. 0C - - - - - - - - - - - - - 
Water Temp. 0C 31.4 - 30.9 31.4 30.6 - 31.7 29.8 30.9 - 32.8 30.7 เป็นไปตามธรรมชาติ 
pH pH 8.7 - 8.5 7.2 7.5 - 7.3 7.0 7.1 - 7.6 7.6 5.0-9.0 
Ion ppm. 4.800 - 3.000 0.250 0.410 - 0.300 0.170 0.250 - 0.550 0.530 ไม่กําหนด 
Conductivity µS/cm 68.94 - 72.37 86.74 56.60 - 56.25 56.06 61.94 - 71.34 65.72 ไม่กําหนด 
TDS mg/L 60.64 - 61.67 77.72 48.23 - 50.55 46.49 53.48 - 61.10 56.81 ไม่กําหนด 
NaCl ppt 0.0656 - 0.06857 0.08068 0.05530 - 0.05486 0.05506 0.06006 - 0.06514 0.06342 ไม่กําหนด 
DO mg/L 8.20 - 5.25 4.21 5.61 - 4.34 5.10 6.87 - 7.08 5.62 6.0 
 

หมายเหตุ: ทําการตรวจวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 
ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), 2554
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    2.2.2)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งท่ี 2 
      (1) ผลการวิเคราะห์ในภาคสนาม 
       การตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามครั้งท่ี 2 ในเดือนกันยายน 2554 เพ่ือให้
สามารถนําผลมาเปรียบเทียบกับงานศึกษาท่ีผ่านมาจึงตรวจวัดคุณภาพน้ําใน 4 ระดับ คือ บริเวณผิวน้ํา 
ในระดับความลึก 2 เมตร, 5 เมตร และ 10 เมตร ตามลําดับ เพ่ือให้ทราบคุณภาพน้ําท่ีปล่อยออกจาก
เข่ือนทําการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม และเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งวิ เคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ จํานวน 3 จุด คือ บ้านสันติ 2 (Station II) และบริเวณหน้าเข่ือนบางลาง (Station III)
สําหรับจุดเก็บตัวอย่างบ้านบ่อหิน (Station I) เป็นพ้ืนท่ีท้ายอ่างเก็บน้ําไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ใน                
ช่วงสํารวจจึงได้ทําการตรวจวัดน้ําบริเวณท้ายเข่ือนบางลางแทนบ้านบ่อหิน (Station I) ผลการตรวจวัด
ในครั้งท่ี 2 นี้ พบว่าน้ําตัวอย่างท้ัง 3 จุด มีคุณภาพดังนี้ (คุณภาพน้ําตัวอย่างดังแสดงในข้อมูลคุณภาพน้ํา 
ตาราง 3-27) 
       (1.1) อุณหภูมิ (oC): อุณหภูมิท่ีได้จากการตรวจวัดน้ําตัวอย่างในอ่างของท้ัง             
2 จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 28.9oC -31.2 oC ซ่ึงมีความแปรปรวนน้อย และค่าอุณหภูมิของน้ําท่ีระดับความลึก
มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงข้ึนเล็กน้อย  
       สําหรับอุณหภูมิของน้ําจุดท้ายเข่ือนมีค่าตํ่ากว่าในอ่างเก็บน้ําเล็กน้อยวัดได้ 
27.4oC 
       (1.2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ความเป็นกรด-ด่าง ในอ่างเก็บน้ําท่ีได้จาก 
การตรวจวัดน้ําตัวอย่าง พบว่า ท้ัง 2 จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 6.7–7.8 ซ่ึงคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง             
และจัดอยู่ในช่วงท่ีตํ่ากว่าการตรวจวัดในครั้งท่ี 1 แต่ยังจัดเป็นค่าความเป็นกรด-ด่างปกติของน้ําใน            
แหล่งน้ําธรรมชาติ 
       สําหรับความเป็นกรด-ด่าง ของน้ําจุดท้ายเข่ือนมีค่า 6.4 ซ่ึงตํ่ากว่าช่วงความเป็น
กรด – ด่างในอ่างเก็บน้ํา 
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 ตาราง 3-27 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 2 
 

Water 
Qualities 

Unit 
Dam (At the back): Station I   

Date: Sep-11          Tine: 12.15 
Station II:  Ban Santi 2 

Date: Sep-11         Time: 13.00 
Station III:  Dam (in front) 

Date: Sep-11         Time: 11.30 มาตรฐานแหล่งน้ํา
ประเภท 2 

surface 2m. 5m. 10m. surface 2m. 5m. 10m. surface 2m. 5m. 10m. 
Air Temp. 0C - - - - 29.0 29.0 29.0 29.0 27.5 27.5 27.5 27.5  

Water Temp. 0C 27.4 - - - 30.0 29.7 31.2 30.7 28.9 29.3 29.7 30.3 
เป็นไปตาม
ธรรมชาติ 

pH pH 6.4 - - - 7.8 7.8 7.8 7.4 6.9 7.1 7.4 6.7 5.0-9.0 
Ion mg/L 0.051 - - - 0.980 1.000 0.890 0.370 0.089 0.260 0.410 0.120 ไม่กําหนด 
Conductivity µS/cm 66.93 - - - 62.73 62.69 63.98 63.70 62.65 63.09 70.68 55.77 ไม่กําหนด 
TDS mg/L 30.47 - - - 50.23 50.24 54.25 52.70 49.43 49.76 56.70 43.83 ไม่กําหนด 
NaCl ppt 0.0634 - - - 0.05871 0.05866 0.06207 0.05951 0.05829 0.05879 0.06409 0.05259 ไม่กําหนด 
DO mg/L 0.84 - - - 7.15 7.03 5.46 3.65 6.73 6.43 5.32 1.10 6.0 

  หมายเหตุ: ทําการตรวจวัดในช่วงเดือนกันยายน 2554 
ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), 2554 
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       (1.3) ออกซิเจนละลายน้ํา(Dissolved oxygen : มก./ลิตร): ความเข้มข้น
ออกซิเจนละลายน้ําของน้ําตัวอย่างท้ัง 3 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1.10 – 7.15 มก./ลิตรมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่า
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําจากการตรวจวัดครั้งท่ี 1 นอกจากนี้ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ํา   
ท่ีระดับน้ําลึกกว่าจะมีค่าตํ่าลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะจุดสํารวจบริเวณบ้านสันติพบความเข้มข้น
ออกซิเจนละลายน้ําท่ีระดับน้ําลึก 10 เมตร มีค่า 1.10 มก./ลิตร ซ่ึงมีความแตกต่างจากผลการตรวจวัดใน
ครั้งแรก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการตรวจวัดครั้งแรกมีฝนตกเหนือพ้ืนท่ีอ่าง ทําให้มวลของน้ํามีการ
หมุนเวียนเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นของน้ํา 
       สําหรับความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําจากบริเวณจุดท้ายเข่ือนมีค่า 0.84–1.10 
มก./ลิตร ซ่ึงถือเป็นค่าคุณภาพน้ําขณะท่ีปล่อยออกจากเข่ือน 
       (1.4) ความนําไฟฟ้า (Conductivity: µS/cm.) : ความนําไฟฟ้าของน้ํา
ตัวอย่างของท้ัง 2 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 55.77 – 70.68 µS/cm. จัดว่ามีค่าความนําไฟฟ้าอยู่ในค่าค่อนข้าง
ตํ่าและจัดอยู่ในช่วงค่าความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่างจากการตรวจวัดครั้งท่ี 1 
       สําหรับค่าความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่าง จุดท้ายเข่ือน เท่ากับ 66.93 µS/cm.             
จึงจัดได้ว่าน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนมีค่าความนําไฟฟ้ามีค่าค่อนข้างตํ่า  
       (1.5) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid : มก./ลิตร) : 
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างท้ัง 2 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 43.86 – 56.70 มก./ลิตร ค่าคุณภาพ
น้ําเข่ือนบางลางวัดด้วยค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างจึงจัดได้ว่ามีค่าตํ่า และจัดอยู่ใน          
ช่วงเดียวกับผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 
       สําหรับค่าของแข็งละลายน้ําของน้ําตัวอย่างจุดท้ายเข่ือนเท่ากับ 30.47 มก./ลิตร 
ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของน้ําในอ่างเก็บน้ําจึงจัดได้ว่าน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนมีค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด      
มีค่าค่อนข้างตํ่า 
       (1.6) ความเค็ม (Salinity : พีพีที) : ค่าความเค็มของน้ําตัวอย่างท้ัง 2 จุด มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.052–0.064 พีพีที จัดอยู่ในช่วงคุณภาพน้ําจากการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ซ่ึงจัดได้ว่ามีค่าตํ่า
ตามปกติของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
       สําหรับค่าความเค็มของน้ําตัวอย่าง จุดท้ายเข่ือนเท่ากับ 0.063 พีพีที ซ่ึงจัดอยู่
ในช่วงค่าความเค็มของน้ําในอ่างเก็บน้ํา จึงจัดได้ว่าน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนมีค่าความเค็มค่อนข้างตํ่า 
    จากผลการศึกษาตรวจวัดคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ในช่วงหน้าแล้ง พบว่า 
คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติท่ัวไป และมีแนวโน้มการปนเป้ือนน้อย 
จัดอยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 2 ยกเว้นค่าคุณภาพน้ําด้านออกซิเจนละลายน้ํา เม่ือพิจารณาด้วย
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ เช่น ความนําไฟฟ้า และของแข็งละลายน้ําท้ังหมด พบมีค่าตํ่า อย่างไรก็ตามค่าคุณภาพน้ํา ท่ี
ตรวจวัดได้ มาจากการเก็บตัวอย่างในฤดูแล้ง ดังนั้นผลการวิเคราะห์จึงบ่งบอกได้เพียงคุณภาพของแหล่ง
น้ํา ณ ช่วงเวลาท่ีทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากคุณภาพน้ํามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ สามารถเป็นตัวแทน
คุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง การตรวจวัดจึงจะทําให้ครบท้ังฤดูกาลและมีจํานวนน้ําตัวอย่างท่ี
เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล 
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      (2)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการ 
        ในการศึกษาได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในอ่างเก็บน้ําและท้ายเข่ือนในฤดูแล้ง          
เพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีได้วางแผนไว้ตามรายงานการศึกษาข้ันต้น                
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ดังแสดงในตาราง 3-28 ดังนี้ 
        คุณภาพน้ําในเข่ือนบางลางเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําตามมาตรฐานแหล่ง
น้ําผิวดิน  จัดเป็นแหล่งน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภท2และผลจากการตรวจวัด
พบน้ําตัวอย่างท้ัง 2 จุด ในเข่ือนบางลางมีค่าได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ทุกค่า             
ท่ีทําการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คือ บีโอดี (BOD) ไนเตรต (NO3) แอมโมเนีย (NH3) ปรอท (Hg) 
ตะก่ัว (Pb) Fecal Coliform Bacteria และTotal Coliform Bacteria ตามข้อกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537)  
       ผลการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของน้ําท้ายเข่ือนบางลาง             
ซ่ึงจัดเป็นตัวแทนคุณภาพน้ําขณะท่ีระบายออกจากเข่ือน ค่าคุณภาพน้ําได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน
ประเภท 2 ยกเว้นบีโอดี (BOD) ซ่ึงมีค่าสูงเกินมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภท 2 และ 3 
       สรุปในเบ้ืองต้นได้ว่าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในเข่ือนบางลางส่วนใหญ่
สอดคล้องกับผลการสํารวจของ กฟผ. เม่ือ 6 พฤศจิกายน 2540 ตามท่ีได้นําเสนอไว้ในรายงานการศึกษา
ข้ันต้น กล่าวคือจะมีปัญหาคุณภาพน้ําด้านบีโอดี (BOD) และ ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ในน้ําท่ีปล่อย
จากเข่ือน ท้ังนี้เป็นผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในช่วงต้นนับจากท้ายเข่ือนของลําน้ําปัตตานี ซ่ึงในการศึกษา
มีความจําเป็นจะต้องติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากท้ายเข่ือนเพ่ือให้ทราบ
ลักษณะการฟ้ืนตัวของคุณภาพน้ําต่อไป 
       โดยสรุปคุณภาพน้ําในเข่ือนบางลาง มีลักษณะเช่นเดียวกับน้ําในแหล่งน้ําประเภท
เข่ือนท่ัวไป เนื่องจากมีระดับน้ําท่ีลึกจึงทําให้เกิดชั้นคุณภาพน้ํา โดยในช่วงการปล่อยน้ําจากเข่ือนจะมี
ปัญหาคุณภาพน้ําด้านบีโอดี (BOD) และออกซิเจนละลายน้ํา (DO) นอกจากนี้จากการเดินทางสํารวจใน
ภาคสนามพบว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางยังมีไม้หลงเหลือแช่น้ํายืนต้นตอตายอยู่เป็นจํานวน
มากโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตอนบนของอ่างดังแสดงในภาพ 3-28 นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเบ้ืองต้นอาจจะมี
ปัญหาค่าความสกปรก หรือ บีโอดีจากการเน่าเสียของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซ่ึงจําเป็นจะต้องศึกษา
สํารวจในรายละเอียดต่อไป รวมท้ังมีปัญหาจากการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรท่ีทําการเพาะปลูกอยู่โดยรอบ
พ้ืนท่ีขอบอ่าง ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางพาราจากการสอบถาม  
ในรอบ 1 ปี เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง รวมใช้ปุ๋ยประมาณ 3 กก./ต้น รวมท้ังปัญหาการปลดปล่อย
สารอินทรีย์ลงแหล่งน้ํา จากการทําเกษตรในพ้ืนท่ีโดยรอบอ่างเก็บน้ํา 
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ตาราง 3-28 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเข่ือนบางลาง 
 

ช่ือตัวอย่าง 1.Station II 
(บ้านสันต ิ2) 

2.Station III 
(หน้าเข่ือน) 

3.Station III 
(ท้ายเข่ือน) 

มาตรฐานแหล่ง 
นํ้าประเภท 2 

มาตรฐานแหล่ง
นํ้าประเภท 3 

ประเภทตัวอย่าง น้ําธรรมชาติ น้ําธรรมชาติ น้ําธรรมชาติ - - 
หมายเลขตัวอย่าง I 1324 I 1325 I 1326 - - 
BODa (mg/L) 0.67 0.02 2.32 1.5 2.0 
Sulfideb (mg/L) <1.00 - - - - 
NO3-N

c (mg/L) - 0.05 0.09 5.0 5.0 
NO2-N

d (mg/L) - <0.01 <0.01 ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
PO4-P

e (mg/L) - 0.01 0.03 ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
SO4

f (mg/L) - 4.45 7.49 ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
NH3-N

g (mg/L) 0.06 - 0.14 0.5 0.5 

Hgh (µg/L) <0.10 - <0.10 0.002 0.002 
Pbi (mg/L) <0.025 - <0.025 0.05 0.05 
Fecal coliformj 

(MPN/100ml) 
- < 1.8 < 1.8 1,000 20,000 

Coliform bacteriaj 

(MPN/100ml) 
- 7.8x102 1.3x103 5,000 4,000 

ลักษณะสภาพ 
ของตัวอย่าง 

นํ้าค่อนข้างใส นํ้าค่อนข้างใส นํ้าขุ่นเล็กน้อย - - 

หมายเหตุ: - a: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 21St Edition  
    2005, Part 5210B 5-Day BOD Test. 

-b: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 21St Edition  
 2005, Part 4500-S2  FIodometricMethod. 

   -c: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 21St Edition 
    2005, Part 4500-NO3

–E Cadmium Reduction Method. 
   -d: A Practical Handbook of Seawater Analysis, J.D.H. Strickland and P.R. Parsons, 1972, Part II.2.I  
    Determination of reactive phosphorus. 
   -e: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 21St Edition  
    2005, Part 4500 E Turbidimetric Method. 
   -f: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 21St Edition 

2005, Part 9221 Multiple-tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group.  
   - เก็บตัวอยา่งในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 

 
ท่ีมา: ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการ มอ., 2555 
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การเปิดพ้ืนท่ีทําการเกษตรรอบอ่างเก็บน้ํา ไม้ยืนต้นตายในอ่างเก็บน้ําช่วงต้นน้ํา 

  
การต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่ขอบอ่าง ไม้ยืนต้นตายในอ่างเก็บน้ําช่วงกลางอ่าง 

 
ภาพ 3-28 สภาพการทําการเกษตร การตั้งบ้านเรือน และไม้ท่ีเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

 
   2.3) การสํารวจคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางในช่วงฤดูฝนโดยท่ีปรึกษา  
      การดําเนินงานศึกษาสํารวจคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางช่วงฤดูฝน ตามแผน
ปฏิบัติงานศึกษาท่ีกําหนด ท่ีปรึกษาได้ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ําส่ง
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยทําการสํารวจตัวอย่างน้ํา 6 จุด ท่ีต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ี
ตอนบน ตอนกลางและตอนล่างอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ได้แก่บ้าน กม.29 บ้านคอกช้าง บ้านสันติ 2 
บ้านสันติ 1 และหน้าสันเข่ือนและหลังสันเข่ือนบางลาง ดังแสดงในภาพ3-29 โดยในแต่ละจุดจะทํา           
การสํารวจคุณภาพน้ําท่ีระดับความลึกต่างๆกันแล้วนําค่าคุณภาพน้ําท่ีระดับผิวน้ํา (Surface) มา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับจุดสํารวจอ่ืนๆ ผลการศึกษาคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ดังแสดง
ในตาราง 3-29 เป็นดังนี้ 
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    (2.3.1) คุณลักษณะทางกายภาพ 
        (1) อุณหภูมิ (Temperature: oC) อุณหภูมิของน้ําตัวอย่างท่ีได้จากการตรวจวัด
ของท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 25.2-31.4 oC เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศมีค่าความแตกต่างอยู่
ระหว่าง 0.1-7.5 oC อุณหภูมิของน้ําโดยท่ัวไปจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นท่ีจุดสํารวจบ้านกม.29 บ้านคอก
ช้าง และบ้านสันติ 2 พบค่าอุณหภูมิของน้ํามีค่าตํ่ากว่าในอากาศค่อนข้างสูง โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ํา
ตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไปของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
       (2) ความนําไฟฟ้า (Conductivity (Cond.):µS/cm.)ความนําไฟฟ้าของน้ํา
ตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 57.31–71.74 µS/cm. ในแหล่งน้ําปกติจะมีค่าความนําไฟฟ้าประมาณ 
150-300 µS/cm. ถ้ามีค่าเกิน 1,000 µS/cm. อาจไม่เหมาะสมสําหรับการผลิตประปาเพราะเริ่มจะมีรส
เค็ม หรือมีการปนเป้ือนสารละลาย และถ้ามีค่าเกิน 2,000 µS/cm. จะไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้เพ่ือ           
การชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช  
      ความนําไฟฟ้าเป็นคุณลักษณะหรือดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญชนิดหนึ่งโดยจะบ่งบอก
ถึงความสามารถของน้ําในการนํากระแสไฟฟ้าสภาพนําไฟฟ้านี้จะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความเข้มข้นท้ังหมดของสารท่ีมีประจุท่ีละลายอยู่ในน้ําจํานวนประจุ และอุณหภูมิของน้ํา ขณะทํา
การตรวจวัดโดยชนิดและความเข้มข้นของสารมีประจุแต่ละชนิดส่วนมากเกิดจากสารประกอบอนินทรีย์
มากกว่าสารประกอบอินทรีย์ค่าความนําไฟฟ้าจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสารท่ีละลายได้กับสภาพ
นําไฟฟ้า 
      (3) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride (NaCl) : พีพีที) ค่าความเค็มของน้ํา
ตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.054–0.068 พีพีที ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างน้อยระหว่างน้ํา
ตัวอย่าง คุณภาพน้ําจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติของแหล่งน้ําจืด โซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือท่ีมีบทบาทต่อความ
เค็มของน้ํา อย่างไรก็ตามค่าความเค็มของน้ําส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 0.5 พีพีที ซ่ึงเป็นค่าความเค็มสูงสุดใน
แหล่งน้ําจืดธรรมชาติโดยท่ัวไป 
      (4) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid (TDS) : มก./ลิตร)
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างท้ัง 6 จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 42.53–50.18 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่
ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างน้อยระหว่างตัวอย่างน้ําท้ัง 6 จุด และยังมีค่าไม่สูงนักสําหรับน้ําผิวดิน 
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ตาราง 3-29 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเขื่อนบางลาง (ในช่วงฤดูฝน วันที่สํารวจ 25 พ.ย.54 – 6 ธ.ค.54) 
 

Station 
 

Air 
Temp. 
(oC) 

Water 
Temp. 
(oC) pH 

Cond. 
(µS/cm)

TDS 
(mg/L)

NaCl 
(ppt)

DO 
(mg/L)

BOD 
(mg/L)

Fecal 
coliform 

(MPN/100ml)

Coliform 
bacteria 

(MPN/100ml) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

(mg/L) 

เหล็ก 
(Fe) 

(mg/L) 
Sulfide
(mg/L) 

NO3-N 
(mg/L)

PO4-P 
(mg/L)

SO4 
(mg/L)

NO2-N 
(mg/L)

NH3-N 
(mg/L)

Hg 
(mg/L)

Chloride
(mg/L) 

1. บ้าน กม.29 33.0 25.5 6.1 0.062 45.71 62.31 5.89 2.75 35,000 92,000 <0.035 4.88 1.11 0.29 0.04 13.2     
2. บ้านคอกช้าง 28.5 25.2 5.9 0.072 49.43 68.09 2.26 1.22 3,500 160,000 <0.035 0.23 1.00 0.17 0.02 4.97     
3. บ้านสันติ 2        1.08 <1.8 2   1.04 0.01 0.01 3.73 <.002 0.43 0.21 1.50 
     Surface Water 34.0 30.4 6.9 0.061 50.08 57.26 7.96              
     2 m. 34.0 31.4 6.3 0.072 54.91 63.68 7.01              
     5 m. 34.0 29.2 6.9 0.064 48.92 59.44 5.90              
     10 m. 34.0 27.9 6.7 0.072 55.15 68.53 2.59              
4. บ้านสันติ 1        1.37 5 49   1.01 <.01 0.02 3.67 <.002 0.23 0.23 1.85 
     Surface Water 31.5 29.1 6.9 0.061 47.64 56.64 7.59              
     2 m. 31.5 29.7 7.2 0.061 49.02 57.65 6.28              
     5 m. 31.5 29.0 7.3 0.060 46.60 56.94 5.39              
     10 m. 31.5 27.7 6.9 0.057 42.36 54.16 3.42              
5. หน้าสันเขื่อน        1.36 8 13   <1.00 <.01 0.01 4.18 <.002 0.20 <1.0 2.20 
     Surface Water 29.5 29.4 6.7 0.064 50.18 59.05 7.68              
     2 m. 29.5 28.7 7.2 0.064 49.17 61.33 5.77              
     5 m. 29.5 28.2 7.2 0.065 49.00 59.96 4.76              
     10 m. 29.5 27.5 6.8 0.066 49.02 61.50 1.88              
6. หลังสันเขื่อน 27.0 26.4 5.8 0.061 42.53 56.89 2.50              
SurfaceWater 
Quality Class 2 - ธรรมชาติ 5-9 - - - 6 1.5 1,000 5,000 0.05 - - 5 - - - 0.05 0.002 - 
Surface Water 
Quality Class 3 - ธรรมชาติ 5-9 - - - 4 2 5,000 20,000 0.05 - - 5 - - - 0.05 0.002 - 

ที่มา: การศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2554 
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    (2.3.2) คุณลักษณะทางเคมี 
       (1) ความเป็นกรด-ด่าง (Potential of Hydrogen ion : pH) ความเป็นกรด-
ด่าง ท่ีได้จากการตรวจวัดตัวอย่างน้ําท้ัง 6 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 5.9–6.9 เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํา  
ผิวดิน อาจกล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

       (2) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen (DO): มก./ลิตร) ความเข้มข้น
ออกซิเจนละลายน้ําของน้ําตัวอย่างท่ีทําการสํารวจท้ัง 6 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 2.26–7.96 มก./ลิตรจุด
สํารวจท่ีพบคุณภาพน้ําด้าน DO ตํ่ากว่ามาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ได้แก่ท่ีบ้านคอกช้าง และบ้าน กม.29 
นอกจากนั้นคุณภาพน้ําได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  
       (3) บีโอดี (Biochemicaloxygen demand (BOD):มก./ลิตร) ค่าความสกปรก
ของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 6 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1.08–2.75 มก./ลิตร พบคุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐาน
ของแหล่งน้ําผิวดิน จํานวน 2 จุด คือ ท่ีบ้านกม.29 และท่ีหลังสันเข่ือน นอกจากนี้คุณภาพน้ําได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
       (4) คลอไรด์ (Chloride (Cl) :มก./ลิตร)ค่าคลอไรด์ของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่า 
อยู่ระหว่าง 1.5–2.2 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างน้อย คลอไรด์เม่ืออยู่ในน้ําจะอยู่ใน
รูปคลอไรด์ไอออนพบได้ท่ัวไปในน้ําธรรมชาติและน้ําเสียถ้าในน้ํามีปริมาณคลอไรด์มากกว่า 250 มก./ลิตร 
จะทําให้น้ํามีรสเค็มเนื่องจากการรวมตัวกับโซเดียม เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง นอกจากนี้
คลอไรด์ยังสามารถรวมตัวกับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําได้ 

       (5) ซัลไฟล์ (Sulfide: มก./ลิตร) ค่าซัลไฟล์ของน้ําตัวอย่างท้ัง 6 จุด มีค่าอยู่
ระหว่าง <1.00–1.45 มก. /ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างสูง โดยเฉพาะตัวอย่างน้ําท่ีหลังสัน
เข่ือนซ่ึงมีปัญหาการได้กลิ่นก๊าซไข่เน่า พบค่าซัลไฟล์สูงท่ีสุดโดยท่ีแหล่งน้ําท่ีมี Dissolved sulfide           
ท่ีระดับความเข้มข้นสูงก็จะสามารถปลดปล่อยก๊าช H2S ได้สูงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของน้ํา                
ท่ีปล่อยจากเข่ือนจะมีระดับค่า turbulent ท่ีสูงกว่าลําน้ํา   
      ผลท่ีเกิดกับร่างกายของ H2S เริ่มจากท่ีความเข้มข้น 0.2 มก./ลิตรเป็นระดับท่ีเริ่มได้
กลิ่น เม่ือความเข้มข้นสูงข้ึนเริ่มทําให้ประสาทรับกลิ่นไม่ทํางานผู้ป่วยจะเริ่มไม่ได้กลิ่นท่ีความเข้มข้นระดับ
มากกว่า 200 มก./ลิตร ซ่ึง H2S จะยับยั้งขบวนการหายใจโดยใช้ออกซิเจนท่ีระดับเซลล์จะปรากฏได้ชัด
ข้ึนท่ีระดับความเข้มข้นสูงๆ 
       (6) ไนเตรต (Nitrate (NO3-N): มก./ลิตร) ค่าไนเตรตของน้ําตัวอย่างท้ัง 6 จุด            
มีค่าอยู่ระหว่าง <.01–0.29 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างน้อยและมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ในกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิเคราะห์พบ ไนเตรตสูงสุดท่ีบ้านกม.29 
       (7) ฟอสเฟต (Phosfate (PO4-P): มก./ลิตร) ค่าฟอสเฟตของน้ําตัวอย่างท้ัง            
6 จุด มีค่า อยู่ระหว่าง 0.01 – 0.04 มก./ลิตร ซ่ึงปริมาณท่ีพบและจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างน้อยมาก  
ในกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิเคราะห์พบไนเตรตสูงสุดท่ี บ้าน กม.29 
       (8) ซัลเฟต (Sulfate (SO4): มก./ลิตร) ค่าซัลเฟตของน้ําตัวอย่างท้ัง 6 จุด มีค่า
อยู่ระหว่าง 3.73–13.2 มก./ลิตร ปริมาณท่ีพบของแต่ละจุดจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างสูง              
โดยเฉพาะท่ีบ้านกม.29 พบซัลเฟต 13.2 มก./ลิตร 
       (9) ไนไตรท์ (Nitrite (NO2-N): มก./ลิตร) ค่าไนไตรท์ของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด   
มีค่าอยู่ระหว่าง <0.00–0.003 มก./ลิตร ซ่ึงพบน้อยมากและปริมาณท่ีพบแต่ละจุดจัดอยู่ในช่วงความ
แตกต่างน้อยมากเช่นกันในกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิเคราะห์พบไนไตรท์สูงสุดท่ีหลังสันเข่ือนไนไตรท์เกิด
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จากสารประกอบไนโตรเจนเม่ือเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของแหล่งน้ําแล้ว จะเกิดขบวนการเปลี่ยนแปลง
สภาพจากสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic nitrogen) กระบวนการเหล่านี้เกิดข้ึนได้ท้ังจากปฏิกิริยา            
ทางเคมี ท่ีไม่มีหรือมีสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 

       (10) แอมโมเนีย (Ammonia (NH3-N): มก./ลิตร) ค่าแอมโมเนียของน้ําตัวอย่าง
ท้ัง 6 จุด มีค่า อยู่ระหว่าง 0.20–0.56 มก./ลิตร ปริมาณท่ีพบสูง และแต่ละจุดจัดอยู่ในช่วงความแตกต่าง
น้อยและค่าแอมโมเนียทุกจุดมีค่าสูงกว่ามาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินแอมโมเนียเป็นสารประกอบเคมี                 
ท่ีประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนและไฮโดรเจน เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตามวัฏจักรโดยท่ีไนโตรเจน               
ความเข้มข้นท่ี 5 มก./ลิตร จึงจะเริ่มได้กลิ่น 
    (2.3.3) คุณลักษณะทางโลหะหนัก 
       (1) ตะก่ัว (Pb: มก./ลิตร) การศึกษาวิเคราะห์ตะก่ัวในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง             
ในข้ันนี้ได้ทําการวิเคราะห์หาการปนเป้ือนของสารตะก่ัวท่ีบ้านกม.29 และท่ีบ้านคอกช้าง ซ่ึงเป็นต้นน้ํา
ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางพบตะก่ัวมีค่า <0.035 มก./ลิตร ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 มก./ลิตร จึงไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 
       (2) ปรอท (Hg: มก./ลิตร) งานศึกษาวิเคราะห์ปรอทในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
ในข้ันนี้ได้ทําการวิเคราะห์หาการปนเป้ือนของสารปรอทท่ีบ้านกม.29 และท่ีบ้านคอกช้าง ซ่ึงเป็นต้นน้ํา
ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พบปรอทมีค่า <0.035 มก./ลิตร ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีอาจเกินมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ําผิวดินท้ังนี้คาดว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 
       (3) เหล็ก (Iron (Fe): มก./ลิตร) งานศึกษาวิเคราะห์โลหะหนักเหล็กในอ่างเก็บน้ํา
เข่ือนบางลางในข้ันนี้ได้ทําการวิเคราะห์ค่าละลายของเหล็กในน้ําตัวอย่างท่ีบ้านกม.29 และท่ีบ้านคอกช้าง 
ซ่ึงเป็นต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางพบค่าละลายของเหล็กมีค่า 4.88 มก./ลิตร และ 0.23 มก./ลิตร 
ตามลําดับ สําหรับค่าละลายของเหล็กในน้ําท่ีบ้านกม.29 จัดว่ามีค่าการปนเป้ือนค่อนข้างสูง    
    (2.3.4) คุณลักษณะทางชีวภาพ 
       (1) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria (FCB): MPN/100ml)              
ค่าแบคทีเรีย FCB ของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 6 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8 MPN/100ml–35,000 
MPN/100ml ซ่ึงมีค่าความแตกต่างค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละจุดท่ีสํารวจ
ปรากฏว่ามีเพียง 2 จุดเท่านั้น ท่ีมีค่า FCB สูงกว่ามาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน คือ ท่ีบ้านกม.29 และท่ีบ้าน
คอกช้าง สําหรับในตัวอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางมีค่าการปนเป้ือนน้อยมาก 
       (2) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria (TCB): MPN/100 ml)     
ค่าแบคทีเรีย TCB ของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 6 จุด พบมีค่าอยู่ระหว่าง 2 MPN /100 ml–160,000 
MPN/100 ml ซ่ึงมีค่าความแตกต่างค่อนข้างสูงมาก อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละจุด
สํารวจปรากฏว่ามีเพียง 2 จุด เช่นเดียวกัน ท่ีมีค่า TCB สูงกว่ามาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน คือ ท่ีบ้านกม.29 
และท่ีบ้านคอกช้างซ่ึงท้ังสองจุดมีการปนเป้ือนแบคทีเรียสูงมากส่วนในตัวอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางมีค่า
การปนเป้ือนน้อยมาก 
      จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีระดับความลึกต่างๆ กัน ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง  
โดยพิจารณาค่าคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ โดยเฉพาะค่า อุณหภูมิ, pH และDO ดังแสดงในภาพ 3-30 สําหรับ
อุณหภูมิน้ําตัวอย่างท้ัง 3 จุด ท่ีระดับความลึก 2 เมตร อุณหภูมิของน้ํามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและท่ีระดับ 
ความลึกมากข้ึนอุณหภูมิของน้ําจะลดลง สําหรับค่า pH มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีระดับความลึก 5 เมตร 
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และลดลงท่ีระดับความลึก 10 
ระดับความลึกเพ่ิมข้ึนของท้ัง 3 จุด
 

 
ภาพ 3-30 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

 
   2.4) การสํารวจคุณภาพน้ํา
      การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ายเข่ือนบางลางเพ่ือให้ทราบคุณภาพน้ําในช่วงไม่มีการปล่อยน้ํา 
ซ่ึงจะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี จากการ
เข่ือนบางลาง โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําจํานวน 
ผ่านจุดสํารวจ S4 สะพานบ้านบางลาง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามดังแสดงในตาราง
      (2.4.1) อุณหภูมิ 
ของท้ัง 5จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 26.4
ระหว่าง -0.5 oC ถึง 5.8 oC
จุดสํารวจท่ี 6 อุณหภูมิของน้ําโดยท่ัวไปจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นท่ีจุดสํารวจท้ายสันเข่ือนค่าอุ
ของน้ํามีค่าสูงกว่าในอากาศเล็กน้อย ซ่ึงน่าจะเกิดจากในช่วงไม่เปิดเข่ือนน้ําท่ีจุดสํารวจมีระดับต้ืนมาก
มีความลึกประมาณ 50 ซม. โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไป
ของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตินอกจากนี้จะเห็นได้ว่าอุ
จนถึงสะพานเลยเมืองบันนังสตา
      (2.4.2) ความเป็นกรด
ท่ีได้จากการตรวจวัดตัวอย่างน้ําท้ัง
และจุดท่ีมีค่าสูงสุดได้แก่จุดสํารวจ
มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง และได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
 
 
 
 
 

o
C 

อุณหภูมินํ�า 
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10 เมตรของท้ัง 3 จุดส่วนค่า DO มีค่าสูงสุดท่ีระดับผิวน้ําและมีค่าลดลงท่ี
จุด 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ pH และ DO ท่ีระดับความลึกต่างๆ 
ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

การสํารวจคุณภาพน้ําท้ายเข่ือนบางลางช่วงฤดูฝนโดยท่ีปรึกษา ในปี 
การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ายเข่ือนบางลางเพ่ือให้ทราบคุณภาพน้ําในช่วงไม่มีการปล่อยน้ํา 

ซ่ึงจะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี จากการ
โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําจํานวน 5 จุดตามลําน้ําปัตตานี เริ่มจากจุดท้ายสันเข่ือน

สะพานบ้านบางลางไปจนถึงจุดสํารวจ S7 บ้านเงาะกาโป (ดังแสดงใน
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามดังแสดงในตาราง 3-30 ดังนี้ 

อุณหภูมิ (Temperature: oC) อุณหภูมิของน้ําตัวอย่างท่ีได้จากการตรวจวัด
26.4oC -28.4 oC เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศมีค่าความแตกต่างอยู่
C จุดท่ีมีค่าอุณหภูมิตํ่าสุดได้แก่หลังสันเข่ือนและจุดท่ีมีค่าสูงสุด

อุณหภูมิของน้ําโดยท่ัวไปจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นท่ีจุดสํารวจท้ายสันเข่ือนค่าอุ
ของน้ํามีค่าสูงกว่าในอากาศเล็กน้อย ซ่ึงน่าจะเกิดจากในช่วงไม่เปิดเข่ือนน้ําท่ีจุดสํารวจมีระดับต้ืนมาก

โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไป
ของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตินอกจากนี้จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ําในแม่น้ําปัตตานีมีแนวโน้มลดลง
จนถึงสะพานเลยเมืองบันนังสตา 

ความเป็นกรด-ด่าง (Potential ofHydrogen ion: pH)
ท่ีได้จากการตรวจวัดตัวอย่างน้ําท้ัง 5 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 5.8–6.7 จุดท่ีมีค่า pH ตํ่าสุดได้แก่หลังสันเข่ือน 
และจุดท่ีมีค่าสูงสุดได้แก่จุดสํารวจ S5 บ้านบางลางเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําผิวดิน อาจกล่าวได้ว่า
มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง และได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

mg/L
 

pH 
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มีค่าสูงสุดท่ีระดับผิวน้ําและมีค่าลดลงท่ี

 

ท่ีระดับความลึกต่างๆ  

ท่ีปรึกษา ในปี 2554 
การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ายเข่ือนบางลางเพ่ือให้ทราบคุณภาพน้ําในช่วงไม่มีการปล่อยน้ํา 

ซ่ึงจะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี จากการท่ีมีการปล่อยน้ําจาก
จุดตามลําน้ําปัตตานี เริ่มจากจุดท้ายสันเข่ือน 

ดังแสดงในภาพ 3-32)            

อุณหภูมิของน้ําตัวอย่างท่ีได้จากการตรวจวัด
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศมีค่าความแตกต่างอยู่

จุดท่ีมีค่าอุณหภูมิตํ่าสุดได้แก่หลังสันเข่ือนและจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่                    
อุณหภูมิของน้ําโดยท่ัวไปจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นท่ีจุดสํารวจท้ายสันเข่ือนค่าอุณหภูมิ

ของน้ํามีค่าสูงกว่าในอากาศเล็กน้อย ซ่ึงน่าจะเกิดจากในช่วงไม่เปิดเข่ือนน้ําท่ีจุดสํารวจมีระดับต้ืนมาก              
โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไป

ณหภูมิของน้ําในแม่น้ําปัตตานีมีแนวโน้มลดลง            

: pH) ความเป็นกรด-ด่าง 
ตํ่าสุดได้แก่หลังสันเข่ือน 

เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําผิวดิน อาจกล่าวได้ว่า             

DO 
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ตาราง 3-30 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําปัตตานช่ีวงไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
 

จุดตรวจวดั 
Air Temp. 

(oC) 
Water Temp. 

(oC) 
pH 

Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/L or 

ppm) 

NaCl DO 
(mg/L) 

(ppt) (ppm) 

หลังสันเขื่อน(A) 27.0 26.4 5.8 61.33 42.53 0.057 56.89 2.50 

จุดสํารวจS4 สะพานบา้นบางลาง 27.9 28.4 5.8 116.50 86.70 0.10 103.5 7.94 

จุดสํารวจS5 บ้านบางลาง 32.5 26.7 6.7 205.00 139.60 0.179 179.50 6.90 

จุดสํารวจS6บ้านบางลาง 30.0 27.3 6.0 88.13 63.13 0.079 79.51 5.57 

จุดสํารวจS7บ้านเงาะกาโป 30.0 26.7 6.4 152.80 107.90 0.134 133.80 4.69 

Surface Water Quality Class 2 - ธรรมชาติ 5-9 - - - - 6 

Surface Water Quality Class 3 - ธรรมชาติ 5-9 - - - - 4 
หมายเหตุ :  (วันท่ีสํารวจ 25 พ.ย. 54 – 6 ธ.ค. 54) 

จุดสํารวจท้ายสันเข่ือน (A) ถึงจุดสํารวจ S7 เป็นช่วงเข่ือนไม่เปิดการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
 
    (2.4.3) ความนําไฟฟ้า (Conductivity (Cond.):µS/cm) ความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่าง
ท้ัง 5 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 61.33–205.00 µS/cm. จุดท่ีมีค่าความนําไฟฟ้าตํ่าสุดได้แก่หลังสันเข่ือน             
และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S5 อย่างไรก็ตาม จัดว่ามีค่าความนําไฟฟ้าปกติ เนื่องจากในแหล่งน้ํา
ปกติ จะมีค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 150-300 µS/cm. ถ้ามีค่าเกิน 1,000 µS/cm.อาจไม่เหมาะสําหรับ
การผลิตประปาเพราะเริ่มจะมีรสเค็มหรือมีการปนเป้ือนสารละลาย และถ้ามีค่าเกิน 2,000 µS/cm.                
จะไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้เพ่ือการชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผล
ของพืช  
    (2.4.4) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride (NaCl): พีพีที) ค่าความเค็มของน้ํา
ตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 0.057 – 0.179 พีพีที จุดท่ีมีค่า NaCl ตํ่าสุด ได้แก่ หลังสันเข่ือนและจุดท่ีมี
ค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 5 ซ่ึงค่าความแตกต่างดังกล่าวมีค่าตํ่า และค่า NaCl จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ              
ของแหล่งน้ําจืดท่ัวไป โซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือท่ีมีบทบาทต่อความเค็มของน้ํา อย่างไรก็ตาม ค่าความ
เค็มของน้ําส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 0.5 พีพีที ซ่ึงเป็นค่าความเค็มสูงสุดในแหล่งน้ําจืดธรรมชาติโดยท่ัวไป 
    (2.4.5) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid (TDS):มก./ลิตร) ของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างท้ัง 5 จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 42.53 – 139.60 มก./ลิตรจุดท่ีมีค่าของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดตํ่าสุดได้แก่ หลังสันเข่ือนและจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S5 ซ่ึงค่าท่ีวัดได้จัดอยู่
ในช่วงความแตกค่อนข้างน้อยระหว่างตัวอย่างน้ําท้ัง 5 จุด และยังมีค่าไม่สูงนักสําหรับน้ําผิวดิน 
    (2.4.6) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen (DO): มก./ลิตร) ค่า DO ของน้ําท่ี
ทําการสํารวจท้ัง 5 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 2.50–6.90 มก./ลิตรจุดท่ีมีค่า DO ตํ่าสุด ได้แก่ หลังสันเข่ือน 
และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S5 และจุดสํารวจท่ีพบคุณภาพน้ําด้าน DO ตํ่ากว่ามาตรฐานแหล่ง
น้ําผิวดิน มีจํานวน 3 จุด คือ หลังสันเข่ือน จุดสํารวจ S6 และจุดสํารวจ S7 
    สรุปคุณภาพน้ําและปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีช่วงท่ีเข่ือนบางลาง              
ไม่มีการปล่อยน้ําจากผลการสํารวจคุณภาพน้ําจากจุดสํารวจหลังสันเข่ือน ถึงสะพานเลยเมืองบันนังสตา 
จํานวน 5 จุดนั้น สรุปค่าคุณภาพน้ําดังแสดงในภาพ 3-31 เริ่มจากท้ายสันเข่ือนซ่ึงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไป          
มีค่าตํ่าทุกดัชนีชี้วัด และจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือถึงจุดสํารวจ S4 สะพานบ้านบางลางถึง S5 บ้านบางลาง               
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แล้วกลับมีค่าตํ่าลงท่ีจุดสํารวจ S6 บ้านบางลาง จากนั้นจะกลับสูงข้ึนอีกครั้งเม่ือถึงจุดสํารวจ S7                
บ้านเงาะกาโปท้ังนี้ปัจจัยท่ีคาดว่ามีผลต่อคุณภาพน้ําท่ีสําคัญท่ีทําให้คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจุด
สํารวจหลังสันเข่ือน ท่ีน้ํามีคุณภาพค่อนข้างตํ่าน่าจะเกิดจากเป็นน้ําท่ีค้างจากน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลาง       
(หยุดเดินเครื่องเวลา 23.00 น.) คุณภาพน้ําจึงยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนท่ีจุดสํารวจท่ี 4 สะพาน         
บ้านบางลางและ S5 บ้านบางลางคุณภาพน้ํามีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน เนื่องจากมีลําน้ําสาขาซ่ึงต้นน้ํามา
จากแหล่งธรรมชาติไหลเข้าแม่น้ําปัตตานี และท่ีจุดสํารวจ S6 บ้านบางลาง แม่น้ําปัตตานีได้รับน้ําท้ิงจาก
ชุมชนเมืองและโดยรอบของเมืองบันนังสตา ทําให้คุณภาพตํ่าลงและจุดสํารวจ S7 บ้านเงาะกาโป               
เม่ือแม่น้ําไหลผ่านเมืองและโดยรอบเมืองบันนังสตาไปแล้วคุณภาพน้ําจะฟ้ืนตัวดีข้ึนอีกครั้ง  
 

 

 
    ท่ีมา: การสํารวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-31 สรุปคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีช่วงไม่ปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง 
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2.5) ผลการสํารวจคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีช่วงฤดูฝนโดยท่ีปรึกษาในปี 2554 
       ในการดําเนินงานศึกษาสํารวจคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีช่วงฤดูฝน ตามแผนปฏิบัติงาน
ศึกษาท่ีกําหนดเป็นการสํารวจคุณภาพน้ําช่วงท่ีมีการปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง ท้ังนี้เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลางท่ีมีผลต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี ได้ทําการตรวจวัดในภาคสนาม  
และเก็บตัวอย่างน้ําส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จุดสํารวจมี 17 จุด ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่างและบริเวณปากแม่น้ําปัตตานี ดังแสดงในภาพ 3-32 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในแม่น้ํา
ปัตตานีในข้ันต้นนี้ ดังแสดงในตาราง 3-31 เป็นดังนี้ 
      (2.5.1) คุณลักษณะทางกายภาพ 
          (1) อุณหภูมิ (Temperature: oC) อุณหภูมิของน้ําตัวอย่างท่ีได้จากการตรวจ    
วัดของท้ัง 17 จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 26.0oC -28.5oC เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศมีค่าความแตกต่างอยู่
ระหว่าง 0.8 oC ถึง 5.9 oC อุณหภูมิของน้ําโดยท่ัวไปจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สําหรับจุดสํารวจท่ีอุณหภูมิ             
ของน้ํามีความแตกต่างจากอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูง (>3 oC) ได้แก่ท่ีหลังสันเข่ือน จุดสํารวจท่ี 4 
และจุดสํารวจท่ี 16 โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่าเป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไปของน้ํา    
ในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
          (2) ความนําไฟฟ้า (Conductivity (Cond.): µS/cm) ความนําไฟฟ้าของน้ํา
ตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 57.15 µS/cm. – 5.379 mS/cm. จุดท่ีมีค่าความนําไฟฟ้าตํ่าสุด
ได้แก่จุดสํารวจท่ี 7 และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 19 (ปากแม่น้ําปัตตานี) ค่าความนําไฟฟ้าของ
น้ําจากจุดสํารวจท่ีพบส่วนใหญ่จัดอยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําปกติ ยกเว้นจากจุดสํารวจท่ี 19 ซ่ึงมีค่าสูงมาก 
โดยท่ีค่าการนําไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับค่าความเข้มข้นท้ังหมดของสารท่ีมีประจุท่ีละลายอยู่ในน้ําแหล่งน้ําปกติ 
จะมีค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 150-300 µS/cm. ถ้ามีค่าเกิน 1,000 µS/cm. อาจไม่เหมาะสําหรับ             
การผลิตน้ําประปา เพราะเริ่มจะมีรสเค็มหรือมีการปนเป้ือนสารละลาย และถ้ามีค่าเกิน 2,000 µS/cm. 
จะไม่เหมาะสําหรับนํามาไปใช้เพ่ือการชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผล
ของพืช  
           (3) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride (NaCl) : พีพีที) ค่าความเค็มของ
น้ําตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.054 – 5.581 พีพีที ซ่ึงเป็นค่าความแตกต่างท่ีสูง จุดท่ีมีค่า NaCl ตํ่าสุด 
ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 5 และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 19 (ปากแม่น้ําปัตตานี) สําหรับจุดหลังสัน
เข่ือนถึงจุดสํารวจท่ี 18 จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติของแหล่งน้ําจืด แต่จุดสํารวจท่ี 19 (ปากแม่น้ําปัตตานี)           
เป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลของน้ําทะเลโซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือท่ีมีบทบาทต่อความเค็มของน้ํา อย่างไร 
ก็ตาม ค่าความเค็มของน้ําส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 0.5 พีพีที ซ่ึงเป็นค่าความเค็มสูงสุดในแหล่งน้ําจืด
ธรรมชาติโดยท่ัวไป 
           (4) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid (TDS): มก./ลิตร) 
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 42.47 – 4.176 มก./ลิตร จุดท่ีมีค่า
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดตํ่าสุดได้แก่ จุดสํารวจท่ี 4 และจุดท่ีมีค่าสูงสุดได้แก่จุดสํารวจท่ี 19 (ปากแม่น้ํา
ปัตตานี) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลของน้ําทะเล สําหรับจุดสํารวจหลังสันเข่ือนถึงจุดสํารวจท่ี 18             
พบอยู่ในเกณฑ์ปกติของแหล่งน้ําจืด และมีค่าไม่สูงนักสําหรับน้ําผิวดิน 
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ตาราง 3-31 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ําปัตตานชี่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
 

Station Air Temp. Water Temp. pH Cond. TDS NaCl DO BOD Fecal coliform Coliform bacteria ตะกั่ว (Pb) เหล็ก (Fe) Sulfide NO3-N PO4-P SO4 
 (oC) (oC)  (µS/cm) (mg/L) (ppt) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

A ท้ายสันเขื่อน 30.1 26.0 5.5 59.15 42.63 0.057 1.19 1.41 8 140 <.035 3.16 1.12 0.03 0.04 7.42 
S4สะพานบ้านบางลาง 32.5 26.6 5.6 58.77 43.47 0.057 1.27 1.31 5 49 <.035 3.11 <1.0 0.01 0.04 8.64 
S5บ้านบางลาง 28.2 26.4 5.5 55.61 40.79 0.054 2.81 0.97 130 230 <.035 2.24 1.15 0.02 0.03 6.75 
S6บ้านบางลาง 27.7 26.8 5.7 57.15 42.71 0.055 2.15 1.32 790 1,300 <.035 1.87 <1 0.04 0.03 6.30 
S7บ้านเงาะกาโป 29.0 27.4 6.2 140.10 107.00 0.128 4.44 0.82 540 5,400 <.035 0.92 1.33 0.15 0.03 7.74 
S8บ้านยูราปัน 29.5 27.7 6.1 136.70 105.70 0.126 4.43 1.12 920 9,200 <.035 0.92 1.12 0.15 0.05 7.22 
S9บ้านคูวา 29.0 26.8 5.9 27.40 60.12 0.076 4.63 2.26 1,700 9,200 <.035 0.87 1.17 0.71 0.03 5.94 
S10บ้านปูรง 29.0 27.2 5.7 67.29 49.81 0.063 4.40 1.09 350 1,600 <.035 0.51 - 0.16 0.02 6.50 
S11สะพานถนนยะลา-หาดใหญ ่ 27.4 26.4 5.9 64.99 46.48 0.061 4.31 1.09 540 9,200 <.035 0.96 - 0.12 0.03 6.95 
S12สะพานเมืองยะลา 27.1 26.5 5.9 71.99 51.70 0.067 4.23 1.01 700 2,200 <.035 1.34 - 0.13 0.03 7.58 
S13เขื่อนปัตตานี 27.6 26.8 5.7 69.09 50.22 0.065 3.63 1.12 460 2,200 <.035 0.92 - 0.12 0.04 6.61 
S14บ้านคลิงใหม่ 28.6 26.9 5.8 72.25 52.73 0.067 5.11 0.77 1,300 1,700 <.035 0.94 - 0.12 0.07 5.80 
S15บ้านกยูา 29.8 27.2 5.9 76.87 56.32 0.070 5.20 1.10 130 920 <.035 0.87 - 0.14 0.04 7.07 
S16เมืองปัตตานี 31.2 27.4 5.9 83.64 62.04 0.076 4.71 1.20 3,500 16,000 <.035 0.87 - 0.18 0.04 7.09 
S17สะพานเดชา 30.0 27.5 6.0 80.09 59.41 0.073 4.74 1.59 1,600 9,200 <.035 0.95 - 0.15 0.04 7.31 
S18บ้านปากน้ํา 29.2 27.7 5.8 90.45 68.16 0.083 4.14 1.46 2,400 5,400 <.035 0.82 - 0.16 0.06 8.58 
S19ปากน้ําปัตตานี 30.0 28.5 6.4 5,379 4,176 5.581 5.16 1.66 5,400 92,000 <.035 0.07 - 0.14 0.06 130.00 
Surface Water  
Quality Class 2 - ธรรมชาติ 5-9 - - - 6 1.5 1,000 5,000 0.05 - - 5 - - 
Surface Water  
Quality Class 3 - ธรรมชาติ 5-9 - - - 4 2 5,000 20,000 0.05 - - 5 - - 

หมายเหตุ: ข้อมูลได้จากการสํารวจของที่ปรึกษาโดยเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2554 

ที่มา: จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2555
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    (2.5.2) คุณลักษณะทางเคมี 
       (1) ความเป็นกรด-ด่าง (Potential of Hydrogen ion: pH) ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ท่ีได้จากการตรวจวัดตัวอย่างน้ําท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 5.502–6.396 จุดท่ีมีค่า pH ตํ่าสุด
ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 5 และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S19 (ปากแม่น้ําปัตตานี) เม่ือเปรียบเทียบกับ
คุณภาพน้ําผิวดิน อาจกล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  
       (2) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen (DO): มก./ลิตร) ค่าของ DO 
ของน้ําตัวอย่างท่ีทําการสํารวจท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1.19–5.20 มก./ลิตร จุดท่ีมีค่า DO ตํ่าสุด
ได้แก่ ท่ีท้ายสันเข่ือน และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S15 จากผลการตรวจวัด DO ท้ังลําน้ําปัตตานี
ช่วงท่ีมีการปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลางจะเห็นว่าพบ ค่า DO ตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภท 2 
ทุกจุด และไม่ได้คุณภาพน้ําผิวดินประเภท 3 จํานวน 5 จุด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจุดท่ีต่อเนื่องจากท้ายสันเข่ือน
บางลาง ซ่ึงจะเห็นว่าในกรณีท่ีเข่ือนบางลางมีการปล่อยน้ําจะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําจนถึงจุดสํารวจ
S6 แม่น้ําปัตตานีจึงจะมีคุณภาพน้ําได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 
       (3) บีโอดี (Biochemicaloxygendemand (BOD): มก./ลิตร) ค่าความ
สกปรกของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.77– 2.26 มก./ลิตรจุดท่ีมีค่า BOD ตํ่าสุด
ได้แก่ จุดสํารวจ S14 และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 9 พบคุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐานของแหล่งน้ํา            
ผิวดินประเภท 2 จํานวน 3 จุด และไม่ได้มาตรฐานของแหล่งน้ําผิวดินประเภท 3 เพียง 1 จุด คือท่ีจุด
สํารวจS9  
       (4) ซัลไฟล์ (Sulfide: mg/L) ค่าซัลไฟล์ของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.00–1.33 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างสูง กล่าวคือ จุดท่ีไม่พบค่า Sulfide 
จํานวน 10 จุด และจุดท่ีสํารวจพบมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S7 โดยจุดท่ีสํารวจพบซัลไฟล์ต้ังแต่หลัง        
สันเข่ือนมีความต่อเนื่องจนถึงจุดสํารวจ S9 ต่อจากนั้นจะตรวจไม่พบอีกเลย 
       (5) ไนเตรต (Nitrate (NO3-N): มก./ลิตร) ค่าไนเตรตของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด 
มีค่าอยู่ระหว่าง <0.01–0.71 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างน้อย จุดท่ีมีค่า NO3-N ตํ่าสุด ได้แก่ 
จุดสํารวจ S4 และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S9 ค่าไนเตรตท่ีตรวจวัดได้จัดว่าได้มาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดินแม้ว่าไนเตรตเป็นสารท่ีจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมปริมาณความเข้มข้น
ท่ีสูงในน้ําด่ืมกําหนดไว้ไม่เกินกว่า 10 มก./ลิตร (ปริมาณการปนเป้ือนสูงสุดท่ียอมให้มีได้หรือ Drinking 
Water Maximum Contaminant Level, MCL) เนื่องจากคุณสมบัติการละลายน้ําได้ดีมากของไนเตรต
ไอออนการปนเป้ือนของไนเตรตในแหล่งน้ําจึงมาจากการชะละลาย (leaching) จากแหล่งปนเป้ือนต่างๆ  
       นอกจากนี้เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา เพ่ือการเพาะเลี้ยง            
สัตว์น้ํา (ไม่เกิน 0.01-0.03 มก./ลิตร)จะเห็นว่าจุดสํารวจน้ําจํานวน 14 จุดท่ีมีคุณภาพน้ําไม่เหมาะสมต่อ           
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ซ่ึงเป็นจุดสํารวจท่ีอยู่ถัดจากท้ายสันเข่ือนต่อเนื่องกันไปรวม 3 จุด 
       (6) ฟอสเฟต (Phosfate (PO4-P): มก./ลิตร) ค่าฟอสเฟตของน้ําตัวอย่าง             
ท้ัง17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02–0.07 มก./ลิตร ซ่ึงปริมาณท่ีพบจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างน้อยมากจุด         
ท่ีมีค่า PO4-P ตํ่าสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S10 และจุดท่ีมีค่าสูงสุดได้แก่จุดสํารวจ S14 มีตัวอย่างน้ํา จํานวน 
10 จุดท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีค่า (ไม่เกิน 0.01-0.03 มก./ลิตร) 
ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นจุดสํารวจท่ีอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของลําน้ําปัตตาน ี
       (7) ซัลเฟต (Sulfate (SO4 ): มก./ลิตร) ค่าซัลเฟตของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด            
มีค่าอยู่ระหว่าง 5.94–130.00 มก./ลิตร ปริมาณท่ีพบของแต่ละจุดจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างสูง
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จุดท่ีมีค่า SO4 ตํ่าสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S9 บ้านคูวา และจุดท่ีมีค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S19 (ปากแม่น้ํา
ปัตตานี) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลซ่ึงเป็นไปตามปกติของน้ําทะเลหรือน้ํากร่อยท่ีอยู่ใกล้ชายทะเล              
ค่ามาตรฐานของซัลเฟตในน้ําบริโภคไม่เกิน 250 มก./ลิตร น้ําจืดโดยท่ัวๆ ไปท่ีตรวจวิเคราะห์จะมีซัลเฟต
ตํ่ามากไม่เกิน 50 มก./ลิตร ซัลเฟตเกิดจากเกลือแร่ในธรรมชาติ ทําให้น้ําเกิดความกระด้างและเป็น           
ความกระด้างถาวร 
    (2.5.3) คุณลักษณะทางโลหะหนัก 
       (1) ตะก่ัว (Pb: มก./ลิตร) ค่าตะก่ัวของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่า <0.035 
มก./ลิตร ซ่ึงพบมีค่าตํ่ากว่า 0.05 มก./ลิตร จึงจัดอยู่ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 
       (2) เหล็ก (Iron (Fe): มก./ลิตร) ค่าเหล็กของน้ําตัวอย่างท้ัง 17 จุด พบค่า
ละลายน้ําของเหล็กมีค่า 0.07 มก./ลิตร- 3.16มก./ลิตร จุดท่ีมีค่าเหล็กตํ่าสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S19             
และจุดท่ีมีค่าเหล็กสูงสุดได้แก่จุดสํารวจท้ายสันเข่ือนบางลาง และมีค่าลดลงต่อเนื่องไปยังจุดท่ีอยู่ถัดๆ ไป 
และมีค่าลดลงตํ่ากว่า 1.87 มก./ลิตร เม่ือถัดจากจุดสํารวจ S7 บ้านเงาะกาโป 

    (2.5.4) คุณลักษณะทางชีวภาพ 
       (1) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria (FCB): MPN/ 
100 ml) ค่า FCB ของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 17 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 5 MPN/100 ml–5,400 
MPN/100 ml ซ่ึงมีค่าความแตกต่างค่อนข้างสูงจุดท่ีมีค่า FCB ตํ่าสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S4 และจุดท่ีมี
ค่าสูงสุด ได้แก่ จุดสํารวจ S19 อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานปรากฏว่า มี 5 จุดท่ีมีค่า 
FCB ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ประเภท 2 ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่บริเวณปากแม่น้ําปัตตานีเข้ามาท่ีมีชุมชน
หนาแน่น และน้ําตัวอย่างมีค่า FCB ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภท 3 โดยเฉพาะจุดสํารวจ S19 
ซ่ึงอยู่บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี 
       (2) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria (TCB) : MPN/100 ml)     
ค่า TCB ของน้ําท่ีจุดสํารวจตัวอย่างท้ัง 17 จุด พบมีค่าอยู่ระหว่าง 49 MPN/100 ml – 92,000 
MPN/100 ml ซ่ึงมีค่าความแตกต่างค่อนข้างสูงมาก อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละจุด
สํารวจปรากฏว่ามี 8 จุด ท่ีมีค่า TCB ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภท 2 ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
ตอนกลางและตอนล่างของลําน้ํา และมีค่า TCB ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ประเภท 3 เฉพาะจุด
สํารวจ S19 ซ่ึงอยู่บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี 
       สรุปจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีจุดสํารวจต่างๆ ตามลําน้ําปัตตานี (ยกเว้นท่ี
ปากแม่น้ําปัตตานี) ในข้ันนี้ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําตามลําน้ําด้วยค่าดัชนีคุณภาพน้ําท่ี
สําคัญ โดยเฉพาะค่า pH, DO, Cond., TDS และ NaCl ดังแสดงในภาพ 3-33 เริ่มจากท้ายสันเข่ือน 
สําหรับค่า pH ของน้ําท้ัง 16 จุด มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนเล็กน้อย (<1) นับจากจุดหลังสันเข่ือน
จนถึงเมืองปัตตานีค่า DO ของน้ําท้ัง 16 จุด มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดนับจากจุดหลัง
สันเข่ือนจนถึงเมืองปัตตานี อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลางจะมีคุณภาพได้มาตรฐาน
แหล่งน้ําผิวดินต่อเม่ือถึงจุดสํารวจ S7 บ้านเงาะกาโป หรือเม่ือเลยชุมชนเมืองบันนังสตา ซ่ึงสอดคล้องกับ
การตรวจวัดคุณภาพน้ําในขณะท่ีไม่มีการปล่อยน้ําจากเข่ือนในขณะท่ีค่า Cond.,TDS และNaCl            
มีลักษณะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันในแต่ละช่วงของลําน้ํา กล่าวคือมีค่าตํ่าเม่ือถูกปล่อยออกจากจุดท้าย
เข่ือนบางลาง แล้วมีค่าเพ่ิมสูงข้ึนและสูงสุดเม่ือถึงจุด S7 บ้านเงาะกาโป และ S8 บ้านยูราปัน ต่อจากนั้น
จะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนมีค่าใกล้เคียงกับน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือน และจะมีค่าค่อยๆ สูงข้ึนอีกครั้งเม่ือถึง
จุดสํารวจ S10 บ้านปูรง ต่อจากนั้นคุณภาพน้ําท้ัง 3 จะมีค่าค่อยๆ สูงข้ึนอีกครั้ง  
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หมายเหตุ: เนื่องจากจุดตรวจวัด S19 ปากน้ําปัตตานี น้ําได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลสูงทําให้ความนําไฟฟ้า
ของแข็งละลายน้ํา และความเค็มมีค่าค่อนข้างสูงมากจึงไม่นํามาแสดงในกราฟ 

 
ภาพ 3-33 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําท่ีจุดสํารวจท้ายเข่ือนบางลางถึงปากแม่น้ําปัตตานี 
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    ในการศึกษาคุณภาพน้ําจากเข่ือนบางลางท่ีจะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานี
ช่วงท่ีมีการปล่อยน้ํา ได้ทําการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนตามเวลาโดยทํา            
การตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีท้ายโรงผลิตไฟฟ้าทุกๆ 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาท่ีทําการปล่อยน้ํา (9.30 น. –
22.30 น.) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดังแสดงในตาราง 3-32 และดังแสดงในภาพ 3-34 
    ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทุก 1 ชั่วโมง ท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลางตลอด
ระยะเวลา 13 ชั่ ว โมงสํ าหรับ ค่า อุณหภู มิของน้ํ า มี ค่ าอยู่ ระหว่ าง  25.7oC–27.3oC มี ค่า เฉลี่ ย                    
การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีทําการตรวจวัด 0.26oC ค่า pH ของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 5.73 – 6.20               
มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีทําการตรวจวัด 0.15 ค่าความนําไฟฟ้าของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 
60.08 µS/cm.–63.47µS/cm. มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีทําการตรวจวัด 0.56 µS/cm.  
ค่า TDS ของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 42.83–44.70 มก./ลิตร มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีทําการ
ตรวจวัด 0.43 มก./ลิตร ค่า NaCl ของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 0.057–0.058 พีพีที มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ตามช่วงเวลาท่ีทําการตรวจวัด 0.0034 พีพีที และค่า DO ของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 0.98– 1.80 มก./ลิตร            
มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีทําการตรวจวัด 0.24  มก./ลิตร ซ่ึงคุณภาพน้ํามีค่าค่อนข้าง
สมํ่าเสมอ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนตามช่วงเวลามีการแปรผันตามช่วงเวลา              
น้อยมาก  

   2.6) การศึกษาวิเคราะห์สาหร่าย 
     การศึกษาวิเคราะห์สาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ได้ทําการสํารวจและเก็บตัวอย่าง
ในช่วงฤดูแล้งร่วมกับการสํารวจคุณภาพน้ําภาคสนาม ระหว่างเดือนกรกฏาคม และกันยายน 2554               
โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 3 จุดคือบริเวณบ้านสันติ 2 บ้านสันติ 1 และ
บริเวณหน้าสันเข่ือน (ภาพ 3-35) จุดละ 4 ตัวอย่าง (ประกอบด้วยบริเวณ ขอบอ่าง 2 ด้านกลางอ่างเก็บ
น้ําและจากเปลือกต้นไม้จมน้ํา) รวมท้ังสิ้น 12 ตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างสาหร่ายโดยใช้การลากถุง
แพลงก์ตอน ท่ีมีขนาดรู 25 ไมครอน ในแนวนอนหรือแนวเฉียง (ข้ึนกับระดับความลึกของแหล่งน้ํา)               
ใส่ขวดเก็บตัวอย่างท่ีติดฉลากพร้อมบันทึกรายละเอียดวันท่ีเก็บ สถานท่ีเก็บ ลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อม
ความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของตัวอย่าง เติม glutaraldehyde ท่ีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ลงใน
ตัวอย่าง เพ่ือรักษารูปร่างและโครงสร้างเซลล์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยไม่เกิดการย้อมสีสาหร่ายทุกชนิด
หรือทําลายลักษณะเซลล์สาหร่ายชนิดท่ีมีหนวด เก็บรักษาขวดตัวอย่างโดยการแช่เย็นในสภาพมืดก่อนทํา
การจัดจําแนก (classification) สายพันธุ์สาหร่ายท่ีพบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้คู่มือจัดจําแนก
สาหร่ายต่างๆ และสรุปผลการศึกษาถึงความสําคัญของสาหร่ายในแต่ละพ้ืนท่ี  

    (2.6.1) ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายและการแพร่กระจายในแต่ละพ้ืนท่ี 

       การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสาหร่ายในแต่ละ
พ้ืนท่ีจะใช้ประกอบในการประเมินคุณภาพน้ําเนื่องจากสาหร่ายแต่ละชนิดสามารถดํารงชีวิตในน้ําท่ีมี
ปริมาณสารอาหารแตกต่างกันจึงใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ําตามระดับสารอาหารโดยพบสาหร่ายท่ี
บ่งชี้คุณภาพน้ําดีคือมีสารอาหารน้อย เช่น Cosmarium sp., Staurastrumgracile, Botryococcu sbraunii  พบ
สาหร่ายท่ีบ่งชี้คุณภาพน้ําปานกลางคือมีสารอาหารปานกลาง ได้แก่ Peridinium sp., Pandorina sp. พบ
สาหร่ายท่ีบ่งชี้คุณภาพน้ําไม่ดี คือมีสารอาหารมาก ได้แก่ Oscillatoria sp. Trachelomonas sp., 
Chlamydomonas sp., Nitzchia sp. (ดังภาพ 3-36) ผลการวิเคราะห์น้ําตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี                  
(ดังตาราง 3-33) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตาราง 3-32 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง (ระหว่างเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้า) 
 

เวลาท่ีตรวจวัด 
Air Temp. 

oC 
Water Temp. 

oC 
pH 

Cond. 
(µS/cm)) 

TDS 
(mg/L) 

NaCl 
(ppt) 

DO 
(mg/L) 

9.3 27.1 26.3 6.0 63.47 43.31 0.057 1.32 
10.3 28.8 26.4 5.9 63.09 44.09 0.058 1.80 
11.3 31.1 26.7 5.9 62.82 44.01 0.057 1.58 
12.3 32.1 26.5 5.9 62.68 44.09 0.057 1.24 
13.3 32.3 27.2 5.8 62.64 44.51 0.058 1.62 
14.3 32.2 27.3 5.9 62.81 44.45 0.058 1.49 
15.3 31.2 26.8 5.9 63.08 44.01 0.057 1.25 
16.3 28.2 26.2 6.1 60.44 43.71 0.058 1.28 
17.3 25.9 26.00 5.9 60.39 43.40 0.058 1.24 
18.3 25.7 26.2 6.2 60.38 43.93 0.057 0.98 
19.3 25.1 26.2 5.7 60.72 44.03 0.058 1.22 
20.3 24.2 26.1 5.9 61.53 44.70 0.058 1.01 
21.3 23.9 26.1 5.8 61.62 44.21 0.058 1.12 
22.3 24.1 25.7 5.7 60.08 42.83 0.058 1.61 

Surface Water Quality 
Class 2 

- ธรรมชาต ิ 5-9 - - - 6 

Surface Water Quality 
Class 3 

- ธรรมชาต ิ 5-9 - - - 4 

หมายเหตุ : - วันท่ีสํารวจ 25 พ.ย.54- 6 ธ.ค.54    
- ตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีท้ายโรงผลิตไฟฟ้าทุกๆ ชั่วโมง ตลอดเวลาท่ีเข่ือนมีการปล่อยน้ํา 

ท่ีมา: การสํารวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
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   หมายเหตุ :  ทําการตรวจวัดทุกๆ ชั่วโมง 
   ท่ีมา : การสํารวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-34 การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนบางลางตามช่วงเวลา 
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หมายเหตุ : เก็บตัวอย่างสาหร่ายจํานวน 3 จุด คือ 1) บ้านสันติ 2, 2) บ้านสันติ 1, 3) บริเวณหน้าสัน
เข่ือน เก็บจุดละ 4 ตัวอย่าง (บริเวณขอบอ่าง 2 ด้าน กลางอ่างเก็บน้ํา และจากเปลือกต้นไม้จมน้ํา) 

 

ภาพ 3-35 จุดสํารวจสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
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       1) ผลการสํารวจชนิดของสาหร่ายบริเวณบ้านสันติ 1 
        บริเวณบ้านสันติ 1 ฝั่งขวา พบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูง โดยสํารวจพบ
สาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ําดีจํานวนมากถึง 3 สกุล ได้แก่ Cosmarium, Botryococcus              
และ Staurastrum พบสาหร่ายท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ําท่ีมีธาตุอาหารปานกลาง ได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟ 
ในสกุล Peridinium (ยุวดี, 2546) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีสร้างปัญหาในแหล่งน้ําโดยการผลิตกลิ่นคาวปลาอย่าง
แรงและในขณะเดียวกันได้สํารวจพบว่า มี 2 สกุล ท่ีเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าเป็นแหล่งน้ําคุณภาพตํ่า ได้แก่
Oscillatoria และTrachelomonas แต่พบในปริมาณท่ีน้อยกว่าสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ําดี   
        บริเวณบ้านสันติ 1 กลางอ่างเก็บน้ํา พบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูงโดย
สํารวจพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดี จํานวน 2 สกุล ได้แก่ Botryococcus และ
Staurastrum พบสาหร่ายท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ํามีธาตุอาหารปานกลาง จํานวน 1 สกุล ได้แก่ Peridinium 
ในขณะเดียวกันพบมี 1 สกุลท่ีบ่งชี้ว่าเป็นแหล่งน้ําคุณภาพตํ่า ได้แก่ Trachelomonas 
        บริเวณบ้านสันติ 1 ฝั่งซ้ายพบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูงโดยพบสาหร่าย             
ท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดีจํานวนมากถึง 3 สกุล ได้แก่ Cosmarium, Botryococcus และ
Staurastrum พบสาหร่ายท่ีบ่งบอกน้ํามีธาตุอาหารปานกลาง 1 สกุล ได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟ ในสกุล 
Peridinium ในขณะเดียวกันได้สํารวจพบว่า มี 1 สกุล ท่ีบ่งชี้ว่าเป็นแหล่งน้ําคุณภาพตํ่า ได้แก่ Trachelomonas 
        จากแผ่นไม้บริเวณบ้านสันติ1ฝั่งซ้าย พบสาหร่ายเพียง 1 ดิวิชัน ได้แก่ Cyanophyta  

       2) ผลการสํารวจชนิดของสาหร่ายบริเวณบ้านสันติ 2 
        บริเวณบ้านสันติ2ฝั่งขวาสํารวจพบสาหร่ายท่ีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดีจํานวน 
2 สกุล ได้แก่ Botryococcus และ Staurastrum พบสาหร่ายท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ําท่ีมีธาตุอาหารปานกลาง
ได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟในสกุล Peridinium และในขณะเดียวกันได้พบสาหร่ายในดิวิชัน Cyanophyta 
คือ Microcystisae ruginosa เป็นสกุลท่ีสร้างสารพิษในกลุ่มไมโครซิสติน (microcystin, MCYST) ซ่ึงอาจ
เป็นตัวเร่งให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองและเป็นพิษต่อตับ (อาภารัตน์, 2551) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงาน
ท่ีชัดเจนว่าปริมาณสารพิษท่ีได้รับเข้าไปในปริมาณเท่าใด จึงทําให้เกิดพิษในคนหรือเป็นตัวเร่งให้เกิด
มะเร็งได้(เนื่องจากการเกิดพิษต่อคนหรือสัตว์จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณสารพิษท่ีได้รับเข้าไป
รวมท้ังชนิดของสารพิษ ขนาด เพศ และอายุของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วย) องค์การอนามัยโลก (Word Health 
Organization, WHO) ได้กําหนดปริมาณสารพิษ microcystins ในแหล่งน้ําดิบเพ่ือการประปาไว้ว่า             
ไม่ควรเกินกว่า 1 ไมโครกรัมต่อน้ํา1 ลิตร ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใช้กันท่ัวโลก  
        บริเวณบ้านสันติ 2 ฝั่งซ้าย สํารวจพบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูง โดยพบ
สาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดี จํานวน 3 สกุล ได้แก่ Cosmarium, Botryococcus และ
Staurastrum พบสาหร่ายท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ําท่ีมีธาตุอาหารปานกลางได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟ ในสกุล 
Peridinium 
        จากแผ่นไม้บริเวณบ้านสันติ 2 ฝั่งซ้าย พบและสามารถจําแนกสาหร่ายเพียง 
1 ดิวิชัน ได้แก่ Cyanophyta 
        บริเวณบ้านสันติ 2 กลางอ่างเก็บน้ํา สํารวจพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอก
คุณภาพน้ําดีจํานวนมากถึง 3 สกุลได้แก่ Cosmarium, Botryococcus และStaurastrum พบสาหร่าย 
ท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ําท่ีมีธาตุอาหารปานกลาง ได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟในสกุล Peridinium 
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        บริเวณบ้านสันติ 2 ขอบขวา สํารวจพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพ
ของน้ําดีเพียง 1 สกุล ได้แก่ Staurastrum ในขณะท่ีพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําตํ่า
มากถึง4 สกุล ได้แก่ Oscillatoria, Chlamydomonas, Nitzchia และ Trachelomonas 

3) ผลการสํารวจชนิดของสาหร่ายบริเวณหน้าสันเข่ือน 
        บริเวณหน้าสันเข่ือนฝั่งซ้าย พบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูง โดยพบสาหร่าย
ท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดี จํานวน 2 สกุล ได้แก่ Cosmarium และ Staurastrum พบสาหร่าย
ท่ีบ่งบอกคุณภาพน้ําท่ีมีธาตุอาหารปานกลางได้แก่ สาหร่ายสีเปลวไฟ ในสกุล Peridinium 
        บริเวณหน้าสันเข่ือนฝั่งขวาพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดี
จํานวน 2 สกุล ได้แก่ Cosmarium และ Staurastrum ในขณะท่ีพบสาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกน้ํา              
มีคุณภาพตํ่าจํานวน 1 สกุล ได้แก่ Oscillatoria ในปริมาณตํ่า 
        บริเวณกลางหน้าเข่ือนพบสาหร่ายสีเขียวในปริมาณสูง โดยเฉพาะสาหร่าย             
ท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดีจํานวน 2 สกุล ได้แก่ Cosmarium และ Staurastrum  
    ผลการสํารวจความหลากหลายของสาหร่ายและการแพร่กระจายในแต่ละพ้ืนท่ีดังกล่าว
ข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า คุณภาพน้ําโดยรวมจากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางท้ัง 3 จุด คือ บริเวณบ้าน
สันติ 1 บ้านสันติ 2 และบริเวณหน้าสันเข่ือนอยู่ในเกณฑ์น้ํามีคุณภาพดี คือ มีปริมาณสารอาหารในน้ํา
น้อยท้ังนี้เพราะพบสาหร่ายสีเขียวท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําดีโดดเด่นท่ีสุดท้ังในระดับสกุลและ
ชนิดและพบสกุลท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําตํ่าปริมาณท่ีน้อยมากยกเว้นน้ําตัวอย่างจากบริเวณ
บ้านสันติ2ขอบขวาท่ีอาจกล่าวได้ว่าน้ํามีปริมาณสารอาหารในน้ํามากหรือน้ํามีคุณภาพตํ่าเพราะพบ
สาหร่ายท่ีเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของน้ําตํ่า 
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ตาราง 3-33 สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
 

กลุ่ม คุณลักษณะ สกุล-ชนิด 
สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 1 ฝั่งขวา 

สาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียว เส้นสาย Lyngbya  sp. 
(Cyanophyta) (ไม่ตรึงไนโตรเจน) Oscillatoria  sp. 
สาหร่ายสเีขียว เซลล์เดยีว Cosmarium  sp. 
(Chlorophyta)  Staurastrum  gracile 

 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Gonium  sp. 

สาหร่ายยูกลโีนไฟต ์ เซลล์เดยีว Trachelomonas  sp. 
(Euglenophyta)   
สาหร่ายสเีปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    

(Pyrrophyta)   
สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 1 กลางอ่างเก็บนํ้า 

สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Lyngbya  sp. 
(Cyanophyta) (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  
สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Golenkinia  radiate 

(Chlorophyta)  Staurastrum  glandulosum 
  Staurastrum  sp. 
 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Pandorina  sp. 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoseira  grunulata 
(Chrysophyta)   

สาหร่ายยูกลีโนไฟต์ เซลล์เดยีว Trachelomonas  sp. 
(Euglenophyta)   
สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   
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ตาราง 3-33 (ต่อ) 
 

กลุ่ม คุณลักษณะ สกุล-ชนิด 
สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 1 ฝั่งซ้าย 

สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Calothrix  sp. 
(Cyanophyta) (ตรึงไนโตรเจน)  

 เส้นสาย Lyngbya  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  

สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Golenkinia  radiate 
(Chlorophyta)  Cosmarium  sp. 

  Cosmarium  biculatum 
  Staurastrum  glandulosum 
  Staurastrum  sp. 
  Staurodesmus  curvatus 
 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Eudorina  sp. 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoseira  grunulata 
(Chrysophyta)   

สาหร่ายสีน้ําตาลแกมทอง กลุ่มเซลล ์ Dinobryon  sp. 
(Chrysophyta)   

สาหร่ายยูกลีโนไฟต์ เซลล์เดยีว Trachelomonas  sp. 
(Euglenophyta)   
สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในแผ่นไม้ บ้านสันติ 1 ซ้าย 
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Calothrix marchica. 

(Cyanophyta) (ตรึงไนโตรเจน)  
 เส้นสาย Lyngbya  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน) Oscillatoria  sp. 
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ตาราง  3-33 (ต่อ) 
 

กลุ่ม คุณลักษณะ สกุล-ชนิด 
สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 2 ฝั่งขวา 

สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว กลุ่มเซลล ์ Microcystis  aeruginosa 
(Cyanophyta)   

 เส้นสาย Lyngbya  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  

สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Staurastrum  gracile 
(Chlorophyta)  Staurastrum  subcruciatum 

 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Eudorina  sp. 

สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 2 ฝั่งซ้าย 
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Lyngbya  sp. 

(Cyanophyta) (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  
สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Cosmarium  sp. 

(Chlorophyta)  Staurastrum  sp. 
  Staurodesmus  sp. 
 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Coelastrum  astroideum 
  Eudorina  sp. 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoseira  grunulata 
(Chrysophyta)  Urosolenia  eriensis 

สาหร่ายสีน้ําตาลแกมทอง กลุ่มเซลล ์ Dinobryon  sp. 
(Chrysophyta)   
สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในแผ่นไม้บ้านสันติ 2 ซ้าย 
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Calothrix marchica. 

(Cyanophyta) (ตรึงไนโตรเจน)  
 เส้นสาย Oscillatoria  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  
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ตาราง  3-33 (ต่อ) 
 

กลุ่ม คุณลักษณะ สกุล-ชนิด 
สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบใน บ้านสันติ 2 ตรงกลาง 

สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Calothrix  sp. 
(Cyanophyta) (ตรึงไนโตรเจน)  

 เส้นสาย Lyngbya  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  

สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Golenkinia  radiate 
(Chlorophyta)  Cosmarium  sp. 

  Cosmarium  contractum 
  Staurastrum  gracile 
  Staurastrum  longipes 
  Staurastrum  sp. 
  Staurodesmus  curvatus 
 กลุ่มเซลล ์ Botryococcus  braunii 
  Eudorina  sp. 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoscira  grunulata 
(Chrysophyta)   

สาหร่ายสีน้ําตาลแกมทอง กลุ่มเซลล ์ Dinobryon  sp. 
(Chrysophyta)   
สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบ้านสันติ 2 ขอบขวา 
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Calothrix marchica. 

(Cyanophyta) (ตรึงไนโตรเจน)  
 เส้นสาย Lyngbya  sp. 
 (ไม่ตรึงไนโตรเจน) Oscillatoria  sp. 

สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Chlamydomonas  sp. 
(Chlorophyta)  Staurastrum  gracile 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Cymbella  sp. 
(Chrysophyta)  Navicula  sp. 

  Nitzchia  sp. 
สาหร่ายยูกลีโนไฟต์ เซลล์เดยีว Trachelomonas  sp. 
(Euglenophyta)   
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ตาราง 3-33 (ต่อ) 
 

กลุ่ม คุณลักษณะ สกุล-ชนิด 
  สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบหน้าเข่ือนฝั่งซ้าย 

สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Cosmarium  sp. 
(Chlorophyta)  Staurastrum  extensus 

  Staurastrum  freemanii 
  Staurastrum  spp. 
 กลุ่มเซลล ์ Coelastrum  astroideum 
  Eudorina  sp. 
  Quadrigula  subulosa 
  Monoraphidium   griffithii 

สาหร่ายสีเปลวไฟ เซลล์เดยีว Peridinium sp.    
(Pyrrophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในหน้าเข่ือนฝั่งขวา 
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เส้นสาย Oscillatoria sp. 

(Cyanophyta) (ไม่ตรึงไนโตรเจน)  
สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Cosmarium  sp. 

(Chlorophyta)  Staurastrum  messikommeri 
  Staurastrum  sexangulare 
  Staurastrum  sp. 
 กลุ่มเซลล ์ Eudorina  sp. 
  Pandorina  sp. 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoseira  grunulata 
(Chrysophyta)  Urosolenia  eriensis 

สาหร่ายสีน้ําตาลแกมทอง กลุ่มเซลล ์ Dinobryon  sp. 
(Chrysophyta)   

สกุลและชนิดสาหร่ายท่ีสํารวจพบในบริเวณกลางหน้าเข่ือน 
สาหร่ายสีเขียว เซลล์เดยีว Chlorella  sp. 

(Chlorophyta)  Cosmariumcontractum 
  Golenkinia  radiate 
  Staurastrum  sp. 
  Staurodesmus  sp. 
 กลุ่มเซลล ์ Coelastrum  microsporum 
  Eudorina  sp. 
  Quadrigula  subulosa 

ไดอะตอม เซลล์เดยีว Aulacoseira  grunulata 
(Chrysophyta )   
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ภาพ 3-36 ตัวอย่างสาหร่ายบางส่วนท่ีสํารวจพบ 
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Botryococcus sp. Cosmarium sp. 
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Microcystis  aeruginosa 

 

 

10µµµµ 
 

Oscillatoria  sp. 
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Staurastrum sp. 
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    (8.2) ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายกับศักยภาพการใช้ประโยชน์ 
      สาหร่ายท่ีสํารวจพบจากแหล่งน้ําท้ัง 3 จุด จํานวน 12 ตัวอย่าง มีศักยภาพการใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ (ตาราง 3-34) ท่ีแสดงให้เห็นเป็นเพียงศักยภาพบางส่วนท่ีมีการศึกษาวิจัย             
แต่ในความเป็นจริงแล้วสาหร่ายยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอ่ืน ๆ หรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ             
ได้อีกมากมาย 
 

ตาราง 3-34 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายท่ีสํารวจพบ 
 

การใช้ประโยชน์ สาหร่ายท่ีคัดเลือก 
ด้านส่ิงแวดล้อม  
      ผลิตพลังงานสะอาด (H2) สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว  
 ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน เช่น 

Chlamydomonasc และ Chlorella 
ผลิต Bio Desel สาหร่ายสีเขียว เช่น Chlorella, Botryococcus  
     กําจัดมลพิษในอากาศ สาหร่ายสีเขียวชนิดท่ีเจริญเติบโตได้ดีท่ี pH ตํ่ามาก เช่น

Chlorella 
     กําจัดน้ําเสีย  สาหร่ายสีเขียว เช่น Chlorella 
(อินทรีย์/อนินทรีย์/สารพิษ/โลหะหนัก) สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว เช่น Oscillatoria 
ด้านการเกษตร  
     ปุ๋ยชวีภาพ สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียวในกลุ่มท่ีตรึงไนโตรเจนได้ เช่น  
 Calothrix 
     อาหารสัตว ์ สาหร่ายสีเขียว เช่น Chlorella 
 สาหร่ายยูกลีโนไฟต์ เช่น Trachelomonas 
ด้านการแพทย์  
      เภสัชภัณฑ์ สาหร่ายไดอะตอม 
 ในกลุ่มท่ีผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีต้านจุลินทรีย์

สาเหตุโรค, สารยับยั้งเอนไซม์, สารท่ีเป็นพิษต่อเซลล์ เช่น 
Nitzchia 
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    (2.6.3)  การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง   
       การติดตามตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางโดย กฟผ. มีผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ดังนี้ 
       1) การติดตามตรวจสอบธาตุอาหาร จํานวน 2 จุด จํานวน 4 ตัวอย่าง คือบริเวณ
หน้าเข่ือนและห่างออกไปจากหน้าเข่ือน 1 กิโลเมตร ในระดับผิวน้ําและความลึก 15 เมตร ในวันท่ี              
24 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการตรวจสอบพบค่าฟอสเฟตซ่ึงเป็นธาตุอาหารของสาหร่ายในปริมาณตํ่ามาก 
(<0.01-0.02 พีพีเอ็ม) และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างท่ีระดับผิวน้ํากับท่ีระดับความลึก 
15 เมตร และตรวจไม่พบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินท้ังสองจุด 
       2) การตรวจสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินและอะมีบาระหว่าง 1-6 มิถุนายน 2554 
จํานวน 11 จุด ผลการตรวจไม่พบอมีบา แต่พบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเวิน Microcystis spp. 7 จุด 
ปริมาณท่ีพบมีไม่มากพอท่ีจะก่อให้เกิดโรคตับอักเสบหรือมะเร็งตับได้ (ปริมาณท่ีก่อให้เกิดโรคคือ                 
10 ล้าน cells/ml จุดท่ีพบสาหร่าย มีอาคารบ้านเรือนต้ังอยู่มาก ทําให้เกิดของเสียจากอาคารและ            
ปุ๋ยท่ีใช้ 
       3) การสํารวจสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา ท้ังหมด 9 ครั้งๆละ 
9 จุด คือ เกาะกลาง บ้านสันติ คลองน้ําใส จุฬาภรณ์พัฒนา 7-9 บ้านโตะโมะ บ้านคอกช้างละบ่อหิน              
ใน บ้านหาดทราย บ้านวังไทร บ้าน กม.40 ผลการสํารวจ พบดังนี้       

ครั้งท่ี วันท่ี การตรวจสอบ 
1 26 เมษายน 2554 พบสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงินในอ่างเก็บนํ้า จํานวนมากบรเิวณ 

1) โครงการจุฬาภรณ์ 9-7 คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 312.5 ไร่ หรือ 500,000 
ตารางเมตร  
2) บ้าน กม.40 คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 375 ไร่ หรือ 600,000 ตารางเมตร 
3) บ้านคอกช้างคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 312.5 ไร่ หรือ 500,000 ตารางเมตร 

2 24 พฤษภาคม 2554 1) การสาํรวจตรวจสอบผักตบชวาในอ่างเก็บนํ้าปรากฏว่าไม่มผีักตบชวา อยู่ใน
อ่างเก็บนํ้า ขณะสาํรวจตรวจสอบบริเวณท่ัวไป (ภาพ 3-37) 
2) พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า จํานวนมากบริเวณ 
- ปากทางเข้าโครงการจุฬาภรณ์ 9 ถึงบริเวณฐาน ตชด. ฐานลา่ง และทางเข้า
คลองนํ้าใส คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 312.5 ไร่(ภาพ 3-38) 
- บริเวณฐานล่าง ตชด. ถึงบริเวณโค้งปลาช่อน คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 187.5 ไร่
(ภาพ 3-39) 

3 22 มิถุนายน 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
4 28 กรกฎาคม 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
5 25 สิงหาคม 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
6 20 กันยายน 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
7 21 ตุลาคม 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
8 16 พฤศจิกายน 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 
9 26 ธันวาคม 2554 ไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บนํ้า 

      4) ในปี 2555 ได้ดําเนินการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและกําจัด
ผักตบชวาด้วยทางเรือ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พบสภาพอ่างเก็บน้ําโดยท่ัวไปปกติการสํารวจตรวจสอบ
พบว่า ไม่มีผักตบชวา (ภาพ 3-40) และไม่พบสาหร่ายในอ่างเก็บขณะสํารวจตรวจสอบ (ภาพ 3-40) 
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อย่างไรก็ตาม กฟผ.ได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสภาพอ่างเก็บน้ําเพ่ือสํารวจสาหร่ายสีเขียวแกมน้ํา
เงินและกําจัด/เก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 
 

  

  

หมายเหตุ : สํารวจโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 
ท่ีมา  : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-37 ไม่มีผักตบชวาบริเวณท่ัวไปในอ่างเก็บน้ําขณะสํารวจตรวจสอบ 
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หมายเหตุ : สํารวจโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 
ท่ีมา  :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554 

 
ภาพ 3-38 แสดงบริเวณฐานตชด.ฐานล่าง และทางเข้าคลองน้ําใสท่ีสํารวจพบสาหร่าย 
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หมายเหตุ : สํารวจโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 
ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-39 บริเวณโค้งปลาช่อนท่ีสํารวจพบสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
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หมายเหตุ : สํารวจโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-40 ภาพแสดงผลการสํารวจตรวจสอบผักตบชวาและสาหร่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
 
3.2.5  อุทกวิทยานํ้าใต้ดิน 
   1) วิธีการศึกษา 
    (1) ทําการศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลของจังหวัดยะลา  
    (2) ทําการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาน้ําใต้ดินระดับน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีโครงการการใช้
ประโยชน์ของน้ําใต้ดินทางการเกษตร และการใช้น้ําใต้ดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค ว่าเพียงพอต่อการใช้
หรือไม่  
    (3) ทําการประมวลผลข้อมูลท้ังเป็นข้อมูลเก่าในช่วงเริ่มโครงการและปัจจุบัน โดยเริ่มศึกษา
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาลักษณะปัจจุบัน เช่น แผนท่ีน้ําบาดาล คลุมพ้ืนท่ีโครงการ จากข้อมูลระดับน้ําใต้
ดินทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและในช่วงเริ่มโครงการ ทําแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ํา
ใต้ดิน โดยเปรียบเทียบกับระดับน้ําใต้ดินท่ีเคยทําการสํารวจมาแล้วกับระดับน้ําใต้ดินปัจจุบัน เช่น อัตรา
การเพ่ิมหรือลดของระดับน้ําใต้ดิน และการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน  
   2) การใช้น้ําใต้ดินหรือน้ําบาดาลของชุมชนโดยรอบโครงการในสภาพปัจจุบัน  
    การพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใช้ในพ้ืนท่ีศึกษาทําการประเมินโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ                 
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้น้ํา แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ คุณภาพน้ําบาดาล จํานวนประชากรลักษณะของ
ชุมชน และลักษณะการใช้น้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) คุณภาพน้ําบาดาล จากการสํารวจและข้อมูลการใช้น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการ พบมีค่า
ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร และมีการใช้น้ําบาดาลน้อยมากหรือไม่มี
การใช้น้ําบาดาลเลย 
    (2) จํานวนประชากรปริมาณการใช้น้ําใต้ดินจะแปรผันตรงกับจํานวนประชากรโดยจํานวน
ประชากรได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูล กชช.2ค 

  

ไม่มีผักตบชวาในอ่างเก็บน้ํา บริเวณทั่วไป ขณะสํารวจตรวจสอบ ไม่พบสาหร่ายบริเวณทั่วไป ในอ่างเก็บน้ําขณะสํารวจตรวจสอบ 
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    (3) ลักษณะของชุมชน ขนาดของชุมชนจะมีอัตราการใช้น้ําบาดาลท่ีแตกต่างกันจากข้อมูล
การสํารวจความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมชลประทานได้กําหนดมาตรฐานการใช้น้ําบาดาลของแต่ละ
ชุมชนดังแสดงในตาราง3-35 

ตาราง 3-35 อัตราการใช้น้ําของประชากร  
 

ลักษณะชุมชน อัตราการใช้น้ํา (ลิตร/คน/วัน) 
เทศบาลนคร 250 
เทศบาลเมือง 200 
เทศบาลตําบล 120 
นอกเขตเทศบาล 50 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, 2546 

    (4) ลักษณะการใช้น้ํา และแหล่งน้ําท่ีใช้ในหมู่บ้านโดยพิจารณาสัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน
จากเง่ือนไขดังแสดงในตาราง 3-36 
 
ตาราง 3-36 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน (W) ในแต่ละหมู่บ้าน 
 

เง่ือนไขการใช้น้ํา ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน 

น้ําใต้ดินท้ังหมด 1.0 

น้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน 0.5 

น้ําผิวดิน 0 

ท่ีมา: กันธิมา ทุมประเสริฐ, 2549 
   ดังนั้นการประเมินปริมาณการใช้น้ําในแต่ละหมู่บ้านคํานวณได้จากสมการดังนี้ 

Gwu     =    W x N x V   
โดย           Gwu =    ปริมาณการใช้น้ําใต้ดิน (ลบ.ม/วัน) 
 W    =    สัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน 
 N    =    จํานวนประชากร 
 V     = ปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยต่อคน 

   จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวในกรณีการใช้น้ําใต้ดินท้ังหมดจังหวัดปัตตานีจะมีการใช้น้ํา
บาดาลในการอุปโภค บริโภค ประมาณ 48,867,842 ลบ.ม./ปี (133,885 ลบ.ม./วัน) และจังหวัดยะลา    
จะมีการใช้น้ําบาดาลในการอุปโภคบริโภคประมาณ 31,781,371 ลบ.ม./ปี (87,072 ลบ.ม./วัน)                    
และในกรณีการใช้น้ําใต้ดินและน้ําผิวดินร่วมกัน จังหวัดปัตตานีจะมีการใช้น้ําบาดาลในการอุปโภคบริโภค
ประมาณ 24,433,921 ลบ.ม./ปี (66,942 ลบ.ม./วัน) และจังหวัดยะลาจะมีการใช้น้ําบาดาลในการ
อุปโภค บริโภคประมาณ 15,890,686 ลบ.ม./ปี (43,536 ลบ.ม./วัน) โดยรายละเอียดแสดงในตาราง                
3-37 และภาพ 3-41 และ ภาพ 3-42 
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ตาราง 3-37 ปริมาณการใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

จังหวัด 
ปริมาณการใช้น้ําใต้ดิน (ลบ.ม./วัน) 

น้ําใต้ดินท้ังหมด น้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน 
จังหวัดปัตตานี 
อําเภอเมืองปัตตานี 19,934 9,967 
อําเภอโคกโพธิ์ 14,577 7,288 
อําเภอหนองจิก 13,144 6,572 
อําเภอปะนาเระ 8,616 4,308 
อําเภอมายอ 12,623 6,311 
อําเภอทุ่งยางแดง 5,370 2,685 
อําเภอสายบุรี 12,758 6,379 
อําเภอไม้แก่น 2,918 1,459 
อําเภอยะหริ่ง 15,663 7,832 
อําเภอยะรัง 20,263 10,132 
อําเภอกะพ้อ 4,147 2,074 
อําเภอแม่ลาน 3,873 1,936 
รวม (ลบ.ม./วัน) 133,885 66,942 
รวม (ลบ.ม./ปี) 48,867,843 24,433,921 
จังหวัดยะลา 
อําเภอเมืองยะลา 17,366 8,683 
อําเภอเบตง 8,286 4,143 
อําเภอบันนังสตา 12,068 6,034 
อําเภอธารโต 5,313 2,657 
อําเภอยะหา 13,321 6,661 
อําเภอรามัน 19,254 9,627 
อําเภอกาบัง 5,194 2,597 
อําเภอกรงปินัง 6,271 3,136 

รวม (ลบ.ม./วัน) 87,072 43,536 
รวม (ลบ.ม./ปี) 31,781,371 15,890,686 
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ภาพ 3-41 กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ําใต้ดินรายอําเภอในจังหวัดปัตตานี 

 

 

 
 

ภาพ 3-42 กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ําใต้ดินรายอําเภอในจังหวัดยะลา 

ปริมาณการใช้นําใต้ดินรายอําเภอในจังหวัดปัตตานี
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   3) หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา 
    จากข้อมูลแผนท่ีน้ําบาดาลจังหวัดยะลาสงขลา นราธิวาส และปัตตานี มาตราส่วน 
1:100,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2543) ได้นํามาศึกษาเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีโดยหน่วยหินทาง
อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําปัตตานีสามารถจําแนกโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางชล
ศาสตร์ได้ 2 ประเภทใหญ่ และ 9 หน่วยหิน มีรายละเอียดและแสดงดังภาพ 3-43 
    (1) แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วนได้แก่ น้ําบาดาลท่ีพบอยู่ในชั้นตะกอนท่ียังไม่แข็งตัว
เป็นชั้นหิน โดยน้ําบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน ได้แก่ 
      (1.1) ชั้นน้ําตะกอนน้ําพา (Floodplain Aquifer, Qfd) ประกอบด้วยทราย กรวด 
ขนาดต่างๆ มีความมนปานกลาง มีการคัดขนาดปานกลางถึงดี แทรกสลับด้วยชั้นดินเหนียวสีเหลือง 
น้ําตาล และแดง  
      (1.2) ชั้นน้ําตะกอนตะพักลําน้ํา (High Terrace Aquifer, Qot) ประกอบด้วยกรวด 
ดินรัง ทราย และทรายแป้ง 
      (1.3) ชั้นน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifer, Qcl) ประกอบด้วยเศษหิน 
กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเทอราโรซ่า ดินลูกรัง และดินมาร์ล 
    (2) แหล่งน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ําบาดาลในหินตะกอน 
หินตะกอนก่ึงแปร หินแปรและหินอัคนี ซ่ึงรายละเอียดของแหล่งน้ําบาดาลในหินแต่ละประเภทมีดังนี้ 
      (2.1) ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดลําปาง (Lampang Aquifer, TRlp) ประกอบด้วยหินโคลน 
หินปูน หินทรายแป้ง และหินกรวดมน 
      (2.2) ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน (Permian Limestone Aquifer, Pc) 
ประกอบด้วยหินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ หินเชิร์ต และหินโดโลไมต์ 
      (2.3) ชั้นหินอุ้มน้ําหินตะกอนก่ึงหินแปร (Carboniferous Metasediments 
Aquifer, Cms)  
      (2.4) ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปร (Metamorphic Aquifer, SDmm) ประกอบด้วยหิน           
ฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน และหินฟิลไลต์เนื้อควอตซ์ 
      (2.5) ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุออร์โดวิเชียน (Ordovician Limestone Aquifer, 
Ois) ประกอบด้วยหินปูนเนื้อดิน หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ หินอ่อน หินดินดาน 
      (2.6) ชั้นหินอุ้มน้ําหินแกรนิต (Granite Aquifer, Gr) 
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 ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2543 

 
ภาพ 3-43 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําปัตตานี 
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   4) ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล 
    Toth (1963) ได้เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์การไหลของน้ําบาดาลในแอ่งกักเก็บน้ํา
บาดาล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologic Environments) 
ซ่ึงประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) สภาพภูมิประเทศ (topography) สภาพธรณีวิทยา 
(geology) อุทกธรณีเคมี และข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของวัฏจักรของน้ําในระบบอุทกวิทยา
ร่วมกับข้อมูลชลศาสตร์การไหลของน้ําบาดาลในแอ่งกักเก็บในเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึงสามารถจําแนกระบบ
การไหลของน้ําบาดาลในแอ่งกักเก็บได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ (ภาพ 3-44) และมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) ระบบการไหลเฉพาะแห่ง (Local flow system) เป็นการไหลของน้ําในระดับต้ืนพ้ืนท่ี
รับน้ําและพ้ืนท่ีสูญเสียน้ําอยู่ในระยะใกล้กันทําให้ระยะทางและเวลาการไหลสั้น การเปลี่ยนแปลงทิศทาง
และอัตราการไหลของน้ําไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับการซึมของน้ําเข้าสู่ระบบน้ําบาดาลและการคายระเหย                
ท่ีผิวดิน คุณภาพของน้ํามีความเข้มข้นของสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (TDS), HCO3

-, Ca2+, Mg2+ตํ่า               
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแนวด่ิงค่อนข้างสูง 
    (2) ระบบการไหลขนาดกลาง (Intermediate flow system) การไหลของน้ําบาดาลท่ีเกิด
เป็นบริเวณกว้างข้ึน มีความเข้มข้นของสารท้ังหมดท่ีละลายได้เพ่ิมข้ึนตามระยะทางการไหล คุณภาพน้ํา 
มีการเปลี่ยนแปลงของสารละลาย SO4

2- และ Cl- บ้างเล็กน้อยระดับน้ํามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
น้อย 
    (3) ระบบการไหลบริเวณกว้าง (Regional flow system) มีพ้ืนท่ีรับน้ําเป็นสันปันน้ําของ
แอ่งกักเก็บและพ้ืนท่ีสูญเสียน้ําเป็นบริเวณท่ีมีระดับภูมิประเทศตํ่าท่ีสุดของแอ่งน้ําบาดาล มีระยะการไหล
ท่ีไกลและลึกอัตราการไหลช้าอุณหภูมิของน้ําค่อนข้างสูงคุณภาพของน้ําบาดาลมีปริมาณสารท้ังหมด              
ท่ีละลายได้ Cl- และ SO4

2- สูง และมีค่า HCO3
- ลดลง  

      ระบบการไหลของน้ําบาดาลในแต่ละระบบประกอบด้วยพ้ืนท่ี 3 ส่วน คือ พ้ืนท่ีรับน้ํา
เป็นพ้ืนท่ีท่ีน้ําบาดาลไหลลงพ้ืนท่ีปันน้ําเป็นพ้ืนท่ีท่ีน้ําบาดาลไหลในแนวราบและพ้ืนท่ีสูญเสียน้ําเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีน้ําบาดาลไหลข้ึน แต่ละระบบการไหลของน้ําบาดาลมีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีรับน้ําและพ้ืนท่ีสูญเสียน้ํา 
(ภาพ 3-45) ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือช่วงเวลา 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-113 

 

   ท่ีมา : Toth (1963)      

ภาพ 3-44 ระบบการไหลของน้ําบาดาล (จาก Toth, 1963) 
 

 

 

   ท่ีมา :  เกรียงศักด์ิ ศรีสุข, 2543 (ดัดแปลงจาก Toth, 1963)  
 

ภาพ 3-45 ลักษณะการไหลและเฮดของน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีรับน้ํา พ้ืนท่ีปันน้ํา และพ้ืนสูญเสียน้ํา 
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   จากข้อมูลระดับน้ําบาดาล ของบ่อบาดาล จํานวน 82 บ่อ ดังแสดงภาพ 3-46 ได้จัดทําเส้นชั้น
ความสูงระดับแรงดันเท่ากันของน้ําบาดาล (equipotent line) เพ่ือศึกษาลักษณะและทิศทางการไหล
ของน้ําบาดาล พบว่าน้ําบาดาลมีทิศทางการไหลหลักจากพ้ืนท่ีรับน้ํา (recharge area) บริเวณภูเขาสูง
ด้านทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตกมีระดับแรงดันน้ําบาดาล 40-400 ม.รทก. ไปยังพ้ืนท่ีสูญเสียน้ํา 
(Discharge area) บริเวณด้านเหนือของพ้ืนท่ีศึกษามีระดับแรงดันน้ําบาดาล 20-40 ม.รทก.แสดง               
ดัง ภาพ 3-47 และภาพ 3-48 

 

ท่ีมา  :  กรมทรัพยากรธรณี, 2543 

ภาพ 3-46 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของบ่อบาดาล 
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ท่ีมา  :  กรมทรัพยากรธรณี , 2543 

ภาพ 3-47 ทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในลุ่มน้ําปัตตานี 
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   5) ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาล  
    ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีพบว่า มีปริมาณการใช้น้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคกระจายตัวอยู่บริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา โดยมีบ่อบาดาลท้ังท่ีเป็นบ่อสูบมือโยกและสูบด้วยไฟฟ้า จํานวน 862 บ่อ               
โดยบ่อบาดาลมีความลึกของการพัฒนาบ่ออยู่ในช่วงระหว่าง 6-66 เมตร ระดับน้ําบาดาลมีความลึก
ระหว่าง 0.3-30 เมตร จากผิวดินแสดงดังภาพ 3-49 มีปริมาณการให้น้ําบาดาลระหว่าง <2-38 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง แสดงดังภาพ 3-50 
    ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี พบว่าแหล่งน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพสูงสุดใน
พ้ืนท่ีคือ แหล่งน้ําบาดาลในชั้นตะกอนหินร่วนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ําปัตตานีทางด้านทิศเหนือของพ้ืนท่ี
ศึกษา ประกอบด้วย 2 แหล่งดังรายละเอียดดังนี้  
    (1) แหล่งน้ําบาดาลในชั้นน้ําตะกอนน้ําพา และชั้นน้ําตะกอนตะพักลําน้ํา  
    (2) แหล่งน้ําบาดาลในหินปูน ท่ีสามารถพัฒนาแหล่งน้ําได้ท่ีความลึกต้ังแต่ 15–30 เมตร            
มีปริมาณน้ําระหว่าง 10–20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จนถึงมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แหล่งน้ํา
บาดาลท่ีมีศักยภาพรองลงมาได้แก่แหล่งน้ําบาดาลในชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาท่ีพบกระจายอยู่ท่ัวไป
บริเวณท่ีราบระหว่างภูเขา แหล่งน้ําบาดาลในหินชุดลําปาง และหินตะกอนก่ึงหินแปร สามารถพัฒนา
แหล่งน้ําได้ท่ีระดับความลึก 10–30 เมตร ปริมาณน้ํา 2–10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ําบาดาล
ส่วนใหญ่เป็นน้ําจืดคุณภาพดีแต่มีปริมาณเหล็กในน้ําค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนท่ี 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-118 

 
ท่ีมา  :  กรมทรัพยากรธรณี , 2543 

ภาพ 3-49 แผนท่ีแสดงระดับน้ําบาดาล 
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ท่ีมา  :  กรมทรัพยากรธรณี , 2543 

ภาพ 3-50 แผนท่ีแสดงปริมาณการให้น้ําบาดาล 
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 3.2.6  คุณภาพนํ้าใต้ดิน 

   1) วิธีการศึกษา 
    การศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด เพ่ือทํา               
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ําใต้ดิน ดังนี้ 
    (1)  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพน้ําใต้ดินจากเอกสารรายงาน ประกอบกับนําผลจาก
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาข้ันการจัดทํารายงาน PEE: 2529 มาทบทวน
ประกอบการวิเคราะห์ 
    (2)  เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 4 สถานี ได้แก่ 1) บ่อน้ําต้ืนหลัง
มัสยิดบางลาง 2) น้ําใช้ชุมชนหน้าเข่ือนบางลาง 3) บ่อน้ําต้ืนบ้านตันหยงบากอ 4) บ่อน้ําดิบของประปา
บ้านตันหยงบากอ (จุดเก็บตัวอย่างน้ําดังแสดงใน ภาพ 3-51) โดยเก็บตัวอย่างน้ําในระหว่างวันท่ี               
25 พ.ย. - 6 ธ.ค.54 ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและค่าออกซิเจนละลายน้ําในภาคสนาม
โดยตรง ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา EUROTECH พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ทางเคมี โลหะหนัก และแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ  
    (3)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําตัวอย่าง นํามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ํา     
ใต้ดินตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ําใช้ และน้ําบาดาล เพ่ือการเปรียบกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา 3 ตัวชี้วัด คือ   
ค่า chloride ท่ีไม่เกิน 250 mg/l ค่า iron ท่ีไม่เกิน 0.3 mg/l และค่า TDS ท่ีไม่เกิน 500 mg/l ท้ังนี้      
โดยมีข้อกําหนดว่าน้ําใต้ดินไม่มีการปนเป้ือนจากน้ําผิวดินหรือกิจกรรมท่ีอยู่โดยรอบ รวมท้ังเปรียบเทียบ
คุณภาพน้ําท้ังก่อนและหลังมีโครงการภายใต้มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ.2543 และมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2542  
      นอกจากนี้การวิเคราะห์คุณภาพน้ําตัวอย่าง จะใช้การเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
น้ําบาดาล ยังได้นําผลคุณภาพน้ํา มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้
ทราบคุณภาพน้ําโดยท่ัวไป คุณภาพน้ําตัวอย่างแต่ละจุด แสดงใน ตาราง 3-38 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ํามีรายละเอียด ดังนี้ 

   2) คุณสมบัติทางกายภาพ 
    (1) อุณหภูมิ (Temperature: oC) อุณหภูมิของน้ําตัวอย่างท่ีได้จากการตรวจวัดของ           
ท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 25.6oC-27.4 oC ซ่ึงมีความแปรปรวนน้อย เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ               
มีค่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 1.4 oC-4.4 oC โดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ําในบ่อและในอากาศของน้ําบ่อต้ืน
บ้านตันหยงบากอท่ีมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยภาพรวมอุณหภูมิของน้ําตัวอย่างดังกล่าว ยังถือว่า
เป็นค่าอุณหภูมิท่ัวไปของน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
    (2) ความเป็นกรด-ด่าง (Potential of Hydrogen ion: pH) ความเป็นกรด-ด่างของน้ํา
ตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 4.793–7.456 เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําผิวดิน อาจกล่าวได้ว่า              
มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นกลาง ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ยกเว้น บ่อน้ําดิบของประปา             
บ้านตันหยงบากอ ซ่ึงมีค่าค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย และเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
มีค่าความเป็นกรด-ด่างได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียง 1 ตัวอย่าง คือ น้ําใช้ชุมชนหน้าเข่ือน 
บางลาง ส่วนตัวอย่างท่ีเหลือน้ําแสดงคุณสมบัติค่อนไปทางความเป็นกรด ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลอนุโลมสูงสุด 
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    (3)  ความนําไฟฟ้า (Conductivity (Cond.): µS/cm) ความนําไฟฟ้าของน้ําตัวอย่าง   
ท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 92.36–697.20 µS/cm สําหรับน้ําจากบ่อน้ําต้ืนหลังมัสยิดบางลางจัดได้ว่ามีค่า
ความนําไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าแหล่งอ่ืน ท้ังนี้ในแหล่งน้ําปกติจะมีค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 150-300 
µS/cm ถ้าน้ํามีค่าความนําไฟฟ้าเกิน 1,000 µS/cm อาจไม่เหมาะสมหรับการผลิตประปาเพราะแสดงว่า
น้ําเริ่มจะมีรสเค็มหรือมีการปนเป้ือนสารละลาย และถ้ามีค่าเกิน 2,000 µS/cm จะไม่เหมาะสําหรับ
นํามาใช้เพ่ือการชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช  
    ความนําไฟฟ้าเป็นคุณลักษณะหรือดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง โดยจะบ่งบอกถึง
ความสามารถของน้ําในการนํากระแสไฟฟ้า สภาพนําไฟฟ้านี้จะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความเข้มข้นท้ังหมดของสารท่ีมีประจุท่ีละลายอยู่ในน้ํา จํานวนประจุ และอุณหภูมิของน้ําขณะทํา
การตรวจวัด โดยชนิดและความเข้มข้นของสารมีประจุแต่ละชนิดส่วนมากเกิดจากสารประกอบ          
อนินทรีย์มากกว่าสารประกอบอินทรีย์ ค่าความนําไฟฟ้าจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสารท่ีละลายน้ํา
ได้กับสภาพการนําไฟฟ้า  
    (4)  ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solid (TDS): มก./ลิตร) ของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 70.68 – 497.00 มก./ลิตร โดยเฉพาะ
ตัวอย่างน้ําจากบ่อน้ําต้ืนหลังมัสยิดบางลางท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ําสูงมากเม่ือเทียบกับน้ําตัวอย่างท่ีเหลือ
ซ่ึงมีค่าตํ่าและใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ค่าของแข็งละลายน้ําท่ีตรวจวัดได้ ยังจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําบาดาล และยังมีค่าไม่สูงนักเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
    (5) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride (NaCl): พีพีที) ค่าความเค็มของน้ําตัวอย่าง 
ท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.086–0.661 พีพีที โดยตัวอย่างน้ําท่ีมีค่าโซเดียมคลอไรด์สูงนี้มาจากบ่อน้ําต้ืน
หลังมัสยิดบางลาง ซ่ึงโดยปกติน้ําจากแหล่งน้ําจืดธรรมชาติโดยท่ัวไปพบน้ํามีค่าความเค็มไม่เกิน 0.5               
พีพีที ค่าความเค็มท่ีตรวจวัดได้ดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ประกอบกับเป็น             
การเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในเวลาเดียว ดังนั้น จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุค่าความเค็มท่ีชัดเจนได้ 
อย่างไรก็ตามหากมีการพบประเด็นผลกระทบท่ีมีนัยในพ้ืนท่ี ควรจะต้องทําการศึกษาในรายละเอียด             
ตามประเด็นปัญหาต่อไป 
   3) คุณสมบัติทางเคมี 
    (1) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen (DO): มก./ลิตร) ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนละลายน้ําของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1.63–5.76 มก./ลิตร มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่า
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําตามมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามถือเป็นคุณสมบัติ
โดยท่ัวไปของน้ําใต้ดิน ท้ังนี้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําจะข้ึนอยู่กับระดับความลึกของน้ําใต้ดินเป็นหลัก 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพน้ําจากบ่อน้ําดิบของประปาบ้านตันหยงบากอ มีค่าความเข้มข้น
ออกซิเจนละลายน้ําตํ่าสุด คือ 1.63 มก./ลิตร  
    (2) บีโอดี (Biochemical oxygen demand (BOD): มก./ลิตร) ค่าความสกปรกของ
น้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.76–1.35 มก./ลิตร ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ
แหล่งน้ําผิวดิน สําหรับน้ําใต้ดินจากบ่อน้ําดิบของประปาบ้านตันหยงบากอ พบมีค่าบีโอดีสูงกว่าน้ํา
ตัวอย่างจากอีก 3 จุดท่ีทําการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามยังจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ําผิวดิน 
    (3) เหล็ก (Iron (Fe): มก./ลิตร) ค่าละลายของเหล็กในน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่าอยู่
ระหว่าง < 0.002–0.24 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงท่ีมีความแตกต่างค่อนข้างน้อย โดยมีน้ําตัวอย่าง              
3 จุดท่ีมีค่าเหล็ก < 0.002 มก./ลิตร ยกเว้นน้ําตัวอย่างจากแหล่งน้ําใช้ของชุมชนหน้าเข่ือนบางลางท่ีมีค่า
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ความเข้มข้นของเหล็กสูงท่ีสุด คือ 0.24 มก./ลิตร แต่ยังจัดได้ว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
ตามเกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ปกติเหล็กจะละลายปะปนอยู่ในน้ําบาดาลมากกว่า
น้ําผิวดิน ปริมาณเหล็กละลายน้ํามากกว่า 0.3 มก./ลิตร จะมีปัญหาเรื่องน้ําเปลี่ยนสีมีกลิ่นสนิมเหล็ก              
และทําให้สีของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสีขาวมีรอยด่าง สาเหตุท่ีมีเหล็กละลายอยู่ในน้ําบาดาลมากกว่า              
น้ําผิวดิน เพราะว่าน้ําบาดาลส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพไร้อากาศ (Anaerobic) ทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมี       
ท่ีเรียกว่า Reduction ทําให้เหล็กท่ีอยู่ใต้ดินมักจะอยู่ในรูปสาร FeCO3    
    (4) คลอไรด์ (Chloride (Cl): มก./ลิตร) ค่าคลอไรด์ของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่า              
อยู่ระหว่าง 2.3 – 8.68 มก./ลิตร ซ่ึงจัดอยู่ในช่วงความแตกต่างค่อนข้างน้อย โดยท่ีบ่อน้ําต้ืนบ้านตันหยง
บากอ มีค่าคลอไรด์สูงสุด ค่าคลอไรด์ของแหล่งน้ําใต้ดินท้ัง 4 จุด มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
ตามเกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คลอไรด์เม่ืออยู่ในน้ําจะอยู่ในรูปคลอไรด์ไอออน 
พบได้ท่ัวไปในน้ําธรรมชาติและน้ําเสียถ้ามีปริมาณคลอไรด์มากกว่า 250 มก./ลิตร จะทําให้น้ํามีรสเค็ม
เนื่องมาจากการรวมตัวกับโซเดียม เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง นอกจากนี้คลอไรด์                   
ยังสามารถรวมตัวกับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําได้  
   4) คุณลักษณะสารพิษ 
    (1)  ตะก่ัว (Pb: มก./ลิตร) ค่าของตะก่ัวในน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่า < 0.035 มก./ลิตร 
ซ่ึงไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน แต่ยังจัดได้ว่าน้ํามีการปนเป้ือนเม่ือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลตามเกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสมคือต้องไม่มีตะก่ัวอยู่เลย แต่ยังไม่สูงกว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด  
      (2) ปรอท (Hg: มก./ลิตร) ค่าปรอทของน้ําใต้ดินท่ีเก็บตัวอย่างท้ัง 4 จุด มีค่า < 0.10 
มก./ลิตร พบว่ามีค่าปรอทสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท้ัง 4 จุด เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําบาดาลตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสมซ่ึงจะต้องไม่มีเลย หรือมีไม่สูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด แต่อย่างไร
ก็ตามการพบค่าปรอทท่ีสูงดังกล่าวอาจมีสาเหตุสําคัญมาจากการตกค้างและสะสมของปุ๋ยและสารเคมี           
ในดินท่ีชาวบ้านใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

   5) คุณลักษณะทางแบคทีเรีย 
    ค่าของแบคทีเรียของน้ําตัวอย่างท้ัง 4 จุด ท่ีทําการศึกษา พบว่า ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ระหว่าง 17 - 47 MPN/100 ml และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด 
(Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ระหว่าง 240 - 1,600 MPN/100 ml ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดิน พบการปนเป้ือนไม่สูงเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนดท้ัง 4 จุด อย่างไรก็
ตามกรณีของน้ําตัวอย่างจากบ่อน้ําต้ืนหลังมัสยิดบางลาง พบมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดสูงกว่า
ตัวอย่างน้ําในจุดอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเป็นบ่อน้ําท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับท่ีตํ่าจึงมีโอกาสปนเป้ือน
แบคทีเรียได้ง่าย เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีกําหนดไว้ต้องไม่เกิน 2.0 MPN/              
100 ml ปรากฏว่า น้ําใต้ดินท้ัง 4 จุด มีค่าไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสมของคุณภาพน้ํา
ทางชีววิทยา การศึกษาการปนเป้ือนของแบคทีเรียในแหล่งน้ําเป็นดัชนีหนึ่งท่ีบ่งชี้ถึงความสกปรกของน้ํา 
เนื่องจากมีแบคทีเรียหลายชนิดท่ีก่อให้เกิดโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร  
   สรุปผลการศึกษาคุณภาพน้ําบาดาล ตามดัชนีชี้วัดท่ีกําหนด โดยท่ัวไปพบคุณภาพน้ําอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําบาดาล ยกเว้นพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนหน้าเข่ือนบางลาง              
ซ่ึงน้ําบาดาลมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในบางดัชนีชี้วัด คือ คุณภาพน้ํามีค่าค่อนข้างเป็นกรด และมีค่า
ความเค็มสูงกว่ามาตรฐานน้ําบาดาล เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับผลการศึกษาคุณภาพน้ํา
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บาดาลในข้ันการจัดทํารายงาน 
คือ chloride, iron และ TDS
chloride และจํานวนตัวอย่างประมาณร้อยละ 
ในการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการศึกษาครั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ได้เลิกการใช้บ่อบาดาล รวมท้ังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดิน
ทางเข้าสํารวจในพ้ืนท่ี 
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 PEE : 2529 ซ่ึงได้ทําการศึกษาคุณภาพน้ําบาดาลด้วยตัวชี้วัด 
TDS พบว่าน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีค่าได้มาตรฐานสําหรับค่า 

วอย่างประมาณร้อยละ 10 ท่ีมีค่าเหล็กไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ในการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการศึกษาครั้งนี้ สามารถเก็บจํานวนตัวอย่างเพ่ือทําการวิเคราะห์ได้น้อย 
เนื่องจากในปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ได้เลิกการใช้บ่อบาดาล รวมท้ังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดิน

ภาพ 3-51 จุดวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 
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ซ่ึงได้ทําการศึกษาคุณภาพน้ําบาดาลด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน      
พบว่าน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีค่าได้มาตรฐานสําหรับค่า 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สามารถเก็บจํานวนตัวอย่างเพ่ือทําการวิเคราะห์ได้น้อย 

เนื่องจากในปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ได้เลิกการใช้บ่อบาดาล รวมท้ังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดิน
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ตาราง 3-38 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดนิ 
 

Station บ่อนํ้าตื้นหลัง
มัสยิดบางลาง 

นํ้าใช้ชุมชน
หน้าเข่ือน 
บางลาง 

บ่อนํ้าตื้นบ้าน
ตันหยงบากอ 

บ่อนํ้าดิบ
ประปาบ้าน
ตันหยงบากอ 

มาตรฐาน
คุณภาพ 
นํ้าผิวดิน
ประเภท 2 

มาตรฐาน
คุณภาพ 
นํ้าผิวดิน
ประเภท 3 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

นํ้าบาดาล 
เกณฑ์กําหนด 
ท่ีเหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

Air Temp.(oC) 27.0 27.0 31.8 29.5 - -    
Water Temp. (oC) 25.6 25.9 26.3 27.4 ธรรมชาติ ธรรมชาติ    
pH 6.6 7.4 5.0 4.8 5-9 5-9  7.0-8.5 6.5-9.2 

Cond.* (µS/cm) 697.20 117.70 110.10 92.36 - -    
TDS(mg/L) 497.00 87.74 79.94 70.68 - -  <600 1,200 
NaCl** (ppt) 0.661 0.109 0.10 0.086 - -    
DO (mg/L) 5.54 5.76 2.80 1.63 >6 >4    
BOD (mg/L) 0.76 0.81 0.83 1.35 <1.5 <2    
Fecal coliform 
(MPN/100ml) 

33 47 34 17 1,000 5,000  <2.0 - 

Coliform bacteria 
(MPN/100 ml) 

1,600 280 240 280 5,000 20,000  <2.0 - 

เหล็ก (Fe) (mg/L) <0.002 0.24 <0.002 <0.002 - -  <0.5 1.0 
Chloride (mg/L) 5.90 2.31 8.68 6.71 - -  <250 600 
ตะก่ัว (Pb) (mg/L) <0.035 <0.035 <0.035 <0.035 0.05 0.05  ต้องไม่มีเลย 0.05 
Hg (mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.002 0.002  ต้องไม่มีเลย 0.001 

 
ท่ีมา: สํารวจโดยสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง 25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 54 
หมายเหตุ :  * ในแหล่ง นํ้าปกติจะมี ค่าการนําไฟฟ้าประมาณ 150-300 µS/cm ถ้ามี ค่าเ กิน 1,000 µS/cm                       
อาจไม่เหมาะสมหรับการผลิตประปาเพราะเริ่มจะมีรสเค็มหรือมีการปนเป้ือนสารละลาย และถ้ามีค่าเกิน 2,000 µS/cm              
จะไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้เพ่ือการชลประทาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช 
   ** ค่าความเค็มของนํ้าส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 0.5 ppt ซ่ึงเป็นค่าความเค็มสูงสุดในแหล่งนํ้าจืดธรรมชาติ
โดยท่ัวไป 
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3.2.7  ทรัพยากรดิน 

   1) วิธีการศึกษา 
    (1)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานทรัพยากรดิน  และแผนท่ีชุดดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
    (2)  เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติ ได้แก่ ความชื้นของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุโปแตสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ความอ่ิมตัวของเบส ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน) ความเค็มของดิน (Saline Soil, Sodic Soil และ Saline-Sodic Soil) 
ความเป็นกรด-ด่างของดิน การกร่อนของดิน 
    (3)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ซ่ึงจะนํามาทบทวนประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

   2) สภาพท่ัวไป 
    จากการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรดินในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและ
แม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบว่ามีการศึกษาท่ีดําเนินการจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2545 จากรายงาน
แผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง สามารถสรุป
รายละเอียดของทรัพยากรดินท่ีพบในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่างดังนี้ 
    (1) ดินท่ีพบบริเวณท่ีเป็นหาดทรายและสันทราย (Beach and Sand dune) 
      พบดินท่ีมีปฏิกิริยาดินค่อนข้างท่ีจะเป็นด่างและเนื้อดินเป็นทรายตลอดชั้นดิน                 
ถ้าดินท่ีเกิดบนพ้ืนท่ีท่ีเป็นหาดทรายหรือสันทรายเก่า เนื้อดินเป็นทรายหรือดินทรายปนร่วนตลอดชั้นดิน 
สีดินมีสีน้ําตาล อาจพบชั้นท่ีสะสม ฮิวมัสและเหล็กท่ีความลึกมากกว่า 200 เซนติเมตร  
      การใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน เ ป็น ท่ี ต้ั งของ ท่ีอยู่ อา ศัย ตัว เ มือง สถานท่ีราชการ                       
ส่วนการเกษตรพืชท่ีปลูก ได้แก่ ไม้ผลผสม และบริเวณท้ิงร้างจะเป็นท่ีไม้พุ่ม 
      ปัญหาของท่ีดิน  

- ดินเป็นทรายจัด ทําให้ความสามารถในการอุ้มน้ําตํ่ามาก 
- ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา  
- ดินมีการระบายน้ํามากเกินไป ทําให้พืชขาดแคลนน้ําในช่วงฝนท้ิงช่วง 
- น้ําใต้ดินค่อนข้างท่ีจะเป็นด่างและเค็ม เป็นอุปสรรคต่อการใช้น้ํา 
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    (2) ดินท่ีบริเวณแอ่งท่ีลุ่ม (Old lagoon or back swamp)  
      พบดินอินทรีย์ปะปนอยู่ในดินในพ้ืนท่ีท่ีเป็นขอบแอ่งท่ีลุ่มตํ่ากับบริเวณท่ีเป็นท่ีราบน้ํา
ท่วมหรือบริเวณขอบพรุ ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็น
ดินเลนทะเลท่ีมีสารไพไรท์มากอยู่ระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส่วนใหญ่ใช้ในการทํานา แต่ปัจจุบันเกือบท้ังหมดเป็นนาร้าง
ส่วนบริเวณท่ีไม่ได้ทําประโยชน์จะเป็นท่ีลุ่มชื้นแฉะหรือเป็นท่ีท้ิงร้าง มีไม้พุ่มข้ึนท่ัวไป 
      ปัญหาของท่ีดิน  
      -  ดินเป็นกรดจัดมาก ธาตุอลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส ถูกละลายออกมามากจนเป็น
พิษต่อพืช ฟอสฟอรัส ถูกตรึง ไม่สามารถดูดไปใช้ได้ 
      - ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ 
      - ดินมีน้ําแช่ขัง 
      - ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
    (3) ดินท่ีพบบริเวณท่ีราบน้ําทะเลท่วมถึงหรือชวากทะเล (Active tidal flat) 
      ดินท่ีเกิดบริเวณนี้เป็นดินเลนท่ีมีน้ําทะเลท่วมขังเกือบตลอดท้ังปี ดินมีความเค็มมาก 
ถ้าเป็นดินเหนียวจัดท่ีไม่มีกรดกํามะถันแฝงท่ีเรียกว่า ไพไรท์ ปรากฏอยู่ 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ใช้เป็นท่ีต้ังของตัวเมือง สถานท่ีราชการ โรงงานหรือสถานท่ี
พักผ่อน ส่วนท่ีท้ิงร้างจะเป็นพ้ืนท่ีลุ่มชื้นแฉะมีการทําการเกษตรบ้าง เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง 
      ปัญหาของท่ีดิน  
      -  น้ําท่วมถึงตลอดเวลาท่ีน้ําข้ึน 
      -  ดินเค็มจัด 
      -  ดินมีการระบายน้ําเลวมาก 
      -  ดินมีเลนทะเล ยากต่อการทําการเกษตรกรรม 
    (4) ดินท่ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มน้ําทะเลเคยท่วมถึง (Former tidal flat) 
      พบดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินเหนียวปนทราย
แป้งบนดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายแป้งพบเปลือกหอย ดินเลนทะเลท่ีความลึกมากกว่า 
150 เซนติเมตร จากผิวดิน มีการระบายน้ําเลว ความสามารถในการอุ้มน้ําสูงมาก น้ําซึมไหลผ่านได้ช้า 
การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้า น้ําท่วมขังบนผิวดิน 4 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ดินบนเป็นกรดแก่ ดินล่างเป็นด่างเล็กน้อยถึงกรดจัดมาก 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นท่ีตั้งของตัวเมือง ส่วนพ้ืนท่ีเกษตรใช้ทํานา ไม้ผลผสม 
      ปัญหาของท่ีดิน   
      -  เกิดความเสียหายจากน้ําท่วมขังในบางปี 

 -  ดินเป็นดินทรายแป้งทําให้ยากต่อการไชชอนของรากพืช และข้าวจะไม่ค่อย               
แตกกอ 

 -   ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
 -   ดินเปรี้ยวจัด ธาตุอาหารบางชนิดถูกตรึงไว้ และบางชนิดละลายออกมามากจน

เป็นพิษต่อพืช 
 -  ปริมาณเกลือบนผิวดินค่อนข้างมาก 
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(5) ดินท่ีพบบริเวณท่ีราบชายฝ่ัง   
พบดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินลึกมาก มีการระบายน้ําค่อนข้างเลว 

ความสามารถในการอุ้มน้ําสูงมาก น้ําซึมผ่านได้ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินเร็ว น้ําท่วมขังเป็น
ระยะสั้นๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ํา ดินบนเป็นกรดแก่ ดินล่างเป็นกรดเล็กน้อย 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปลูกยางพารา 
ปัญหาของท่ีดิน  
-   ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
-   น้ําท่วมขังทําให้พืชผลเสียหายในบางปี 
-   ดินเป็นดินทรายแป้ง ยากต่อการไชชอนของรากพืช 
-   ดินขาดน้ําในระยะฝนท้ิงช่วงในฤดูเพาะปลูก 

(6) ดินท่ีพบบริเวณสันดินริมน้ํา (Levee)  
พบดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินร่วมปนดินเหนียว มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ดินลึกมาก          

มีการระบายน้ําดี มีความสามารถในการอุ้มน้ําปานกลาง น้ําซึมผ่านได้ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบน  
ผิวดินปานกลาง มีน้ําท่วมระยะสั้นในบางปี มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า ดินบนและดินล่าง
เป็นกรดจัด   
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นท่ีต้ังของตัวเมือง ท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ ส่วนบริเวณ              
ท่ีทําการเกษตรจะปลูกยางพารา ไม้ผลผสมและมะพร้าว ส่วนท่ีท้ิงร้างจะเป็นท่ีลุ่มชื้นแฉะหรือไม้พุ่ม 
      ปัญหาของท่ีดิน   
      -   ดินบางแห่งประสบปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน 
      - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า 

(7) ดินท่ีพบบริเวณท่ีราบน้ําท่วมถึง (Flood plain)  
      พบดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวและมีปริมาณ Phinthite น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์    
ดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ความสามารถในการอุ้มน้ําสูงมาก น้ําซึมผ่านได้ช้า น้ําท่วมขังบนผิวดิน              
3-4 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ดินบนเป็นกรดแก่ ดินล่างเป็นกรดจัด 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปลูกข้าว ไม้ผลผสม ส้ม ยางพารา  ยูคาลิปตัส และมะพร้าว  
บางพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งบ้านเรือนและพ้ืนท่ีลุ่ม 
      ปัญหาของท่ีดิน 
       -  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
      -   ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
      -   ถ้ามีฝนมากจะทําให้น้ําท่วม ทําให้พืชชะงักการเจริญเติบโต 

(8) ดินท่ีพบบริเวณลานตะพักลําน้ํา (Terrace) 
(8.1) ดินท่ีลุ่มพบบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (Lowland on Low Terrace)                

มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลวถึงค่อนข้างเลว                
มีความสามารถในการอุ้มน้ําสูง น้ําซึมผ่านได้ช้าถึงค่อนข้างช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้าถึงปานกลาง 
น้ําท่วมผิวดิน 4-5 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า ดินบนเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัด                 
ดินล่างเป็นด่างเล็กน้อยถึงกรดจัด ดินล่างอาจพบก้อนหินปูน 
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การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปลูกข้าว ไม้ผลผสม ส้ม ยางพารา มะพร้าว 
ปัญหาของท่ีดิน 
-   ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า   
-   น้ําท่วมขังทําให้เกิดความเสียหายกับพืชท่ีปลูกในบางปี 
-   ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
(8.2) ดินท่ีดอนท่ีพบบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับกลาง (Upland or Middle Terrace) 

มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี มีความสามารถในการอุ้มน้ําได้              
ปานกลางถึงตํ่า น้ําซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ค่อนข้างตํ่า ดินเป็นกรดจัด 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา ไม้ผลผสม ส้ม ท่ีต้ังบ้านเรือน ไม้พุ่ม พ้ืนท่ี เหมืองแร่ 
ปัญหาของท่ีดิน  
-  ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า 
-  ช่วงฤดูแล้งอาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
-  มีการชะล้างพังทลายปานกลางถึงรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 
-  ดินต้ืนพบก้อนกรวดมากทําให้ยากต่อการไชชอนของรากพืช 

(9) ดินท่ีพบบริเวณท่ีราบบริเวณหุบเขาหรือเชิงเขา  
ดินท่ีพบมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายบนดินร่วนปนทราย หยาบ 

พวกหินควอร์ท ดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าค่อนข้างมาก ความสามารถในการอุ้มน้ําของดินตํ่า                   
น้ําซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่ามาก ดินบนและดินล่างเป็น
กรดแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา 

ปัญหาของท่ีดิน  
-  การระบายน้ําค่อนข้างมากทําให้พืชขาดน้ําในช่วงฝนท้ิงช่วง 
-  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่ามาก 
-  ดินเป็นทรายทําให้โครงสร้างดินไม่ดี ความสามารถในการอุ้มน้ําของดินตํ่า 
-  ดินมีการชะล้างพังทลายปานกลาง 

(10) ดินท่ีพบบริเวณพ้ืนผิวท่ีเหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosion Surface)  
(10.1) บริเวณเขาหินตะกอนเนื้อหยาบ (Coarse grain elastic rock) มีเนื้อดินเป็น              

พวกดินร่วนปนกรดมาก ดินลึกปานกลาง พบชั้นกรวดมากท่ีระดับความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
มีการระบายน้ําดี ความสามารถในการอุ้มน้ําปานกลาง น้ําซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า ดินบนและดินล่างเป็นกรดจัด  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา ไม้ผลผสม ท่ีตั้งบ้านเรือนและไม้พุ่ม 
ปัญหาของท่ีดิน 
-  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา  
-  ดินมีการชะล้างพังทลายของดินปานกลางถึงรุนแรง 
-  พบหินซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการไชชอนของพืช 
(10.2) บริเวณเขาหินตะกอนเนื้อละเอียด (Fine grain clastic rock) ดินส่วนใหญ่

เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี และมีความสามารถในการอุ้มน้ําดี บางแห่งท่ีเป็นเนินเขาชั้นของหินดินดาน             
ยังไม่สลายตัวอยู่ในระดับท่ีตื้น ท่ีระดับความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
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ปนกรวดเล็กน้อย น้ําซึมผ่านได้ปานกลาง การไหลบ่าของผิวดินเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 
ดินบนเป็นกรดจัด ดินล่างเป็นกรดปานกลาง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา ไม้ผลผสม ส้ม ทุเรียน  มะพร้าว พ้ืนท่ีป่า  ท่ีตั้งบ้านเรือน  
ปัญหาของท่ีดิน  
-  ดินลึกปานกลาง พบชั้นหินพ้ืนกําลังสลายตัว 
-  ดินมีการชะล้างพังทลายระดับปานกลางถึงรุนแรง 
(10.3) บริเวณภูเขาหินแกรนิต (Granite Mountain) เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด

จนถึงพวกดินเหนียว บางแห่งเป็นดินร่วนหยาบ ความสามารถในการอุ้มน้ําได้สูง น้ําซึมผ่านได้ปานกลาง 
การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า ดินเป็นกรดจัด 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา ไม้ผลผสม ทุเรียน พ้ืนท่ีป่า ไม้พุ่มและท่ีตั้งบ้านเรือน 
ปัญหาของท่ีดิน  
-  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
-  ดินมีการชะล้างพังทลายเล็กน้อยถึงรุนแรง 
-  ขาดแคลนน้ําในช่วงฝนท้ิงช่วง 

(11) ดินบริเวณภูเขา   
 ลักษณะของดินไม่แน่นอนข้ึนกับวัตถุต้นกําเนิด ถ้าวัตถุต้นกําเนิดเป็นพวกหินอัคนี    
หินแปรเนื้อละเอียดหรือหินตะกอนเนื้อละเอียดจะให้เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ถ้าเป็นหินตะกอนเนื้อ
หยาบจะให้เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนท่ีชันมาก มีท้ังดินต้ืนมากจนถึงดินลึกมากข้ึนกับปัจจัย
แวดล้อมในการสลายตัวของวัตถุต้นกําเนิดดิน การระบายน้ําดี 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไม่เหมาะสมท่ีจะทําการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า 
      ปัญหาของท่ีดิน มีการชะล้างพังทลายระดับรุนแรงมาก และการใช้เครื่องมือกล     
ทําการเกษตรกรรมมีข้อจํากัดมากท่ีสุด 
   3) การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
    จากการศึกษาทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีโครงการพบว่าทรัพยากรดินดังกล่าวมีปัญหาของท่ีดิน
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
    (1) บริเวณท่ีลุ่มซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีส่งน้ําโครงการชลประทาน ดินมีน้ําท่วมขังในฤดูฝน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้แม่น้ําแต่ท่วมไม่นาน ลักษณะของดินท่ีลุ่มมักมีการระบายน้ําเลว จะมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช หากเกษตรกรทําการยกร่องปลูกยางพาราในท่ีลุ่ม จะทําให้ยางพาราแคระ
แกร็นลําต้นไม่ใหญ่ และให้น้ํายางน้อย 
    (2) พ้ืนท่ีราบบริเวณพ้ืนท่ีส่งน้ํา พบเนื้อดินมีลักษณะเป็นดินทรายจัดถึงดินเหนียว ซ่ึงจะมีผล
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการวิเคราะห์พบว่าดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินทรายมีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า ท้ังนี้ดินยังมีผลต่อความสามารถในการอุ้มน้ํา ดินทรายจะสามารถอุ้มน้ําตํ่า ขณะท่ีดินเหนียว
ในช่วงฤดูแล้งจะพบการแตกระแหงของดิน  
     (3) ปัญหาดินต้ืน จากการวิเคราะห์พบว่าดินบางพ้ืนท่ีเป็นดินต้ืน และมีปริมาณก้อนกรวด
หรือลูกรังในดิน ส่งผลต่อการชอนไชของรากพืช เนื่องจากรากพืชจะไม่สามารถชอนไช เพ่ือดูดยึดธาตุ
อาหารในดินได้ 
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    (4) ความลาดชันของพ้ืนท่ี พบว่าบริเวณท่ีต้ังเข่ือนมีความลาดชันสูง ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อ
การทําการเกษตร หากเกษตรกรเข้าไปบุกรุกป่าเพ่ือปลูกยางพารา จะมีผลต่อการชะล้างพังทลายทําให้ดิน
มีความเสี่ยงต่อการชะล้าง และการเกิดดินถล่ม 
    (5) บางพ้ืนท่ีพบพ้ืนท่ีหินโผล่ ซ่ึงไม่เหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม  
    4) สภาพการใช้ท่ีดิน 
     จากรายงานแผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่าง กรมพัฒนาท่ีดิน 2545 พบว่าลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่าง มีพ้ืนท่ีป่าไม้เนื้อท่ี 825,760 ไร่ หรือร้อยละ 34.23 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน
และแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พ้ืนท่ีเกษตร เนื้อท่ี 1,482,170 ไร่หรือร้อยละ 61.44 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ํามัน 
เนื้อท่ี 1,259,507 ไร่ หรือร้อยละ 52.21 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่าง พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา ได้แก่ แม่น้ําลําคลอง บึง เข่ือนบางลาง และทะเลสาบเนื้อท่ี 39,911 ไร่ หรือ              
ร้อยละ 1.68 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พ้ืนท่ีอยู่อาศัยเนื้อท่ี 
40,528 ไร่ หรือร้อยละ 1.541 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง       
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม ท่ีลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด บ่อดิน เนื้อท่ี 23,641 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง ดังแสดงในตาราง 3-39 
   จากรายงานหลักโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้  
ฝั่งตะวันออกและปัตตานี กรมทรัพยากรน้ํา (2548) ได้ศึกษาในเรื่องพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและ                  
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้น
คุณภาพลุ่มน้ํา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตาราง 3-39 สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 37,151 1.54 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,482,170 61.44 

  พ้ืนท่ีนาข้าว 108,316 4.49 

  พ้ืนท่ีนาข้าวท่ีมีการทํานาเพียงครั้งเดียว 82,986 3.44 

  พ้ืนท่ีนาข้าวท่ีเป็นนาร้าง 22,918 0.95 

  พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 1,259,507 52.21 

  พ้ืนท่ีปลูกไมผ้ล 116,759 4.84 

  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 241 0.01 

พ้ืนท่ีป่าไม้ 825,760 34.23 

  พ้ืนท่ีป่าไม้สมบูรณ ์ 812,733 33.69 

  พ้ืนท่ีป่าไม้เสื่อมโทรม 13,027 0.54 

พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 40,528 1.68 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  23,641 0.98 

    ท่ีมา: กองวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545 
 
     (1) พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวน  
 ลุ่มน้ําปัตตานีมีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 556.18 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีประมาณ 15.04 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (C) พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
(E) และพ้ืนท่ีป่าเพ่ือเกษตรกรรม (A) ประมาณ 437.62, 116.12 และ 2.43 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
11.83, 3.14 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดของลุ่มน้ําสาขาดังนี้ 
     (1.1) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน ลุ่มน้ํานี้มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 285.56 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 14.43 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (11.48 %) และป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (2.95%) สภาพพ้ืนท่ียังคงมีพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีน้อยมาก สภาพระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเหลืออยู่ไม่มีความ
เหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรม 
     (1.2) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง ลุ่มน้ํานี้มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 270.62 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 15.74 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (12.24%) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
(3.16%) และป่าเพ่ือเกษตรกรรม (0.14%) สภาพพ้ืนท่ียังคงมีพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีน้อยมาก สภาพระบบนิเวศถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี
เหลืออยู่มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรมน้อยมาก 
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    (2) การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 ลุ่มน้ําปัตตานีมีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A (1A และ 1AR) และ 1B (1B และ 1BR) 
ประมาณ 740.99 และ 500.66 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 20.04 และ 13.54 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ี   
ลุ่มน้ําตามลําดับ และเม่ือรวมกับพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2 อีกประมาณ 958.82 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 25.93 เปอร์เซ็นต์ รวมท้ังสิ้นประมาณ 59.51 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ซ่ึงมีรายละเอียดของ
ลุ่มน้ําสาขาดังนี้ 
     (2.1) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน ลุ่มน้ําแห่งนี้มีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1 ประมาณ 47.81 
เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็นลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A, 1AR, 1B และ 1BR ประมาณ 25.97, 4.23, 11.62 และ 5.99 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพท่ี 1 จํานวนมาก และแบ่งเป็นพ้ืนท่ีชั้น
คุณภาพท่ี 2-5 ประมาณ 29.22, 12.91, 7.13 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 
     (2.2) ลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง ลุ่มน้ําแห่งนี้มีพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1 ประมาณ 17.19 
เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็นลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A, 1AR, 1B และ 1BR 6.02, 2.32, 4.09 และ 4.76 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ มีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพท่ี 1 จํานวนมาก และแบ่งเป็นพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพท่ี 2-5 
ประมาณ 22.13, 16.70, 13.28 และ 29.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี
คุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 5  
     จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณลุ่มน้ําภาคใต้       
ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ําปัตตานี โดยการซ้อนทับข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ํากับข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน              
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่าไม้ เกษตรกรรม ชุมชนแหล่งน้ํา และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เพ่ือวิเคราะห์
หาพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรการการใช้ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง               
การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร (พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 และ 2) 
มีผลการศึกษาพบว่าบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นแหล่งชุมชน
ประมาณ 1,051.74 และ 3.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 28.44 และน้อยกว่าร้อยละ 0.11                
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี โดยลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมและเพ่ือ
เป็นแหล่งชุมชน ประมาณร้อยละ 31.19 และ 0.10 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตามลําดับ ในขณะท่ีลุ่มน้ําแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่างมีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นแหล่งชุมชนประมาณร้อยละ 25.27            
และ 0.12 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ยังมีพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีมีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรการการใช้ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพ   
ลุ่มน้ํา ท่ีกําหนดว่าพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 จะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารและพ้ืนท่ีป่าไม้
ของประเทศ และการใช้ท่ีดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ ท่ีดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุม
เป็นพิเศษ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 2 กําหนดให้เป็นแหล่งพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารรองลงมาจากพ้ืนท่ี
คุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมท่ีสําคัญได้ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 

   5) การใช้ท่ีดินกับปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
    จากการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี
โครงการเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี
กําหนดไว้ เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ํา พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกันภัย
ธรรมชาติอันเกิดจากน้ําท่วม และการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา                  
พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ควรบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ           



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-133 

ท่ีมีสภาพป่าสมบูรณ์ หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความสมดุล                
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีบางส่วนประชาชนได้เข้าไปทําการเกษตรจนกระท่ังป่า           
มีสภาพเสื่อมโทรม กรมป่าไม้มอบให้สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นําไปประกาศเป็นเขตปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือการเกษตร เม่ือศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินปี 2545 พบว่าพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นมีพ้ืนท่ีมาก            
และมีแนวโน้มท่ีจะขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึน โดยพืชท่ีนิยมปลูกได้แก่ยางพารา เกษตรกรมักแผ้วถาง
พ้ืนท่ีชายป่าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ท้ังนี้พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณตัวเข่ือนมีการปลูกยางพาราเพ่ิมมากข้ึน 
เม่ือศึกษาความเหมาะสมทางกายภาพแล้ว พบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่เหมาะสมในการปลูกยางพารา 
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง   
    เม่ือศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา พบว่าพ้ืนท่ีโครงการบริเวณ
ตัวเข่ือนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A และ 1B และเม่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่ม
น้ํากับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบันแล้ว พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนมีการใช้ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับ
มาตรการการใช้ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนเตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ท้ังนี้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ี
ควรสงวนไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดินได้ง่ายและรุนแรง โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A ได้แก่ พ้ืนท่ีต้นน้ําลํา
ธารท่ียังมีสภาพป่าสมบูรณ์ พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1B เป็นพ้ืนท่ีท่ีสภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทําลาย ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือการใช้ท่ีดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ.ศ. 2525 หากเกษตรกรยังคงบุกรุกเพ่ือปลูก
ยางพาราเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ปริมาณน้ําฝนลดลงเนื่องจากพ้ืนท่ี
ต้นน้ําถูกทําลาย เกิดดินถล่มเนื่องจากหน้าดินไม่สามารถรับน้ําได้ รวมถึงปริมาณตะกอนดินท่ีจะถูกพัดพา
ลงไปยังตัวเข่ือน อาจทําให้มีการต้ืนเขินของเข่ือนเร็วกว่าระยะเวลาท่ีได้คํานวณไว้ ผลกระทบจากต้นน้ํายัง
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีราบบริเวณพ้ืนท่ีชลประทาน ในด้านปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง                  
อาจมีไม่เพียงพอทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูทําการเกษตร ดังนั้นพ้ืนท่ีชลประทานท่ีจะขยาย
โครงการในพ้ืนท่ีราบ ควรมีการส่งเสริมการจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินและ
ความสามารถในการบริหารจัดการน้ํา เนื่องจากเม่ือศึกษาสภาพการใช้ท่ีดินปี 2545 พบว่า เกษตรกรทํา
การเกษตรกรรมโดยปลูกข้าวเพียงครั้งเดียว บางพ้ืนท่ีท้ิงให้เป็นนาร้าง เม่ือพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการส่งน้ํา 
เกษตรกรจะทํานาสองครั้งต่อปี หรือปลูกพืชอ่ืนในฤดูแล้ง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรดําเนินการให้
ความรู้แก่เกษตรกร ให้จัดการปลูกพืชให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

   6)  การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
    จากรายงานแผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่าง กรมพัฒนาท่ีดิน 2545 ได้ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบน
และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง โดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Loss Equation) ตามวิธีการ              
ของ Wischmeier และ Smith (1978) โดยมีรูปสมการดังนี้ 

    A     =     R K L S C P 
    ซ่ึงมีรายละเอียดตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ คือ 
    A เป็นค่าการสูญเสียดินต่อหน่วยของพ้ืนท่ี ซ่ึงได้จากการคํานวณโดยการคูณค่าปัจจัยต่างๆ           
6 ปัจจัย ค่านี้เป็นการประเมินค่าเฉลี่ยรายปีของการชะล้างพังทลายของช่องว่างระหว่างร่องริ้ว (Inter Rill) 
กับร่องริ้ว (Rill) จากพายุฝน (Rain Storms) สําหรับพ้ืนท่ีดอน (Fieldsized Upland Areas) ค่านี้โดยท่ัวไป
ไม่รวมการชะล้างพังทลายจากร่องลึก (Gully) ริมฝั่งน้ํา (Stream Bank) หรือการพังทลายจากลม                      
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แต่ค่า A นี้ จะรวมตะกอนดินท่ีถูกพัดพามาก่อนท่ีจะถึงตอนล่างของลําน้ํา (Downslope Stream) หรือ
อ่างเก็บน้ํา (Reservoir)  
    R เป็นค่าท่ีรวมท้ังปัจจัยของน้ําฝนและการไหลบ่า (Rainfall and Runoff Erosivity 
Factor) ซ่ึงเป็นค่าเฉพาะแห่ง ตามปกติค่า R นี้ จะเป็นค่าแสดงความหมายถึงค่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วยดัชนี
การชะล้างพังทลาย (Erosion Index Unit)  
    K เป็นค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erodibility Factor)   
เป็นค่าเฉพาะแต่ละชั้นของดิน (Soil Horizon)  
    L เป็นค่าปัจจัยความยาวของความลาดชัน (Slope Length Factor) 
    S เป็นปัจจัยความชันของการลาดเท (Slope Steepness Factor) 
    C เป็นค่าปัจจัยการจัดการพืช (Crop Management Factor) เป็นค่าท่ีไม่มีขนาดหรือ
หน่วยค่า C เป็นค่าท่ีแสดงความหมายถึงอัตราส่วนของการสูญเสียดิน ระหว่างพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืชชนิด
ใดชนิดหนึ่งปกคลุมอยู่กับพ้ืนท่ีท่ีถูกไถพรวนปราศจากพืชคลุมดิน ซ่ึงใช้ในการหาค่าความคงทนต่อการถูก
ชะล้างพังทลายของดิน 
    P เป็นค่าปัจจัยการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย (Conservation Practice)     
เป็นค่าท่ีไม่มีขนาดหรือหน่วยค่า P เป็นค่าท่ีแสดงความหมายถึงอัตราส่วนระหว่างการสูญเสียดินจากพ้ืนท่ี
ท่ีมีการอนุรักษ์แบบต่างๆ เช่น ทําแนวคันดิน (Contouring) การปลูกพืชเป็นแถบ (Strip Cropping) 
หรือการทําข้ันบันได (Terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกข้ึนลงตามความลาดเทการประเมินค่าปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในสมการการสูญเสียดินสากล มีดังต่อไปนี้  
     L  =   (λ / 22.13) m 

     L  คือ ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล 

     λ  คือ ระยะทางตามแนวราบของพ้ืนท่ีลาดชัน นับจากจุดเริ่มมีน้ําไหลเอ่อผิวดินถึงจุด
ท่ีความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดท่ีมีการรวมตัวของน้ําเป็นร่อง มีหน่วย
เป็นเมตร ซ่ึงควรมีระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถ้าพ้ืนท่ีนั้นใช้รถไถพรวนเป็นร่อง
ยาว ค่านี้อาจยาวได้ถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร) 
     22.13  คือ ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หน่วยเป็นเมตร 
     m   คือ ตัวเลขยกกําลังซ่ึงผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วน
ระหว่างการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว (Rill Erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของน้ําไหลบ่าและ
การชะล้างพังทลายระหว่างร่องริ้ว (Interrill Erosion) ซ่ึงเกิดจากการกระทําของเม็ดฝนบนพ้ืนท่ีลาดชันสูง              
ค่า m จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้วมีมากกว่าการชะล้างพังทลายระหว่างร่องริ้ว 
ในทางกลับกันพ้ืนท่ีลาดชันน้อย ค่า m จะลดลง เนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว มีน้อยกว่าการ
ชะล้างพังทลายระหว่างร่องริ้ว 
     การคํานวณค่า L สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน 0-5% กําหนดใช้ค่า m ท่ีแนะนําโดย Wischmeier 
et al. (1997) พ้ืนท่ีลาดชัน 5-21 เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่าแนะนําโดย McCool et al. (USDA, 1997) และพ้ืนท่ี
ลาดชันมากกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่าแนะนําโดย Toxopeus (ITC, 1997) คือ 

L =  (λ / 22.13)0.2   สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน     0-1.0  เปอร์เซ็นต์ 
L =  (λ / 22.13)0.3   สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน     1.1-3.0  เปอร์เซ็นต์ 
L =  (λ / 22.13)0.4  สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน     3.1-5.0 เปอร์เซ็นต์ 
L =  (λ / 22.13)0.5  สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน     5.1-21.0 เปอร์เซ็นต์ 
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L =  (λ / 22.13)0.7   สําหรับพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า    21.0  เปอร์เซ็นต์ 

   7) วิธีวัดค่าความหมายของความลาดเท (λλλλ) 
    การคํานวณค่าความหมายของความลาดเท  หรือ ค่า λ เพ่ือใช้ในสมการคํานวณค่าปัจจัยความ
ยาวของความลาดเท (L) ข้างต้น มีการนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และศึกษาเปรียบเทียบค่าความยาว
ของความลาดเทที่คํานวณได้ เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสมสําหรับคํานวณค่า
การสูญเสียดินมากท่ีสุด มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
    การคํานวณค่าความยาวของความลาดเทจากแผนท่ีเส้นชั้นความสูง ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในข้ันต้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอลแบบ DEM (Digital Elevation Model) ซ่ึงสร้างไฟล์
เก็บบันทึกข้อมูลความสูงของพื้นที่เป็นตัวเลข กําหนดขนาดของพื้นที่ข้อมูล (Pixel) เป็น 5x5 ม. 
(หมายถึง มีการวิเคราะห์และคํานวณค่าความสูงทุกระยะ 5x5 เมตรของพื้นที่) จากนั้นจึงคํานวณ
ค่าเปอร์เซ็นต์ความชัน (Slope Steepness) ทิศทางความลาดชัน (Slope Aspect) รูปร่างของความชัน 
(Slope Form) จาก DEM และคํานวณค่าความยาวของความลาดเทในแนวราบ โดยเริ่มต้ังแต่ตําแหน่งท่ี
เปอร์เซ็นต์ความชันเปลี่ยน นับค่าสะสมของ Pixel ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความชันและทิศทางความลาดชันอยู่
ในกลุ่มเดียวกันจนกระท่ังถึง pixel สุดท้ายก่อนตําแหน่งท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความชันเปลี่ยน หรือความลาดชันมี
รูปร่างโค้งเว้า (Concave) ซ่ึงแสดงว่าเป็นพ้ืนท่ีมีการทับถมตะกอน  
    - McCool et al. (USDA), 1997) อธิบายว่า ความชันของพ้ืนท่ีสามารถตรวจวัดได้ในสนามด้วย
เครื่องมือวัดความลาดเอียง เช่น เครื่อง Abney ข้อมูลแผนท่ีเส้นชั้นความสูง ท่ีมีเส้นความสูงห่างชั้นละ    
2 ฟุต สามารถใช้คํานวณค่าความชันได้หากกระทําอย่างรอบคอบ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ช่วยให้พัฒนาสมการคณิตศาสตร์เพ่ือคํานวณค่าปัจจัยความชัน หรือ 
S-Factor สําหรับใช้ในสมการการสูญเสียดินสากลได้ ค่าปัจจัยความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดส่วนของการ
สูญเสียดินต่อหน่วยความชัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความชันต่อการชะล้างพังทลายแบบแผ่น (Sheet 
Erosion) และการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว (Rill Erosion) 
     สมการคํานวณค่า S-Factor  
     ใช้สมการ Wischmeier และ Smith (1978) สําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน 0-9 เปอร์เซ็นต์ คือ  
      S = (0.43 + 0.30 s + 0.043 s2) / 6.613 หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือ 
      S = 0.065 + 0.045 s + 0.0065 s2  
     ใช้สมการแนะนําโดย Meijerink (Huizing, 1992) สําหรับพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า                     
9 เปอร์เซ็นต์  
      S =  sin0.75 (slope degree) x cos (slope degree) หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่งคือ
      S = 6.4 (sin {atan (s/100)}0.75) (cos {atan (s/100)})  
      เม่ือ S  คือ ค่าปัจจัยความชัน 
        s  คือ เปอร์เซ็นต์ความชัน 
     การคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์ความชัน (s) 
     การคํานวณเปอร์เซ็นต์ความชัน หรือ ค่า s เพ่ือใช้ในสมการคํานวณค่าปัจจัย S-factor 
ข้างต้น มีการนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และศึกษาเปรียบเทียบค่าความชันท่ีคํานวณได้ เพ่ือพิจารณา
เลือกแหล่งข้อมูลท่ีมีความถูกต้องเหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนท่ีการสูญเสียดิน 
     การคํานวณค่าปัจจัยความลาดเทของพ้ืนท่ี คํานวณจากสมการ 
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      L =   (λ / 22.13) m 

    โดยใช้แผนที่กลุ่มชุดดินเป็นฐานในการคํานวณค่าปัจจัย LS-factor ค่าปัจจัยรวมของ 
LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนท่ีกลุ่มชุดดิน แสดงได้ดังตาราง 3-40  
    ค่าปัจจัยเก่ียวกับฝน (R) การประเมินค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝนใช้เส้นชั้นน้ําฝนรายปี
เฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของกรมอุตุนิยมวิทยามาคํานวณหาค่า R จากสูตร 
      R  =  0.4996X – 12.1415  
    จากสูตรค่า R ที่ได้จะมีหน่วยเป็นตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ทําการแปลงเป็นหน่วยตันต่อไร่
ต่อปี โดยนําค่าตัวเลข 6.25 ไปหาร ส่วนใหญ่ค่าปัจจัยเก่ียวกับภูมิประเทศ ได้แก่ ความยาว (L)                  
และระดับความลาดชัน (S) ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มชุดดิน 

ตาราง 3-40 ค่าปัจจัยรวม LS-factor ของช้ันความลาดชันตามแผนท่ีกลุ่มชุดดิน 
 

ชั้นความลาดชัน 
ตามแผนท่ีกลุ่มชุดดิน 

เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
(ค่า s) 

ค่าความยาวของความลาดเท 
(ค่า λ หน่วยเป็นเมตร) 

ค่าปัจจัยรวม 
LS - factor 

              A 1.2 150 0.226 
              B 2.0 150 0.323 
              C 5.0 100 0.567 
              D 12.0 50 1.927 
              E 20.0 50 2.753 
     F (กลุ่มดิน 62) 35.0 50 4.571 

 
    ค่าปัจจัยเก่ียวกับพืช (C) ใช้ค่าตัวเลขจากหนังสือแนวทางการประเมินอัตราชะล้างพังทลายของ
ดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประเทศไทย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545) 
    ปัจจัยเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้ํา (P) ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ให้มีค่าเท่ากับ 1 ยกเว้นพ้ืนท่ี
ทํานาข้าวให้มีค่าเท่ากับ 0.100 
    ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน 
    ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินตามมาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน      
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
      ระดับท่ี 1  น้อย      มีการสูญเสียดินระหว่าง  0-2 ตัน/ไร่/ปี 
      ระดับท่ี 2  ปานกลาง    มีการสูญเสียดินระหว่าง  2-5 ตัน/ไร่/ปี 
      ระดับท่ี 3  รุนแรง     มีการสูญเสียดินระหว่าง  5-15 ตัน/ไร่/ปี 
      ระดับท่ี 4  รุนแรงมาก    มีการสูญเสียดินระหว่าง  15-20 ตัน/ไร่/ปี 
      ระดับท่ี 5  รุนแรงมากท่ีสุด  มีการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตัน/ไร่/ปี   
    ผลการประเมินการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ํา
ปัตตานีตอนล่าง 
    (1) ระดับการชะล้างพังทลายของดินน้อยมาก มีเนื้อท่ี 1,223,429 ไร่ หรือร้อยละ 51.7    
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา พบในดินนาทุกประเภทการใช้ท่ีดิน ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้างราบเรียบใน             
ทุกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ในทุกประเภทการใช้ท่ีดิน และ
ดินดอนท่ีมีสภาพลูกคลื่นลอนชันท่ีเป็นป่าดิบชื้น พ้ืนท่ีมีการปลูกยางพาราและไม้ผลผสมในบริเวณท่ีมี
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ปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตรต่อปี  ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันปานกลาง ในป่าไม้ผลัดใบเสื่อม
โทรม และป่าดิบชื้น และดินบนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีเป็นป่าเสื่อมโทรม 
    (2) ระดับการชะล้างพังทลายของดินน้อย มีเนื้อท่ี 190,723 ไร่ หรือร้อยละ 7.99 ของพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบในดินนาท่ีทําการยกร่องเพ่ือปลูกไม้ผลไม้
ยืนต้น ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบมีการปลูกมะพร้าว ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเป็น ลูกคลื่น
ลอนลาดในทุกประเภทการใช้ท่ีดิน ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่นลอนชันท่ีมีการปลูกยางพารา 
ทุเรียนและไม้ผลผสมในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 1,700 มิลลิเมตรต่อปี ดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ี    
ชันปานกลางท่ีเป็นไม้พุ่ม และดินพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบเสื่อมโทรม 
    (3) ระดับการชะล้างพังทลายของดินปานกลาง มีเนื้อท่ี 122,840 ไร่ หรือร้อยละ 5.22              
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบในผืนนาท่ีทําเหมืองแร่ ดินดอน
ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันปานกลางในทุกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดินบนภูเขาท่ีมีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบ
เสื่อมโทรมในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 1,900 มิลลิเมตรต่อปี และพ้ืนท่ีท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็น
พวกหินปูนมีการเพาะปลูกยางพาราและไม้ผลผสม 
    (4) ระดับการชะล้างพังทลายของดินรุนแรง มีเนื้อท่ี 777,258 ไร่หรือร้อยละ 32.44               
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบในดินดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันใน              
ทุกประเภทการใช้ท่ีดิน และบริเวณดินบนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นดินทราย หินแกรนิตและ
หินชนวน ท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการเพาะปลูกยางพาราและไม้ผลผสม ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝน
น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตรต่อปี 
    (5) ระดับการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมาก เนื้อท่ี 64,282 ไร่ หรือร้อยละ 2.69               
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง พบในดินท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันท่ีมี             
การเพาะปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และดินบนพ้ืนท่ีท่ีเป็น
ภูเขาท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นพวกหินทรายและหินแกรนิตท่ีมีการเพาะปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนมากกว่า 2,100 มิลลิเมตรต่อปี 
    8) การวิเคราะห์ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีโครงการ 
    จากการศึกษาระดับการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีโครงการพบว่า บริเวณท่ีมีระดับ           
การชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมาก พบบริเวณดินท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันท่ีมีการใช้พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา
ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และบริเวณดินบนพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาท่ีมีวัตถุต้น
กําเนิดดินเป็นพวกหินทรายและหินแกรนิตท่ีมีการเพาะปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 
1,200 มิลลิเมตรต่อปี พ้ืนท่ีท่ีมีระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงนั้นพบบริเวณดินท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชัน             
ในทุกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และดินพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นพวกหินทราย หินแกรนิต
และหินฉนวน ท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการปลูกยางพารา และไม้ผลผสม ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝน
น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และพ้ืนท่ีท่ีมีระดับการชะล้างพังทลายของดินปานกลาง พบบริเวณดิน
ดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีชันปานกลางในทุกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และดินบนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีสภาพ            
เป็นป่าไม้ผลัดใบเสื่อมโทรมในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตรต่อปี และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
วัตถุต้นกําเนิดดินเป็นพวกหินปูนมีการเพาะปลูกยางพาราและไม้ผลผสม 
    จากการศึกษาระดับการชะล้างพังทลายพบว่า บริเวณพ้ืนท่ีตัวเข่ือนมีระดับการชะล้าง
พังทลายของดินรุนแรง ท้ังนี้หากเกษตรกรยังคงมีการบุกรุกเพ่ือการปลูกยางพารามากข้ึนจะส่งผลให้
ระดับการชะล้างพังทลายของดินมีระดับความรุนแรงมากข้ึน อาจเกิดความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่มได้



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-138 

ง่าย ส่วนพ้ืนท่ีราบในส่วนของพ้ืนท่ีโครงการชลประทานพบว่าระดับการชะล้างพังทลายน้อยมากถึงน้อย  
จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการชะล้างพังทลาย 
    9) การสํารวจการกัดเซาะตล่ิง 
    จากรายงานผลการศึกษา Environmental Impact Study Report by SEATEC (EIS SEATEC)            
ได้ทําการประเมินและจัดทําข้อเสนอแนะการดําเนินการเข่ือนบางลาง ถึงปัจจัยท่ีจะมีผลต่อ การกัดเซาะ
ตลิ่งขอบอ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การปล่อยน้ําของเข่ือนซ่ึงจะมีผลต่ออัตราการลดลงของน้ําใน
อ่าง ได้เสนอให้การปล่อยน้ําของเข่ือนให้มีอัตราการลดลงของน้ําไม่เกิน 5.5 ซม./วัน ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
จะมีผลต่อการกัดเซาะขอบอ่างเก็บน้ําเก่ียวข้องกับอัตราการซึมของน้ํา กําหนดไว้ท่ี 0.1 – 0.01 ซม./
วินาที ท้ังนี้การกัดเซาะตลิ่งขอบอ่างเก็บน้ําส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับอัตราการลดลงของน้ําเป็นหลัก                
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผ่านมาในรายงาน Post Environmental Evaluation of Bang lang 
Dam, 1986 (PEE :EGAT 1986) ท่ีพบว่าการดําเนินการเข่ือนบางลางในขณะนั้น การปล่อยน้ําของเข่ือน 
มีอัตราการลดลงเฉลี่ย 4.7 ซม./วัน ซ่ึงไม่เกินค่าท่ีกําหนดไว้ในรายงาน (EIS : SEATEC) ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้ติดตามการดําเนินการปล่อยน้ําจากเข่ือนบางลาง จากข้อมูลท่ีมีการจดสถิติระดับน้ําในแต่ละวันซ่ึง
เป็นข้อมูลท่ีไม่ครบทุกวันของปี พ.ศ.2553 (ตาราง 3-41) ปรากฏว่าในการดําเนินการยังไม่มีการควบคุม
เพ่ือไม่ให้ลดลงมากกว่าท่ีกําหนด อันจะมีผลกระทบต่อการพังทลายของพ้ืนท่ีขอบอ่าง อย่างเช่นในเดือน 
กรกฎาคม 2553 มีการลดระดับน้ํามากกว่าตามท่ีกําหนดถึง 11 ครั้ง เป็นต้น 
    จากผลการศึกษาในรายงาน (PEE: EGAT 1986) ท่ีผ่านมาได้เสนอ การศึกษาการกัดเซาะ
ตลิ่งโดยวิธีนั่งเรือสังเกตการณ์ ได้จําแนกการกัดเซาะตลิ่งริมขอบอ่างเก็บน้ํา ออกเป็น 5 ลักษณะ คือ
ลักษณะท่ีหลุดออกเป็นสะเก็ดเล็กๆ (Sloughing) ลักษณะดินขนาดใหญ่ถล่ม (Large Land Slide) 
ลักษณะเป็นแผ่นๆ (Sheet Erosion) ลักษณะถล่มเป็นลําธารและลําห้วย (Rills and Gullying Erosion) 
และสุดท้ายเป็นลักษณะลื่นไถลของก้อนหิน (Slip of Isolated Rock)  
    จากการเดินทางสํารวจในภาคสนาม สรุปปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง
และลําน้ําปัตตานี ดังนี้ 
    (1) ปัญหาการกัดเซาะในลําน้ําปัตตานี ลักษณะการกัดเซาะในลําน้ําปัตตานี ในพ้ืนท่ีท่ี
สามารถเดินทางเข้าสํารวจ พบการกัดเซาะสองฝั่งแม่น้ําปัตตานีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําปัตตานี ซ่ึงอยู่
ด้านหน้ามัสยิดบ้านใหม่ เป็นการกัดเซาะในช่วงวันท่ี 25 พ.ย.2554 เนื่องจากฝนตกชุกทําให้แนวตลิ่ง
รวมท้ังคอสะพานพังทลายเป็นแนวยาวท้ังสองฝั่งความยาวประมาณ 50 เมตร ดังแสดงในภาพ 3- 52   
ซ่ึงปัจจุบันโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี ซ่ึงข้ึนกับสํานักชลประทานท่ี 17 กําลังดําเนินการจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือดําเนินการซ่อมแซม (การกัดเซาะดังกล่าวพบในช่วงสํารวจ และความถ่ีของการกัดเซาะท่ี
ผ่านมา ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน) 
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ภาพ 3- 52 การกัดเซาะพังทลายของตล่ิงแม่น้ําปัตตานี บริเวณหน้ามัสยิดบ้านใหม่ 
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ตาราง   3-41  สถิติการจดบันทึกระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
JAN 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
FEB 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
MAR 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
APR 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
MAY 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
JUN 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 

4 110.26  1 110.20  2 109.00  1 106.33  4 104.20  1 101.94 -0.03 
5 110.28 0.02 2 110.13 -0.07 3 108.91 -0.09 2 106.30 -0.03 6 104.05  2 101.90 -0.04 
6 110.26 -0.02 3 110.07 -0.06 4 108.85 -0.06 7 106.02  7 103.96 -0.09 3 101.86 -0.04 
7 110.29 0.03 4 110.05 -0.02 5 108.80 -0.05 8 105.91 -0.11 10 103.66  4 101.80 -0.06 
8 110.30 0.01 5 109.98 -0.07 8 108.65  9 105.86 -0.05 11 103.55 -0.11 7 101.58  
11 110.30  8 109.90  9 108.57 -0.08 19 105.29  12 103.46 -0.09 8 101.51 -0.07 
12 110.30 0.00 9 109.88 -0.02 10 108.50 -0.07 20 105.25 -0.04 14 103.17  9 101.44 -0.07 
13 110.30 0.00 10 109.82 -0.06 11 108.43 -0.07 21 105.17 -0.08 17 102.98  10 101.35 -0.09 
14 110.32 0.02 11 109.78 -0.04 12 108.37 -0.06 22 105.10 -0.07 18 102.84 -0.14 11 101.28 -0.07 
15 110.34 0.02 12 109.74 -0.04 15 108.22  23 105.02 -0.08 19 102.87 0.03 14 101.07  
18 110.39  15 109.62  16 108.12 -0.10 26 104.80  20 102.86 -0.01 15 101.03 -0.04 
19 110.39 0.00 16 109.55 -0.07 17 108.03 -0.09 27 104.73 -0.07 21 102.79 -0.07 16 101.13 0.10 
20 110.40 0.01 17 109.49 -0.06 18 107.97 -0.06 28 104.66 -0.07 24 102.55  17 101.16 0.03 
21 110.42 0.02 18 109.46 -0.03 19 107.90 -0.07 29 104.60 -0.06 25 102.46 -0.09 18 101.13 -0.03 
22 110.45 0.03 19 109.39 -0.07 22 107.65  30 104.54 -0.06 26 102.29 -0.17 21 100.73  
25 110.48  22 109.25  23 107.53 -0.12    27 102.19 -0.10 22 100.58 -0.15 
26 110.47 -0.01 23 109.21 -0.04 24 107.41 -0.12    31 101.97  23 100.46 -0.12 
27 110.47 0.00 24 109.15 -0.06 25 107.27 -0.14       24 100.37 -0.09 
28 110.45 -0.02 25 109.14 -0.01 26 107.12 -0.15       25 100.26 -0.11 
29 110.42 -0.03 26 109.15 0.01 29 106.79        28 99.83  
      30 106.64 -0.15       29 99.68 -0.15 

รวม 
จํานวนครั้ง  0   8   15   8   8   10 

หมายเหตุ : รวมจํานวนครั้งหมายถึงที่ระดับน้ําลดลงมากกว่า 5 ซม./วัน 
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ตาราง 3-41  สถิติการจดบันทึกระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
JAN 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
FEB 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
MAR 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
APR 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
MAY 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 
JUN 2010 

วันที่ 
ระดับน้ํา 

MSL 
เปลี่ยนแปลง 

(เมตร) 

4 110.26  1 110.20  2 109.00  1 106.33  4 104.20  1 101.94 -0.03 
5 110.28 0.02 2 110.13 -0.07 3 108.91 -0.09 2 106.30 -0.03 6 104.05  2 101.90 -0.04 
6 110.26 -0.02 3 110.07 -0.06 4 108.85 -0.06 7 106.02  7 103.96 -0.09 3 101.86 -0.04 
7 110.29 0.03 4 110.05 -0.02 5 108.80 -0.05 8 105.91 -0.11 10 103.66  4 101.80 -0.06 
8 110.30 0.01 5 109.98 -0.07 8 108.65  9 105.86 -0.05 11 103.55 -0.11 7 101.58  
11 110.30  8 109.90  9 108.57 -0.08 19 105.29  12 103.46 -0.09 8 101.51 -0.07 
12 110.30 0.00 9 109.88 -0.02 10 108.50 -0.07 20 105.25 -0.04 14 103.17  9 101.44 -0.07 
13 110.30 0.00 10 109.82 -0.06 11 108.43 -0.07 21 105.17 -0.08 17 102.98  10 101.35 -0.09 
14 110.32 0.02 11 109.78 -0.04 12 108.37 -0.06 22 105.10 -0.07 18 102.84 -0.14 11 101.28 -0.07 
15 110.34 0.02 12 109.74 -0.04 15 108.22  23 105.02 -0.08 19 102.87 0.03 14 101.07  
18 110.39  15 109.62  16 108.12 -0.10 26 104.80  20 102.86 -0.01 15 101.03 -0.04 
19 110.39 0.00 16 109.55 -0.07 17 108.03 -0.09 27 104.73 -0.07 21 102.79 -0.07 16 101.13 0.10 
20 110.40 0.01 17 109.49 -0.06 18 107.97 -0.06 28 104.66 -0.07 24 102.55  17 101.16 0.03 
21 110.42 0.02 18 109.46 -0.03 19 107.90 -0.07 29 104.60 -0.06 25 102.46 -0.09 18 101.13 -0.03 
22 110.45 0.03 19 109.39 -0.07 22 107.65  30 104.54 -0.06 26 102.29 -0.17 21 100.73  
25 110.48  22 109.25  23 107.53 -0.12    27 102.19 -0.10 22 100.58 -0.15 
26 110.47 -0.01 23 109.21 -0.04 24 107.41 -0.12    31 101.97  23 100.46 -0.12 
27 110.47 0.00 24 109.15 -0.06 25 107.27 -0.14       24 100.37 -0.09 
28 110.45 -0.02 25 109.14 -0.01 26 107.12 -0.15       25 100.26 -0.11 
29 110.42 -0.03 26 109.15 0.01 29 106.79        28 99.83  
      30 106.64 -0.15       29 99.68 -0.15 

รวม 
จํานวนครั้ง 

 0   8   15   8   8   10 

หมายเหตุ : รวมจํานวนครั้งหมายถึงที่ระดับน้ําลดลงมากกว่า 5 ซม./วัน 
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    (2) ปัญหาการกัดเซาะบริเวณท้ายเข่ือนบางลาง การกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ําปัตตานี
ด้านท้ายเข่ือนบางลาง หรือบริเวณปากคลองระบายน้ําสปิลเวย์อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง เกิดข้ึนในปี           
พ.ศ.2550 เนื่องจากฝนตกชุก มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําในปริมาณมาก เข่ือนบางลางจึงจําเป็นต้อง
ระบายน้ําผ่านทางสปิลเวย์ ทําให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งเป็นแนวยาวตลอดถึงสะพานท้ายโรงไฟฟ้า               
ต่อมา กฟผ.จึงได้ดําเนินการซ่อมแซมวางตะแกรงหินตลอดแนวท่ีเกิดการกัดเซาะ ดังแสดงในภาพ 3-53 
     การพังทลายของดินบริเวณตลิ่งแม่น้ําปัตตานีท่ีอยู่ช่วงท้ายเข่ือนปัตตานี คาดว่า             
อาจจะเกิดจากการควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานี ซ่ึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาปัตตานี ควรมีการประสานกันระหว่างโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางและโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาปัตตานี เพ่ือควบคุมการรักษาระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีท่ีเหมาะสม 
 

     
 

ภาพ 3- 53 บริเวณท่ีมีการกัดเซาะตล่ิงท้ายเข่ือนบางลาง 
 
    (3) ปัญหาการกัดเซาะบริเวณขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง จากการสํารวจในภาคสนาม           
ด้วยวิธีนั่งเรือสํารวจบริเวณจุดท่ีมีการกัดเซาะและการพังทลายของดิน โดยให้ชาวประมงนําทางชี้จุด            
ท่ีมีการกัดเซาะลักษณะต่างๆ พร้อมบันทึกพิกัด ดังแสดงในภาพ (3-54-3-55) สํารวจพบการกัดเซาะ
ลักษณะดินขนาดใหญ่ถล่ม (Large Land Slide) ในปี พ.ศ.2554 เกิดข้ึนจํานวน 1 ท่ี ด้านหลังบ้านซับ
จําปา ของบริเวณเข่ือนบางลาง ส่วนบริเวณอ่ืนๆ ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํามีประวัติท่ีเคยเกิดดินขนาดใหญ่
ถล่มในปีท่ีผ่านๆ มา แต่มีไม่มาก ลักษณะถล่มเป็นลําธารและลําห้วย (Rills and Gullying Erosion)               
มีลักษณะเป็นการกัดเซาะเป็นร่องเล็กๆ พบโดยรอบอ่างเก็บน้ํา ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติของพ้ืนขอบอ่าง
โดยรอบท่ีระดับน้ําข้ึน-ลงเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีขาดพืชปกคลุมทําให้เกิดการชะล้างของดิน ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ตลอดเวลาท่ีมีฝนตก ลักษณะลื่นไถลของก้อนหิน (Slip of Isolated Rock) ตรวจพบจํานวนน้อยแห่ง
บริเวณท่ีขอบอ่างเป็นภูเขาหินและขาดพืชปกคลุม ลักษณะเป็นแผ่นๆ (Sheet Erosion) สํารวจพบ
จํานวนไม่มาก เฉพาะบริเวณขอบอ่างท่ีระดับน้ําข้ึน-ลงและมีหญ้าปกคลุม ลักษณะท่ีหลุดออกเป็นสะเก็ด
เล็กๆ (Sloughing) สํารวจพบจํานวนไม่มากเฉพาะบริเวณท่ีระดับน้ํา ข้ึน-ลงและมีหญ้าปกคลุม
เช่นเดียวกัน 
     ส่วนการกัดเซาะท่ีเกิดข้ึนบริเวณโดยรอบขอบอ่างเก็บน้ํา ท่ีสํารวจพบและควร
ดําเนินการแก้ไขและเฝ้าระวัง คือ (1) พบบริเวณท่ีทําการเข่ือนบางลางช่วงท่ีเกิดในฤดูฝนท่ีมีน้ํากัดเซาะ 
ซ่ึงน่าจะเกิดจากการปรับพ้ืนท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน และเป็นพ้ืนท่ีมีความลาดชัน คือบริเวณบ้านพัก             
จึงควรจัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน โดยจัดทําโครงสร้างป้องกันการพังทลายรวมท้ัง         
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ปลูกหญ้าแฝกเสริม (2) การพังทลายของดินขอบอ่างพ้ืนท่ีต่อเนื่องจากการทําการเกษตรช่วงท่ีมี
การเปลี่ยนทดแทนพืช ทําให้พ้ืนท่ีขาดพืชคลุมดินซ่ึงเป็นระยะสั้น ควรมีข้อแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืช
คลุมดินประเภทพืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงนอกจากจะช่วยคลุมดินแล้วยังช่ว
รอบอ่างเก็บน้ําท่ีมีโครงการก่อสร้างถนนซ่ึงอยู่ติดหรือใกล้ขอบอ่างเก็บน้ํา ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางมาตรการป้องกันในข้ันตอนการก่อสร้างมิให้เกิดดินพังทลาย 
 

 

ภาพ 3
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การพังทลายของดินขอบอ่างพ้ืนท่ีต่อเนื่องจากการทําการเกษตรช่วงท่ีมี
การเปลี่ยนทดแทนพืช ทําให้พ้ืนท่ีขาดพืชคลุมดินซ่ึงเป็นระยะสั้น ควรมีข้อแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืช
คลุมดินประเภทพืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงนอกจากจะช่วยคลุมดินแล้วยังช่วยบํารุงดิน (3) การพังทลายบริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ําท่ีมีโครงการก่อสร้างถนนซ่ึงอยู่ติดหรือใกล้ขอบอ่างเก็บน้ํา ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางมาตรการป้องกันในข้ันตอนการก่อสร้างมิให้เกิดดินพังทลาย 

 
3- 54 จุดกัดเซาะตล่ิงและส่ิงปลูกสร้างในเข่ือน 
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การพังทลายของดินขอบอ่างพ้ืนท่ีต่อเนื่องจากการทําการเกษตรช่วงท่ีมี                
การเปลี่ยนทดแทนพืช ทําให้พ้ืนท่ีขาดพืชคลุมดินซ่ึงเป็นระยะสั้น ควรมีข้อแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืช

การพังทลายบริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ําท่ีมีโครงการก่อสร้างถนนซ่ึงอยู่ติดหรือใกล้ขอบอ่างเก็บน้ํา ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางมาตรการป้องกันในข้ันตอนการก่อสร้างมิให้เกิดดินพังทลาย  
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ลักษณะการกัด 
เซาะตล่ิง 

รูปภาพ พิกัด จุดในแผนท่ี 

1) ลักษณะดินขนาด
ใหญ่ถล่ม 
(Large Land Slide) 

 

47Q 680598 mE 
750977 mN 

(ด้านหลังบ้านพัก
ซับจําปา) 

1A 

 

47Q 668636 mE 
742108 mN 

2A 

2) ลักษณะถล่มเป็นลํา
ธารและลําห้วย 
(Rills and Gullying 
Erosion) 

 

47Q 678860 mE 
751355 mN 
(พบท่ัวไป) 

3A 

3) ลักษณะล่ืนไถลของ
ก้อนหิน 
(Slip of Isolated  
Rock) 

 

47Q 678696 mE 
754015 mN 

4A 

 
ภาพ 3-55 ผลการสํารวจส่ิงปลูกสร้างและลักษณะการกัดเซาะตล่ิงขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
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ลักษณะการกัด 
เซาะตล่ิง 

รูปภาพ พิกัด จุดในแผนท่ี 

4) ลักษณะเป็นแผ่นๆ 
(Sheet Erosion) 

 

พบท่ัวไป  

5) ลักษณะท่ีหลุด
ออกเป็นสะเก็ดเล็กๆ 
(Sloughing) 

 

พบท่ัวไป  

 
ภาพ 3-55 (ต่อ) 

 
    ความรุนแรงของการกัดเซาะบริเวณขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะ
ถล่มเป็นลําธารและลําห้วย (Rills and Gullying Erosion) ท่ีเกิดจากน้ําฝน ดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกิด
การสึกกร่อนของดินโดยรอบอ่างเก็บน้ําท่ีเป็นช่วงข้ึน-ลง จากการตรวจวัดระดับดินท่ีสึกกร่อนท่ีเกิดจาก
การกัดเซาะจากแนวระดับตอไม้ท่ีตัดช่วงก่อสร้างอ่างเก็บน้ําจนถึงปัจจุบัน ดังแสดงใน ภาพ 3-56 มีการ
สึกกร่อนของดินประมาณ 30-80 เซนติเมตร ซ่ึงเกิดข้ึนไม่เท่ากันของแต่ละพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3-56 ระดับการสึกกร่อนของดินขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

{80ซม. {  30ซม. 
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3.2.8 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

   1) วิธีการศึกษา 
    (1)  ด้านธรณีวิทยา 
 - ศึกษาข้อมูลลักษณะธรณีวิทยาภูมิภาค (Regional Geology) จากข้อมูลการสํารวจ
ของกรมทรัพยากรธรณีครอบคลุมถึงลักษณะชนิดหิน และแนวโครงสร้างท่ีสําคัญ   
 - ศึกษาข้อมูลลักษณะธรณีวิทยาในรายละเอียด (Detailed Geology) ของพ้ืนท่ี
บริเวณท่ีต้ังเข่ือนและอาคารประกอบ และในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบอ่างเก็บน้ํา จากข้อมูลการสํารวจ 
ในรายละเอียดระดับมาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 หรือละเอียดกว่า ครอบคลุมถึงลักษณะชนิดหิน และ   
แนวการวางตัวของชั้นหิน และแนวโครงสร้างจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีและจากการศึกษาอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ี 
    (2) ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว  
 - ศึกษาข้อมูลแผนท่ีแผ่นดินไหว แผนท่ีแนวรอยเลื่อน และข้อมูลการตรวจวัด
แผ่นดินไหวจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต           
แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น  
 - ศึกษาข้อมูลการสํารวจท่ีมีมาก่อนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี 
สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ในข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถิติ
การเกิดแผ่นดินไหว บริเวณท่ีเกิด ระดับความรุนแรง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และข้อมูลรอยเลื่อนมีพลัง 
(Active Fault) ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
เข่ือนเม่ือเกิดแผ่นดินไหว 
    (3) การรั่วซึม 
      ศึกษาข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ําใต้ดินจากบ่อวัดระดับน้ําใต้ดิน (Observation Well) 
หรือ พิโซมิเตอร์ (Piezometer) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความดันน้ํา (Pore Pressure) ซ่ึงคาดว่ามีการ
ติดต้ังไว้ในบริเวณตัวเข่ือน จากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต้ังหรือตรวจวัด เช่น แผนก
บํารุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การไหลซึมของน้ําผ่านเข่ือนและฐานรากของตัวเข่ือน และเพ่ือวิเคราะห์การสูญเสียปริมาณน้ําเนื่องจาก
การรั่วซึมท้ังบริเวณขอบอ่างเก็บน้ําและสันเข่ือน และความเสียหายท่ีจะเกิดกับตัวเข่ือนจากการรั่วซึม    
ของน้ําผ่านสันเข่ือน 
   2) สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 
    ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสํารวจ ประกอบไปด้วยหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ และมีหินอัคนีแทรกซ้อน
ปรากฏในบางบริเวณ(ภาพ 3-57) หินตะกอนท่ีพบเป็นหินในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ท่ีเกิดจาก             
การสะสมตัวในทะเลโบราณ ส่วนหินอัคนีแทรกซ้อน เป็นหินท่ีเกิดในมหายุคมีโซโซอิกในยุค ไทรแอสซิก               
มีการวางตัวเรียงลําดับจากแก่ไปอ่อนดังนี้ 
    (1)  หินยุคไซลูเรียนถึงดีโวเนียน (Silurian-Devonian) จัดอยู่ในหมวดหินเบตงแปรสภาพ 
(SDbt) หินหมวดนี้พบเป็นบริเวณกว้างมากกว่าร้อยละ 30 ในพ้ืนท่ีสํารวจ ประกอบด้วยหินชีสต์                
หินควอตซ์ชีสต์ หินฟิลไลต์ หินแคลก์ซิลิเกต และหินควอตซ์ไซต์ โดยหินชีสต์ หินควอตซ์ชีสต์ และหินฟิล
ไลต์ มีสีเทาเขียว เทาน้ําเงิน และเทาน้ําตาล ชั้นหินบางถึงหนาปานกลาง แสดงลักษณะริ้วลายของ                
เม็ดแร่ตามแนวรอยแตกเรียบและตามแนว Kink Band พบแร่ไมกาเป็นป้ืนตามผิวหน้าของชั้นหิน               
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และมักถูกตัดด้วยสายแร่ควอตซ์และสายแร่ไพไรต์ หินแคลก์ซิลิเกต มีสีเทาเข้ม ชั้นหินบางถึงหนา              
ปานกลาง แสดงลักษณะคดโค้งรุนแรง และเกิดแนวรอยแตกเรียบโดยท่ัวไป หินควอตไซต์มีสีน้ําตาลอ่อน 
ชั้นหินบางถึงหนาปานกลาง แสดงการเชื่อมประสานของเม็ดแร่ในเนื้อหิน   
      ชั้นหินส่วนใหญ่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีมุมเทไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และวางตัวแบบต่อเนื่องอยู่ใต้หมวดหินยะหายุคคาร์บอนิเฟอรัส 
    (2)  หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carbonifereous) จัดอยู่ในหมวดหินยะหา (Cy) หินหมวดนี้
พบเป็นบริเวณกว้างมากกว่าร้อยละ 30 ในพ้ืนท่ีสํารวจ ประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์ หินทราย            
เนื้ออาร์โคส หินดินดาน หินโคลน และหินเชิร์ต หินทรายเนื้อควอตซ์มีสีน้ําตาลเหลืองอ่อนถึงเทา                  
ขนาดเม็ดตะกอนหยาบปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดค่อนข้างดีถึงดี การเชื่อมประสานดีมาก ชั้นหิน
หนาปานกลางถึงหนามาก แสดงชั้นเฉียงระดับ และลักษณะเป็นชั้นบาง หินทรายเนื้ออาร์โคส มีสีน้ําตาล
แดงและเทาอ่อน ขนาดเม็ดตะกอนละเอียดถึงหยาบปานกลาง การเชื่อมประสานดี ชั้นหินหนาปานกลาง
ถึงหนา แสดงชั้นเฉียงระดับ หินดินดานและหินโคลน มีสีเทาเขียวถึงเทาเข้ม ชั้นหนาปานกลางถึง                
บาง พบซากใบไม้และเศษต้นไม้ในเนื้อหิน หินเชิร์ตมีสีน้ําตาลอ่อนถึงเทา แสดงชั้นดีและคดโค้ง พบซาก
ดึกดําบรรพ์ชนิดเรดิโอลาเรีย ชั้นหินเปลี่ยนเป็นหินควอตไซต์ชั้นหนา หินฮอร์นเฟลส์ และหินฟิลไลต์              
ในบริเวณท่ีเป็นแนวสัมผัสของหินแกรนิตและบริเวณรอยเลื่อน 
      ชั้นหินส่วนใหญ่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยมีมุมเทไปทางทิศตะวันออก และวางตัว
แบบต่อเนื่องอยู่ใต้หมวดหินสีแป้นยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน และวางตัวอยู่บนหมวดหินยุคไซลูเรียน
ถึงดีโวเนียน 
    (3) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน (Carbonifereous-Permian) จัดอยู่ในหมวด
หินสีแป้น (CPsp) พบแผ่กระจายบริเวณขอบด้านตะวันตกของพ้ืนท่ีสํารวจ ประกอบด้วยหินดินดาน            
หินโคลน และหินดินดานเนื้อฟิลไลต์ สีเทาแกมเขียวถึงสีเทาเข้ม ชั้นบางถึงหนาปานกลาง แทรกสลับ
ด้วยหินทรายเนื้ออาร์โคส เนื้อลิทิก และเนื้อควอตซ์ สีน้ําตาลแกมเหลืองถึงเทาแกมเขียวจาง                  
เนื้อละเอียด ชั้นหนาปานกลาง พบซากดึกดําบรรพ์ประเภทหอยสองฝาและแบรคิโอพอด หินเชิร์ต                
สีน้ํานมถึงเทาชั้นบางมาก แสดงการคดโค้ง พบซากดึกดําบรรพ์ประเภทเรดิโอราเลีย 
      หมวดหินนี้วางตัวในชั้นหินคดโค้งรูปประทุนและรูปประทุนหงาย โดยมีแนวแกน
วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และวางตัวแบบต่อเนื่องอยู่ใต้หมวดหินปูนราชบุรี
ยุคเพอร์เมียน และวางตัวอยู่บนหมวดหินยะหายุคคาร์บอนิเฟอรัส 
    (4)  หินยุคเพอร์เมียน (Permian) จัดอยู่ในหมวดหินธารโต ของกลุ่มหินราชบุรีพบ
กระจายตัวในลักษณะภูเขาลูกโดดทางด้านทิศเหนือนอกพ้ืนท่ีสํารวจประกอบด้วยหินอ่อนและหินปูนตก
ผลึกใหม่ สีเทาอ่อนถึงสีขาว มีชั้นหนา สลักกับหินปูนชั้นบาง บางบริเวณจะพบเลนส์ของหินดินดาน
แทรกสลับอยู่ หินปูนแสดงชั้นเนื้อแน่น มักมีก้อนหินเชิร์ตแทรกอยู่ด้วย ในบางแห่งพบว่าเนื้อหินเป็น
หินปูนโดโลไมต์ หินโดโลไมต์และหินอ่อน ซากดึกดําบรรพ์ท่ีพบ บ่งอายุเป็นยุคเพอร์เมียนตอนกลาง 
ส่วนหินยุคเพอร์เมียนตอนล่างจะเป็นหินทรายและหินดินดานท่ีสะสมตัวต่อเนื่องมาจากหินโคลนปน
กรวด ของกลุ่มหินแก่งกระจาน 
      หมวดหินหมวดนี้วางตัวแบบต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินสีแป้นยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึง
เพอร์เมียน 
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ท่ีมา: แผนท่ีธรณีวิทยาระวางบ้านบางลาง กรมทรัพยากรธรณี, 2549 

ภาพ 3-57 ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสํารวจ 

    (5) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี เป็นชั้นตะกอนร่วนท่ียังจับตัวไม่แน่น ชั้นตะกอนเกิดจาก
การกระทําของแม่น้ํา และกระแสน้ํา สามารถจําแนกได้เป็น  
      - ตะกอนตะพักลุ่มน้ํา ซ่ึงประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ดิน ดินลูกรัง
และคราบปูน ตะกอนตะพักลุ่มน้ํานี้จะปรากฏตามเชิงเขาและเนินเขาเต้ียๆ  
      - ตะกอนน้ําพา ได้แก่ ตะกอนท่ีเกิดจากแม่น้ํา ปกคลุมในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ํา
ข้ึนมาถึงตะพักลุ่มน้ํา ตะกอน ประกอบด้วยกรวด ทราย ดินเหนียวและโคลน 
      - ตะกอนในท่ีลุ่มน้ําขัง ได้แก่ ตะกอนท่ีสะสมตัวตามทะเลสาบ หนอง บึง มีหน่วย
ชั้นตะกอนสนามชัย เป็นตะกอนทรายและดินเหนียวท่ีสะสมตัวเนื่องจากถูกธารน้ําพัดพามา และในชั้น
ตะกอนดินเหนียวสีเทาอมฟ้า ท่ีมีก้อนกลมของเหล็กออกไซด์ปะปนอยู่ด้วยนั้น ช่วยบ่งชี้ให้ทราบว่าเกิดมี
ขบวนการผุพังอยู่กับท่ีในสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งเป็นเวลายาวนาน 
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    (6)  หินอัคนี ซ่ึงเป็นหินแกรนิตปรากฏให้เห็นบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนท่ี
สํารวจ ประกอบด้วยหินแกรนิตเนื้อดอกหยาบท่ีแส
ท่ีเด่นชัด และหินแกรนิตเนื้อหยาบปานกลางถึงเนื้อละเอียด 
 
   3) โครงสร้างทางธรณีวิทยา
    กลุ่มรอยเลื่อนท่ีมีอิทธิพล
กลุ่มรอยเลื่อนบางลาง และกลุ่มรอยเลื่อนยะลา 
ท่ีพาดผ่านอําเภอธารโต และอําเภอเบตง และยังเป็นรอยเลื่อนท่ีพาดผ่านตัวเข่ือนบางลาง วางตัวใน
แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 
ยะลา พาดผ่านอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
59 กิโลเมตร กลุ่มรอยเลื่อนท้ังสองกลุ่มวางตัวต่อเนื่องมาจากประเทศมาเลเซีย แล
ไม่มีพลัง 
 

ท่ีมา: ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ 3-
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ซ่ึงเป็นหินแกรนิตปรากฏให้เห็นบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนท่ี
ประกอบด้วยหินแกรนิตเนื้อดอกหยาบท่ีแสดงการเรียงตัวของผลึกแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอ

และหินแกรนิตเนื้อหยาบปานกลางถึงเนื้อละเอียด  

โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
กลุ่มรอยเลื่อนท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีสํารวจมี 

และกลุ่มรอยเลื่อนยะลา (ภาพ 3-58) กลุ่มรอยเลื่อนบางลาง เป็นกลุ่มรอยเลื่อน
ท่ีพาดผ่านอําเภอธารโต และอําเภอเบตง และยังเป็นรอยเลื่อนท่ีพาดผ่านตัวเข่ือนบางลาง วางตัวใน

ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 28 กิโลเมตร 
พาดผ่านอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และอําเภอ

วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 
กลุ่มรอยเลื่อนท้ังสองกลุ่มวางตัวต่อเนื่องมาจากประเทศมาเลเซีย และเป็นกลุ่มรอยเลื่อน

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

-58 แสดงกลุ่มรอยเล่ือนในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
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ซ่ึงเป็นหินแกรนิตปรากฏให้เห็นบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนท่ี
วของผลึกแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์

พ้ืนท่ีสํารวจมี 2 กลุ่ม คือ               
กลุ่มรอยเลื่อนบางลาง เป็นกลุ่มรอยเลื่อน

ท่ีพาดผ่านอําเภอธารโต และอําเภอเบตง และยังเป็นรอยเลื่อนท่ีพาดผ่านตัวเข่ือนบางลาง วางตัวใน 
ส่วนกลุ่มรอยเลื่อน

จังหวัดยะลา และอําเภอ              
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 

ะเป็นกลุ่มรอยเลื่อน

 

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-150 

  4) ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 
    แผ่น ดินไหว เ ป็นภัย พิ บั ติทางธรรมชา ติ ท่ี เ กิดจากการสั่นสะเ ทือนของ พ้ืนดิน                       
อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพ่ือลดความเครียดท่ีสะสมไว้ภายในโลก เพ่ือปรับสมดุลของ
เปลือกโลกให้คงท่ี โดยสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดข้ึนจากการเคลื่อนท่ีของแผ่นเปลือกโลก 
    ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซ่ึงล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น               
คือ แผ่นมหาสมุทรอินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวมักเกิดมากบริเวณตรงรอยต่อ
ระหว่างแผ่นเปลือกโลก ในขณะท่ีบริเวณภายในแผ่นเปลือกโลกมีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวน้อยกว่า 
โดยมากเกิดตามแนวของรอยเลื่อนใหญ่ๆ ท่ียังมีพลัง (Active Fault Zone) ซ่ึงจากการสํารวจของกรม
ทรัพยากรธรณีพบว่า ประเทศไทยมีเขตรอยเลื่อนมีพลังจํานวน 13 แนว ดังแสดงในภาพ 3-59 ซ่ึง
สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนท่ีสําคัญได้ 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนท่ี คือ  
    1) กลุ่มรอยเลื่อนท่ีวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  
    2) กลุ่มรอยเลื่อนท่ีวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้  
    3) กลุ่มรอยเลื่อนท่ีวางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้  
     แนวรอยเลื่อนมีพลังท้ัง 3 แนวนี้ มีแนวพาดผ่านครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศไทยจํานวน 
21 จังหวัด ดังแสดงในตาราง 3-42 
         ข้อมูลแผ่นดินไหวครั้งสําคัญท่ีตรวจพบในประเทศไทย (ดังตาราง  3-43) มีศูนย์กลาง
อยู่ท่ีจังหวัดน่าน มีขนาด 6.5 ริกเตอร์ ใกล้กับรอยเลื่อนปัว เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2478 ศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวอยู่ในป่าเขา ไม่มีบันทึกความเสียหาย สําหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีสามารถรู้สึกได้ท่ี
กรุงเทพฯ เกิดเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2518 มีศูนย์กลางอยู่ท่ีอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซ่ึงอยู่ใกล้
แนว รอยเลื่อนเมย-วังเจ้า มีขนาดความรุนแรง 5.6 ริกเตอร์ และขนาดความรุนแรง 5.9 ริกเตอร์ โดยมี
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวใกล้อ่างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยู่ใกล้แนว
รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ หลังจากนั้นแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง แต่ไม่ค่อยรุนแรง ประเทศไทย
จึงอยู่ในเขตท่ีถือว่าค่อนข้างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร 
           สําหรับกรณีท่ีเกิดจนเกิดความเสียหายเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2537 ท่ีบริเวณ
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเสียหายมากกับโรงพยาบาลอําเภอพาน 
รวมท้ังวัด และโรงเรียนต่างๆ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่บริเวณอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
มีความรุนแรงขนาด 5.1 ริกเตอร์ และอีกหลายครั้งตามมาในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 ในบริเวณจังหวัด
เชียงราย และใกล้เคียง และล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 
ในเวลา 20.55 น. มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีแขวงเมืองพยาค รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพพม่า ซ่ึงอยู่ใกล้กับ
ชายแดนไทย บริเวณอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ ท้ังเชียงราย 
พะเยา น่าน ลําพูน รวมถึงเชียงใหม่ ในเขตอําเภอแม่ริม อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง และอําเภอ
เมือง เป็นต้น ได้รับผลกระทบจากแรงสะเทือนดังกล่าว ท้ังของตกแตก-บ้านไหว ทางด้านกรุงเทพฯ ผู้
อาศัยอยู่บนตึกสูงในหลายพ้ืนท่ี ต่างระบุว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเกิดอาฟ
เตอร์ช็อกตามมา 2 ครั้ง ณ จุดเดิม เม่ือเวลา 21.23 น. และเวลา 22.54 น. มีขนาด 4.8 ริกเตอร์ และ 
5.4 ริกเตอร์ตามลําดับ 
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ภาพ 3-59 แสดงรอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย 
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ตาราง 3-42 แสดงรอยเล่ือนท่ีมีแนวพาดผ่านพ้ืนท่ีรายจังหวัด (ปรับปรุงจากกรมทรัพยากรธรณี) 
 

รอยเล่ือน รายช่ือจังหวัด จํานวนจังหวัดท่ีรอยเล่ือนพาดผ่าน 
แม่จันและแม่อิง เชียงราย เชียงใหม่ 2 
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ตาก  2 
เมย ตาก กําแพงเพชร 2 
แม่ทา เชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย  3 
เถิน ลําปาง แพร่  2 
พะเยา ลําปาง เชียงราย พะเยา  3 
บัว น่าน 1 
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1 
เจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี ราชบุรี 2 
ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี อุทัยธานี 2 
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา  4 
คลองมะรุ่ย สุราษฎร์ธานี กระบ่ี พังงา  3 
 
ตาราง 3-43 แผ่นดินไหวขนาดตั้งแต่ 5 ริกเตอร์ข้ึนไปท่ีมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดข้ึนในประเทศไทย 
(พ.ศ.2518-2553)  
 

วันเกิดเหตุการณ์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์) 
17 ก.พ. 2518 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5.6 
15 เม.ย. 2526 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 5.5 

22 เม.ย. 2526 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 5.9 

22 เม.ย. 2526 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 5.2 

11 ก.ย. 2537 อ.พาน จ.เชียงราย 5.1 

9 ธ.ค. 2538 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 5.0 

21 ธ.ค. 2538 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 5.2 

13 ธ.ค. 2549 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 5.1 

ท่ีมา: สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 
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     นอกจากนั้นการศึกษาข้อมูลและสถิติต่างๆ จากการเผยแพร่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
พบว่าแผ่นดินไหวท่ีมีขนาด 7 ริกเตอร์ข้ึนไป มักจะเกิดอยู่นอกประเทศไทย (ภาพ 3-60) ส่วนใหญ่เกิด
อยู่ในเขตพรมแดนจีน-พม่า ประเทศพม่า ประเทศจีนตอนใต้ ในทะเลอันดามันและหมู่เกาะสุมาตรา
ตอนเหนือ ซ่ึงก็คือส่วนหนึ่งของแนวเกิดแผ่นดินไหวภูเขาแอลป์-หิมาลัย (Alpine-Himalayan Belt) 
และอยู่ในเขตแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวอ่ืนๆ (seismic source zone) นอกเหนือจากเขตตะวันตกและ
เหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่รู้สึกสั่นไหวได้ในประเทศไทยได้ แต่ไม่พบว่ามีผลกระทบเสียหายรุนแรง  

 

ท่ีมา: สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, /2555 

ภาพ 3-60 แสดงตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง 
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     สําหรับท่ีเกิดในบริเวณเขตพรมแดนไทย-พม่า ไทย-ลาว ภาคเหนือ และทางตะวันตก
ของประเทศไทย มักจะมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง และสามารถรู้สึกสั่นไหวได้ในเขตภาคเหนือ                 
ภาคตะวันตก และในกรุงเทพฯ เป็นบางครั้ง ส่วนด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จัดอยู่ในเขต
ท่ีมีเสถียรภาพทางธรณีแปรสัณฐาน จึงค่อนข้างปลอดภัยจากแผ่นดินไหว โดยสรุปแล้ว ประเทศไทยต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเรียกได้ว่าค่อนข้างสงบ ไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงนัก จัดอยู่ในเขตเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวตํ่า (Low 
seismic risk zone) ถึงเขตเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวปานกลาง (intermediate seismic risk zone) ตามแผน
ท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของกรมทรัพยากรธรณี ดังแสดงในภาพ 3-61 
     กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาต้ังอยู่ในบริเวณท่ีจะได้รับผลกระทบจาก
การเกิดแผ่นดินไหวท้ังภายนอกและภายในประเทศไม่มากนัก จากข้อมูลสถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ดังแสดงในตาราง 3-43 และจากการตรวจสอบเบ้ืองต้นจากแผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของ
ประเทศไทย (ภาพ 3-61) พบว่าพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ในเขตท่ีมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวในระดับตํ่า คือ 
“เขต 1 ความรุนแรง 3-4 เมอร์คัลลี่” มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง โดยผู้ท่ีอาศัยอยู่บน
อาคารสูงสามารถรู้สึกได้ว่ามีแผ่นดินไหว จึงสรุปได้ว่า บริเวณเข่ือนบางลางมีอัตราเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ในระดับตํ่ามาก 
     เข่ือนบางลางเป็นเข่ือนหินท้ิงแกนดินเหนียว เริ่มก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 แล้วเสร็จ
เม่ือปี พ.ศ. 2524 เข่ือนบางลางเป็นเข่ือนขนาดใหญ่ จึงมีความจําเป็นต้องติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดชนิด
ต่างๆ ไว้ เพ่ือความปลอดภัยของเข่ือน หนึ่งในเครื่องมือท่ีได้ติดต้ังไว้ คือ เครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของ
พ้ืนดินจากแผ่นดินไหว จากบันทึกของกองโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ระบุว่า เข่ือนบางลางได้ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพ้ืนดินจาก
แผ่นดินไหว (Accelerograph) ยี่ห้อ Kinemetrics รุ่น ETNA ซ่ึงทํางานด้วยระบบดิจิตอล ติดต้ังไว้
บริเวณกลางตีนเข่ือนบางลาง ในอาคารของ Hydraulic Piezometer ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2548 
โดยได้ต้ังค่าความไวในการเริ่มทํางานของเครื่องไว้ท่ี 0.001 g เพ่ือให้สามารถรับค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน
จากการเกิดแผ่นดินไหวครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังระยะใกล้และระยะไกล ซ่ึงท่ีผ่านมาเครื่องสามารถตรวจวัดได้
ขนาด 0.00169 g เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555 เวลา 15:38 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซ่ึงเกิด
แผ่นดินไหวขนาด 8.7 ริกเตอร์ บริเวณนอกชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 
ห่างจากเข่ือนบางลางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1,003 กม. ไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของ
เข่ือนบางลาง 
     การเกิดแผ่นดินไหวท่ีผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อตัวเข่ือนบางลาง นอกจากนั้น เข่ือน                
บางลางได้มีการนําค่าอัตราเร่งเข้ามาใช้ในการออกแบบเข่ือน เพ่ือต้านรับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิด
แผ่นดินไหว โดยกําหนดค่าอัตราเร่งเท่ากับ 0.1 g และออกแบบให้สามารถทนแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวท่ีจุดเกิดขนาด 8.0 ริกเตอร์  
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2548 
 

ภาพ 3-61 แสดงบริเวณเส่ียงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย 
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   ถึงแม้ว่าพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ ในเขตท่ีมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวในระดับตํ่า อย่างไรก็ดี                 
ควรมีการเตรียมแผนรับเหตุฉุกเฉินจากการเกิดแผ่นดินไหว และมีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง Department of Sustainability and Environment ของรัฐวิกตอเรีย 
ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่างแบบแผนรับเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวสําหรับเข่ือนเอาไว้ดังภาพ 3-62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ท่ีมา : Department of Sustainability and Environment ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 

 

ภาพ  3-62 รูปแบบของแผนรับเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวสําหรับเข่ือน 
 

   จากภาพ 3-62 แสดงข้ันตอนปฏิบัติเม่ือมีการเกิดแผ่นดินไหวดังนี้ เม่ือรู้สึกถึงการสั่น สะเทือน
อันเกิดจากแผ่นดินไหว จําเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพของเข่ือนทันทีและต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปอีก 
24 ชั่วโมง หากตรวจพบว่ามีความเสียหายบริเวณทางน้ําล้น (Spillway) สันเข่ือน (Embankment) หรือ
ทางระบายน้ํา (Outlet) จะต้องมีการประเมินว่าความเสียหายนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพิบัติ (Failure) หรือไม่ หากตรวจสอบเบ้ืองตันในเวลากลางคืนแล้วไม่พบ ต้องมีการตรวจ
ติดตามในเวลากลางวันเพ่ิมเติมด้วย และหากพบว่าความเสียหายนั้นมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดการพิบัติ 
จําเป็นจะต้องแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น สถานีตํารวจ โรงพยาบาล ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม 
ชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ เป็นต้น และหากสามารถปรับปรุงแก้ไขความเสียหายเบ้ืองต้นเพ่ือควบคุม
ไม่ให้มีความเสียหายมากข้ึน ก็ควรกระทําเม่ือมีการประเมินความปลอดภัยร่วมด้วยเท่านั้น 
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    5) การซึมของน้ําบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและบริเวณสันเข่ือน 
     จากรายงานการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดิน บริเวณไหล่เข่ือนฝั่งซ้าย 
(ดังภาพ 3-63) โดยฝ่ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เริ่มทําการตรวจวัดระดับ
น้ําจากหลุมวัดน้ํา (Observation Well) หมายเลข OW1 OW2 OW3 ต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 
เป็นต้นมา และพบว่า ระดับน้ําใต้ดินจากหลุม OW1 มีค่าสูงและมีความสัมพันธ์กับระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา 

 

  ท่ีมา: มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร 2544 
 

ภาพ 3-63 แสดงตําแหน่งหลุมวัดน้ํา 
 
     ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 จึงได้มีการเจาะติดต้ังหลุมวัดน้ําเพ่ิมอีก 2 หลุม           
คือ OW1A OW2A และเจาะติดต้ังหลุมวัดน้ําเพ่ิมอีก 4 หลุม OW6 OW7 OW8 OW9 ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เพ่ือตรวจแหล่งท่ีมาและทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินในบริเวณเข่ือนบางลาง     
จากการตรวจวัดดังกล่าวได้มีการสรุปผลเบ้ืองต้นว่า ระดับน้ําใต้ดินจากหลุมวัดน้ําจํานวน 5 หลุม ได้แก่ 
OW1 OW1A OW2A OW6 OW8 มีความสัมพันธ์กับระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําดังแสดงในภาพ 3-64             
และพบว่าน้ําใต้ดินบางส่วนจากหลุมวัดน้ําดังกล่าว เป็นน้ําในอ่างเก็บน้ําท่ีซึมผ่านมาจากตัวเข่ือนหรือ
ฐานรากเข่ือน  
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 ท่ีมา: มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร, 2544 

ภาพ 3-64 แสดงปริมาณน้ําซึมเปรียบเทียบกับระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา 

     ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ฝ่ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในหลุมวัดน้ํา OW1 OW1A OW6 OW8 และน้ําจากอ่างเก็บน้ําใน
เข่ือน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์เปรียบเทียบกัน ผลการวิเคราะห์สรุปในเบ้ืองต้นได้ว่า             
น้ําในหลุมวัดน้ําไม่ใช่น้ําท่ีซึมผ่านมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ํา  
     ต่อมาในปี พ.ศ.2544 มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร ได้ทําการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การรั่วซึมในเข่ือนบางลางด้วยวิธี Isotope Technique เพ่ือพิสูจน์ทราบแหล่งท่ีมาของน้ําท่ี
รั่วซึมด้วยการวิเคราะห์หา Isotope สองชนิด คือ ออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมในตัวอย่างน้ํา โดยใช้
เครื่อง Mass Spectrometer โดยเก็บตัวอย่างน้ําครั้งแรก เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2544 จํานวน
ท้ังหมด 19 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างน้ําในหลุมวัดน้ําจํานวน 4 ตัวอย่าง (OW1A OW8 OW1 OW6)     
จากบริเวณฝายวัดน้ําจํานวน 6 ตัวอย่าง (W1 W2 W3 W8 W8.1 และ W8.2) ตัวอย่างน้ําในบริเวณ             
อ่างเก็บน้ําท้ังหมด 9 ตัวอย่าง โดยเก็บจากจุดเก็บตัวอย่างจํานวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณกลางเข่ือน บริเวณ
ใกล้สันเข่ือน 2 จุด โดยในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําจาก 3 ระดับความลึก คือท่ีระดับ
ผิวน้ํา ท่ีระดับความลึกประมาณ 3 เมตร และท่ีระดับความลึก 5 เมตรจากผิวน้ํา และต่อมาได้ทําการเก็บ
ตัวอย่างท้ังหมดซํ้าอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 กันยายน พ.ศ.2544 และเดือนธันวาคม               
พ.ศ. 2544 
     ผลการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน-18 และดิวทีเรียม ในตัวอย่างน้ําจากเข่ือนบางลาง 
ทําโดยการนําเอาค่า δO18 และค่า δD ในแต่ละตัวอย่างมาหาความสัมพันธ์กันโดยเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างน้ําฝนท่ีเก็บท่ีนครศรีธรรมราชระหว่างเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2544 (Local 
Meteoric Water Line) ดังแสดงในภาพ 3-65 
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ท่ีมา: มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร, 2544 
 

ภาพ  3-65 ความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมในตัวอย่างน้ํา 
 

 

ท่ีมา: มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร, 2544 
 

ภาพ  3-66 การกระจายของ δO18 ของตัวอย่างน้ําระหว่างปี เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวอย่างในเข่ือนกับตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ต่างๆ 
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ท่ีมา: มานิตย์ ซ้อนสุข และปกรณ์ กิจสมพร, 2544 

ภาพ 3-67 การกระจายของ δD ของตัวอย่างน้ําระหว่างปี เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 
ตัวอย่างในเข่ือนกับตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ต่างๆ 

 

     จากภาพ 3-66 และ ภาพ 3-67 แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างน้ําในอ่างเก็บน้ําจะมีค่า 

δO18 และค่า δD สูงกว่าตัวอย่างน้ําจากท่ีอ่ืนๆ เนื่องมาจากเกิดการระเหยของน้ํา ส่วนตัวอย่างน้ํา              
ท่ีเก็บในความลึกท่ีต่างกันและตําแหน่งท่ีต่างกัน พบว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า δO18              
และค่า δD แสดงให้เห็นว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํามีการผสมกันอย่างสมํ่าเสมอ  
     สําหรับตัวอย่างน้ําท่ีเก็บมาจากหลุมวัดน้ํา OW1A OW8 OW1 OW6 และตัวอย่าง            
ท่ีเก็บมาจากฝายวัดน้ํา W1, W2, W3, W8, W8.1, W8.2 นั้น พบว่าส่วนใหญ่มีค่า δO18 และค่า δD 
ตํ่ากว่าตัวอย่างน้ําในอ่างเก็บน้ํา และมีค่าอยู่ใต้เส้นน้ําฝนท่ีเก็บในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถือเอาว่า
เป็นตัวแทนน้ําฝนสําหรับบริเวณนี้ ผลการเปลี่ยนแปลงของ δO18 และค่า δD จากตัวอย่างน้ําใน              
อ่างเก็บน้ําท่ีเก็บซํ้าทุก 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี พบว่าค่า δO18 และค่า δD จะมีค่าเพ่ิมข้ึนจนถึงเดือน
กันยายน จากนั้นก็จะมีค่าลดลง เป็นเช่นเดียวกับในทุกระดับความลึก แสดงให้เห็นว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํา           
มีการระเหยของน้ํามากท่ีสุดในเดือนกันยายน จึงถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของน้ําในอ่างเก็บน้ํา  
     จากผลการวิเคราะห์ค่าของออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมในตัวอย่างน้ําจากหลุมวัดน้ํา
และฝายวัดน้ํามีค่าตํ่ากว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํา และไม่แสดงลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
นอกจากนั้น ยังมีค่าของออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมอยู่ใต้เส้นน้ําฝนจากตัวอย่างท่ีเก็บในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงสรุปได้ว่าตัวอย่างน้ําท่ีได้จากหลุมวัดน้ําและฝายวัดน้ําดังกล่าว เป็นน้ําจากน้ําฝน
หรือน้ําผิวดิน ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์กับน้ําในอ่างเก็บน้ํา หรือไม่ใช่น้ําท่ีซึมออกมาจากอ่างเก็บน้ํา ซ่ึงเป็น
ผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีฟิสิกส์ เม่ือปี พ.ศ. 2541 
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3.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
   การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง 
ประกอบด้วย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 3 ปัจจัย ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากร             
สัตว์ป่า รายละเอียดของการศึกษา ดังนี้  
3.3.1  นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
    (1)  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโครงการ 
และพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยการศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) แพลงก์ตอน
สัตว์ (Zooplankton) สัตว์หน้าดิน (Benthic Fauna) พันธุ์ไม้น้ํา และปลาในลําน้ําต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี
โครงการ ตลอดจนชนิดของสายพันธุ์ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหนาแน่นของพันธุ์          
ท่ีมีอยู่น้อยหรือใกล้สูญพันธุ์ การอพยพย้ายถ่ิน  และห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น 
    (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ํา ภายหลังจากการดําเนินการ เช่น 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลและระดับของน้ําทางท้ายน้ํา ผลเสียจากการปิดก้ัน            
การเดินทางปกติของปลา และผลเสียจากมลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการต่อระบบนิเวศ
ทางน้ํา 
    (3) เพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม                 
ท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีจําเป็น ในกรณีท่ีมีผลกระทบเกิดข้ึนภายหลังการดําเนินการของ
โครงการ 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําก่อนและ
หลังมีโครงการในแหล่งน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน        
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืด เป็นต้น โดยทําการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
      (1.1) ข้อมูลการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง  
ได้แก่ ครัวเรือนประมง เครื่องมือประมง ผลผลิตต่อปี ประเภทของปลาท่ีจับและแนวโน้ม                  
การเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมา เป็นต้น 
      (1.2) ข้อมูลระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา ได้แก่ ปลาเศรษฐกิจ ปลาหายาก หรือใกล้สูญ
พันธุ์ แพลงก์ตอนพืช สัตว์ สัตว์หน้าดิน ความชุกชุม แหล่งน้ําท่ีเป็นท่ีแพร่พันธุ์และท่ีอยู่อาศัย หลบซ่อน 
หากิน แนวโน้มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํา และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นต้น 
      (1.3) ข้อมูลวัชพืชน้ํา ได้แก่ ชนิด ประเภท (ลอยน้ํา จมน้ํา หรือวัชพืชชายฝั่ง)             
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยเฉพาะบริเวณท่ีอาจทําให้เกิดผลเสียหายต่อทางน้ํา สถานที่หรือฤดูกาล
ท่ีพบมากและปัญหาจากวัชพืช เป็นต้น 
    (2) เก็บตัวอย่างนิเวศแหล่งน้ําและสังเกตภาคสนาม เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของ
องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําในสภาพปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
      (2.1) จุดเก็บตัวอย่างนิเวศแหล่งน้ํา จํานวน 7 จุด โดยจุดเก็บตัวอย่างจะเป็นจุด
เก็บท่ีมีความเหมาะสมสามารถนํามาใช้ประกอบการประเมินต่อไป และดําเนินการโดยเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีมี
การสํารวจเดิมในการศึกษาก่อนการสร้างเข่ือนในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2519 และ การประเมินหลัง             
การสร้าง ในปี พ.ศ. 2528 โดยจัดแบ่งพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มพ้ืนท่ีหลัก คือ 
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       (ก)  พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ  
         1) เข่ือนและอาคารประกอบ เก็บตัวอย่าง 2 สถานี ดังนี้  
          - สถานีท่ี 1 บริเวณหน้าเข่ือน พิกัด 0751795 และ 0679827 
บริเวณนี้เป็นท่ีราบมีตอไม้ท่ัวไป และเป็นท่ีต้ังของการรับซ้ือยางพาราจากการบรรทุกโดยเรือจากพ้ืนท่ีต่าง  ๆ 
รอบอ่างเก็บน้ํานํามาขาย 
          - สถานีท่ี 2 ชายน้ํา บ้านสันติ 1 หน้าโรงไฟฟ้า1 บางลาง พิกัด
0753999 และ  0678577 
         2) อ่างเก็บน้ํา เก็บตัวอย่าง 2 สถานี ดังนี้  
          - สถานีท่ี 3 ฝั่งตะวันตกของเกาะ 1000 ไร่ พิกัด 0753042 และ 
06776581 
          - สถานีท่ี 4 ชายน้ํา บ้านเยาะห์ (บ้านสันติ 2) พิกัด 0755823 และ 
0673685  เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีชาวประมงอาศัยในช่วงฤดูกาลทําการประมง (ต.ค.-ธ.ค.) 
       (ข) พ้ืนท่ีด้านท้ายน้ํา ได้แก่  
         - พ้ืนท่ีชลประทาน เป็นพ้ืนท่ีท่ีราษฎรมีความต้องการน้ําเพ่ือทํา
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคอยู่ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ เก็บตัวอย่าง 2 สถานี ดังนี้ 
          - สถานีท่ี 5 แม่น้ําปัตตานี ท้ายเข่ือนบางลาง 1,000 เมตร บ้านบางลาง 
พิกัด 0751039 และ 0681929 
          - สถานีท่ี 6 แม่น้ําปัตตานี ท้ายเข่ือนบางลาง 10 กม. บ้านตือละ     
หมู่ 8 ตําบลบันนังสตา  พิกัด 0749751 และ 0689776 
       (ค) พ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ําหรือพ้ืนท่ีรับน้ํา เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ํา 
เก็บตัวอย่าง  1 สถานี คือ  
         - สถานีท่ี 7 ฝั่งตะวันตกของอ่าง ท่ีบ้านคอกช้าง ซอยท่าเรือ ตลาดคอกช้าง  
พิกัด 0741689 และ 0668574  
      (2.2) ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง ดําเนินการครอบคลุมท้ัง 2 ฤดู ในช่วงฤดูแล้ง  
(16-18 สิงหาคม 2554) และฤดูฝน (11-13 ธันวาคม 2554)   
      (2.3) วิธีการเก็บตัวอย่างนิเวศแหล่งน้ํา ดําเนินการตามมาตรฐานท่ีระบุใน
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ค.ศ. 2005 กล่าวคือ 
       - ถุงเก็บแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ขนาดช่องตาข่าย 70 ไมครอน 
       - อวนลากปลายาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร ขนาดช่องตา 1.0 เซนติเมตร 
จํานวน 2 ปาก 
       - เครื่องเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน : Ekman Dredge พ้ืนท่ี 0.25 ตารางฟุต 
       - ฟอร์มาลดีไฮด์ ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ สําหรับดองเก็บตัวอย่าง จําพวก
แพลงก์ตอนและสัตว์น้ําหน้าดิน และมีความเข้มข้นในรูปฟอร์มาลิน 5, 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
      (2.4) ดัชนีท่ีจะทําการศึกษา มีดังนี้  
       -  แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ทําการศึกษาชนิดหรือ
กลุ่มความหลากหลายและดัชนีความหลากหลายท่ีพบ (Diversity Index) ความชุกชุมและหนาแน่น 
(Density, เซลล์/ลูกบาศก์เมตร หรือตัว/ตารางเมตร) สัดส่วนระหว่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์  
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       -  ปลาและสัตว์น้ําอ่ืน ๆ ศึกษาชนิดและความหลากหลาย ปริมาณของสัตว์น้ํา
แต่ละชนิด ฤดูวางไข่ แหล่งวางไข่  F/C Ratio ชนิดท่ีมีแนวโน้มชุกชุม ชนิดท่ีมีแนวโน้มลดลง เครื่องมือ
ทําการประมง และผลจับตามชนิดเครื่องมือ 
       -  พันธุ์ไม้น้ํา ศึกษาชนิดและปริมาณของพันธุ์ไม้น้ํา 
      (2.5) การประเมินผลกระทบ 
       (ก)  วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบจํานวนชนิด ปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ําท้ังใน
บริเวณอ่างเก็บน้ําและด้านท้ายของอ่างเก็บน้ํา (เข่ือน) และค่าดัชนีความหลากพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ทุกประเภทตามท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยใช้สูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index  
         H   =   - ∑ [ni/N] log[ni /N] 
       โดย H   =    ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) 
         N     =   จํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีพบท้ังหมด 
         ni = จํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีพบในแต่ละชนิด 
       (ข)  ศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นชนิดเด่นหรือสิ่งมีชีวิตท่ีใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือใช้
เป็นดัชนีในการชี้วัดสภาพนิเวศแหล่งน้ํา 
       (ค)  ประเมินภาวะและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําใน      
ลําน้ําต่างๆ หรือไม่อยู่ในสมดุล โดยพิจารณาจาก 
         - การเปลี่ยนแปลงของชนิดขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ แพลงก์
ตอน สัตว์หน้าดิน พืชน้ํา เป็นต้น 
         - สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเจริญเติบโตผิดปกติโดยเฉพาะ และกลุ่มชนิด
เด่น 
       (ง) ประเมินผลกระทบในกรณีเกิดการแบ่งชั้นของอุณหภูมิตามระดับความลึกน้ํา
ในอ่างเก็บน้ํา ต่อระบบนิเวศน้ําในอ่างเก็บน้ําและลําน้ําท้ายน้ํา 
       (จ)  ศึกษาถึงความจําเป็นของการต้องมีทางผ่านสัตว์น้ําสําหรับโครงการโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมของสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา 
    (3)  การทบทวนเอกสาร 
      จากการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเข่ือนบางลาง ซ่ึงได้
มีการสํารวจและเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ํา ในการศึกษาก่อนการสร้างเข่ือน ในเดือนมีนาคม                
2519 และการประเมินหลังการสร้างเข่ือน ในปี 2528 ท่ีได้มีการดําเนินการในระหว่างวันท่ี 17-22 
พฤษภาคม 2528 (ฤดูแล้ง) และระหว่างวันท่ี 13-20 ธันวาคม 2528 (ฤดูฝน) สามารถสรุปผลการศึกษา
ด้านนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมงได้ดังนี้คือ 
      การศึกษาก่อนการสร้างเข่ือนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2519 ได้มีการสํารวจสภาพนิเวศ
ทางน้ําและการประมงในพ้ืนท่ีโครงการ และการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ําจาก 3 สถานีสํารวจ คือ 
บริเวณท่ีต้ังเข่ือน แม่น้ําปัตตานีบริเวณเหนือน้ํา และท้ายน้ําของโครงการ พบชนิดของแพลงก์ตอน
ท้ังหมด 32 ชนิด โดยเป็นแพลงก์ตอนพืช 21 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ 11 ชนิด และสํารวจพบพันธุ์
ปลารวม 40 ชนิด โดยปลาชนิดเด่นในระยะเวลาก่อนการสร้างเข่ือน ได้แก่ ปลากินพืช เช่น ปลาสร้อย
นกเขา ( Osteocheilus sp.) และปลาสร้อย ( Labiobarbus sp.) 
      ส่วนการศึกษาหลังการสร้างเข่ือนในปี 2528 ได้มีการสํารวจ 2 ฤดูกาล คือในช่วง
ฤดูแล้งระหว่างวันท่ี 17-22 พฤษภาคม 2528 พบปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนรวมในพ้ืนท่ี
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โครงการเฉลี่ย 3.912 ล้านเซลล์ และในฤดูฝนระหว่างวันท่ี 5 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2528 พบมี
ปริมาณแพลงก์ตอนเฉลี่ย 1.816 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม. และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างปริมาณแพลงก์
ตอนในบริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําและบริเวณท้ายน้ํา 
      สําหรับการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาในฤดูแล้งระหว่างวันท่ี 17-22 พฤษภาคม 2528 
โดยศึกษา 3 สถานี ในบริเวณบ้านสันติ 2 บ้านคอกช้าง และบริเวณท้ายน้ํา ส่วนในฤดูฝนระหว่างวันท่ี 
13-20 ธันวาคม 2528 ศึกษา 5 สถานี ในบริเวณอ่างเก็บน้ํา และ 4 สถานีบริเวณท้ายน้ํา ซ่ึงสถานีท้าย
น้ําได้ศึกษาในแม่น้ําปัตตานี ระหว่างจังหวัดยะลาและปัตตานี ซ่ึงปัจจุบันคือท่ีต้ังเข่ือนปัตตานีจาก
การศึกษาท้ัง 2 ฤดูกาล พบชนิดพันธุ์ปลาและกุ้ง 1 ชนิด ท้ังหมดรวม 34 ชนิด และชนิดพันธุ์ท่ีพบเด่น 
คือ กลุ่มปลากินเนื้อ ได้แก่ ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus) ปลาช่อน (Ophicephalus 
striatus หรือ Channa striata) และปลากระสง (Ophicephalus lucius) ผลผลิตสัตว์น้ําประเมินใน
บริเวณท้ายน้ําของโครงการได้ 25 ก.ก.ต่อไร่ ส่วนในบริเวณอ่างเก็บน้ําในระยะก่อนมีอ่างเก็บน้ําประเมิน
ผลผลิตได้เพียง 43 ก.ก.ต่อไร่ แต่ภายหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 ประเมิน ได้ถึง 70 ก.ก.ต่อไร่ 
      ในส่วนของทรัพยากรประมง ได้ทบทวนงานศึกษาทรัพยากรประมงและเศรษฐกิจ
ของชาวประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง จัดทําโดยศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี กรมประมง 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2533 โดยศึกษาจากท่าข้ึนปลารอบๆ อ่างเก็บน้ํา ซ่ึงมีอยู่ 5 แห่ง 
มีพ่อค้ารับซ้ือปลา 13 ราย พบชนิดพันธุ์ปลา 18 ชนิด 16 ครอบครัว ท่ีพบมีปริมาณมากมี 5 ชนิด
ตามลําดับ คือ ปลากดเหลือง (Mystus nemerus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus)    
ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys amatus) และปลากระสูบ
ขีด (Hampala macrolepidota) ปริมาณการจับได้จากอ่างเก็บน้ําในปี 2533 คือ 120.3 ตันหรือเฉลี่ย 
329.5 กิโลกรัมต่อวัน มีชาวประมงท้ังสิ้นในอ่างเก็บน้ํา 182 ราย โดยทําการประมงเป็นอาชีพเสริม 
นอกจากนี้ได้ทบทวนรายงานชนิดและปริมาณปลาท่ีสํารวจโดยหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ยะลา 
กรมประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จากท่าปลา 3 แห่ง คือท่ีบ้านสันติ 1 
บ้าน กม.40 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 พบปลาขนาดใหญ่ท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนท่ีนํามา
ขายรวม 15 ชนิด เป็นปลาท้ังสิ้น 16,067 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 916,980 บาท ปริมาณปลาท่ีข้ึนท่าจะ
มากในเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ปริมาณเดือนละ 1,434-2,070 กิโลกรัม สําหรับในฤดูกาลห้ามทํา
การประมงในระหว่างปลาวางไข่ในแหล่งน้ําจืด (15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน) ยังคงมีปลาจําหน่าย
ข้ึนท่า เดือนละ 577-724 กิโลกรัม ชนิดพันธุ์ปลาท่ีมีการจับมาก คือ ปลากด ปลานิล ปลากระสูบ ปลา
หมอช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลาแรด และ ปลาแก้มช้ํา ในปริมาณชนิดละ 1,531-2,238 กิโลกรัมต่อปี 
ท้ังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาประเภทปลากินเนื้อ ท่ีล่าเหยื่อลูกปลาขนาดเล็กชนิดอ่ืนๆ เป็นอาหาร ยกเว้น
ปลานิล ปลาแรด และ ปลาแก้มช้ํา ท่ีเป็นปลากินพืช  
      นอกจากนี้ยังมีปลาท้องถ่ินท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา คือ ปลากือเลาะห์หรือปลา
พวงชมพู (Tor douronensis) ท่ีอาศัยชุกชุมในแหล่งน้ําป่าฮาลาบาลา และอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
เป็นปลาท่ีมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนปลาท้องถ่ินอีกชนิดหนึ่งท่ีมีราคาคือ ปลามังกร
อีแกกือซอ หรือปลาตะพัด หรืออะโรวาน่า (Scleropages formosus) ท่ีเลี้ยงเป็นปลาสวยงามพบอาศัย
อยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีเป็นบึงน้ําใส ท่ีตําบลตะโละหะลอ และบึงลาโม๊ะ ตําบลอาซ่อง อําเภอรามัน 
แต่ในปัจจุบันปลาตะพัดในบริเวณดังกล่าวพบน้อยมาก 
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    (4)  ผลการสํารวจภาคสนาม 
      การศึกษาสภาพนิเวศทางน้ําและการประมง ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
เข่ือนบางลาง สําหรับตัวแทนในฤดูแล้ง ได้ดําเนินการระหว่างวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2554 และในฤดูฝน 
ดําเนินการระหว่างวันท่ี 6-12 ธันวาคม 2554 สามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ 
      (1) นิเวศวิทยาทางน้ํา 
        ในฤดูกาลนี้น้ําในพ้ืนท่ีโครงการมีระดับน้ําลดลงมากในบริเวณอ่างเก็บน้ํา              
น้ําค่อนข้างใส แต่จะมีสีเขียวจากสาหร่ายพ้ืนท้องน้ํา (benthic algae) โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตาม
ขอบอ่าง จะพบเศษสาหร่ายเส้นสาย (filamentous algae Oscillatoria spp.) กระจายอยู่ท่ัวไป 
        (ก)  พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา (สถานี 1-4 ) 
          1) แพลงก์ตอน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนใน บริเวณอ่าง
เก็บน้ํา จํานวน 4 สถานี สํารวจพบดังนี้   
           แพลงก์ตอนรวม (รวมแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ )                 
มีความหนาแน่นแต่ละสถานีท่ี 0.415-0.701 ล้านเซลล์/ลูกบาศก์เมตร  
           แพลงก์ตอนพืช พบท้ังสิ้น 4 ไฟลัม มีความหนาแน่นแต่ละสถานี 
0.361-0.638 ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม. ท้ังนี้ ในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นแตกต่างกันคือ               
ในสถานีท่ี 1 เหนือเข่ือนจะมีกลุ่มสาหร่ายไดอะตอมชนิด Surirella capronii สูงถึง 0.468 ล้านเซลล์ 
ต่อ ลบ.ม. จากปริมาณแพลงก์ตอนรวมท้ังหมด 0.701 ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม.ไดอะตอม Surirella 
capronii พบในปริมาณมากในบริเวณอ่างเก็บน้ํา ยกเว้นท่ีบ้านเยาะห์ (สถานีท่ี 4) ท่ีพบสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงิน Oscillatoria sp. ในปริมาณสูงถึง 0.318 ล้านเซลล์ต่อ ลบ. ม. ซ่ึงการท่ีสาหร่ายสีเขียวแกม
น้ําเงินมีมากและกระจายท่ัวพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําอาจเป็นเพราะพ้ืนท่ีรอบอ่างเป็นสวนยางพาราสวนผลไม้    
ซ่ึงมีการใส่ปุ๋ยทุกปีๆละหลายครั้ง บางครั้งมีการเผา ทําให้ธาตุอาหารต่างๆ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําทําให้
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเจริญเติบโตมากข้ึนโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ส่งผลต่อระบบนิเวศทางน้ําของอ่าง
เพราะสาหร่ายจะดูดซึมสารไนเตรทและฟอสเฟต ตลอดจนโลหะหนักต่าง ๆ เม่ือสาหร่ายตายลงทําให้
สารไนเตรท ฟอสเฟต และโลหะหนัก ในน้ํามีปริมาณมากจนทําให้ปริมาณออกซิเจนในน้ําตํ่าลง เกิดผล
กับปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา   
    สําหรับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินต่างจากสาหร่ายท่ัวไปตรงท่ีไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทําให้ 
DNA ลอยอยู่ในของเหลวภายในเซลล์ เรียกว่า ไซโทพลาสซึม และท่ีสําคัญในการตรึงแก๊สไนโตรเจนได้ดี 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีคลอโรฟิลล์ช่วยในการสังเคราะห์แสง แต่ถ้ายาฆ่าแมลงหรือยากําจัดหญ้า   
มีส่วนผสมของสารคอปเปอร์ซัลเฟต ปะปนในน้ําทําให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินตายได้ สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงินมักจะกระจายในฤดูแล้งและเกาะพ้ืนท่ีดินเลนเม่ือมีฝนตกระดับน้ําสูงน้ํามักขุ่นทําให้ขาด
ออกซิเจนในน้ําและขาดแสงทําให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินตายได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ควรรณรงค์ไม่ให้ประชาชนรอบเข่ือนบางลางใส่ปุ๋ยยางพารา เพราะเม่ือมีฝนตกลงมาจะทําให้สาหร่าย            
สีเขียวแกมน้ําเงินเจริญเติบโตได้ในฤดูแล้ง 
    ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงหรือหาวิธีท่ีจะไม่ให้น้ําท่ีไหลผ่านสวนยาง สวนผลไม้ ไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้ําเพ่ือไม่ให้ปุ๋ยไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําหรือควบคุมการใส่ปุ๋ย รักษาระดับน้ําให้สูงเพ่ือลดปริมาณ
แสงแดดไม่ให้ส่องถึงแหล่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน และสาเหตุอีกประการคือ ทางเข่ือนได้ทํา           
การพร่องน้ําตอนบนของอ่างเก็บน้ํา เพ่ือทําถนนเส้นทางลัดจากจังหวัดยะลาไปอําเภอเบตง ทําให้ระดับ
น้ําในอ่างตํ่าส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน แต่เม่ือฤดูฝนท่ีผ่านมา ปรากฎว่าน้ํา
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ขุ่นหลังฝนตกทําให้แสงแดดไม่สามารถส่องถึงพ้ืนท่ีแหล่งสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินได้ ทําให้                   
การเจริญเติบโตและการขยายพ้ืนท่ีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดลง 
          2) สัตว์หน้าดิน จากการสํารวจในบริเวณอ่างเก็บน้ํา พบสัตว์หน้าดิน
รวมท้ังสิ้น 3 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัม Annelida Arthropoda และ Mollusca ซ่ึงในสถานีท่ี 3 (เกาะ 1,000 
ไร่ฝั่งตะวันตก) พบสัตว์หน้าดินชุกชุมมากท่ีสุด จํานวน 52 ตัวต่อตารางเมตร สัตว์หน้าดินท่ีพบมากคือ 
ไส้เดือนน้ําจืดและตัวอ่อนริ้นน้ําจืด (ระยะท่ีเป็นหนอนแดง) ส่วนหอยข้ีนก (Melanoides sp.)         
พบเล็กน้อย 2-5 ตัวต่อตารางเมตรในบริเวณท่ีตื้นชายฝั่ง 
          3) พืชน้ํา พบพืชน้ําเพียง 2 ชนิดเท่านั้นท่ีเป็นพืชลอยน้ํา ได้แก่   
จอก และจอกหูหนู ซ่ึงพบบริเวณชายฝั่งหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ท่ีเหลือเป็นพืชชายน้ําในกลุ่ม
ผักตบชวา สาหร่ายหางกระรอก ซ่ึงพบได้ท่ัวไปในพ้ืนท่ีราบรอบอ่างเก็บน้ําและแหล่งท่ีมีสาหร่ายมาก 
ได้แก่ ท่ีบ้านวังไทร ต.แม่หวาด ในเขตอําเภอธารโต ซ่ึงในอดีต พ้ืนท่ีท่ีมีแหน และผักตบชวามาก คือ
บริเวณริมน้ําของอ่างหน้าป่าฮาลาบาลา (วังปลาช่อน) ซ่ึงในปัจจุบันลดน้อยลงไปมากท้ังนี้เกิดจาก           
ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและชุมชนในการกําจัดพืชน้ําดังกล่าวใน              
หลายปีท่ีผ่านมาทําให้เรือสามารถแล่นผ่านได้ในฤดูแล้ง 
        (ข) พ้ืนท่ีด้านท้ายน้ํา (สถานีท่ี 5 และ 6) 
          ทําการเก็บตัวอย่างในแม่น้ําปัตตานีในบริเวณท้ายเข่ือนบางลาง ในช่วง
เช้าน้ําจะไหลอ่อนและมีสภาพขุ่นเล็กน้อย เม่ือมีการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าน้ําจะไหลแรง เนื่องจากเป็น
พ้ืนท่ีท่ีผ่านชุมชนบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีพืชชายน้ําและพืชใต้น้ํามากและกระจายเป็นแห่งๆ 
          1) แพลงก์ตอน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในแม่น้ําปัตตานี 
บริเวณท้ายเข่ือนบางลาง จํานวน 2 สถานี พบดังนี้  
           แพลงก์ตอนรวม ในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกันมากคือ เท่ากับ 0.043 
ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม. ท่ีบริเวณสถานีท่ี 5 (ระยะ 1,000 เมตร จากเข่ือน) และท่ีสถานีท่ี 6 ระยะไกลจาก
เข่ือน ประมาณ 10 กม. มีความหนาแน่นรวม 0.364 ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม. ท้ังนี้เพราะในบริเวณนี้มี
แพลงก์ตอนในกลุ่มไดอะตอม (Synedra ulna) มากถึง 0.250 ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม.  
           แพลงก์ตอนสัตว์  พบในปริมาณน้อยมาก ในไฟลัม Arthropoda                   
และโรติเฟอร์เล็กน้อย มีความหนาแน่นแต่ละสถานีประมาณ 8,200-13,500 ตัวต่อ ลบ.ม.  
          2) สัตว์หน้าดิน พบสัตว์หน้าดินในกลุ่มไส้ เ ดือนน้ําจืด 4 วงศ์             
ในบริเวณท้ายน้ําใกล้เข่ือน (สถานท่ี 5) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมของตะกอนพ้ืนท้องน้ําและพืชน้ํามาก 
ความหนาแน่นรวมของสัตว์หน้าดินบริเวณนี้เท่ากับ 135 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนสถานีท่ี 6 ซ่ึงอยูไกล
ออกไปจากเข่ือน พบตัวอ่อนแมลงและหอยข้ีนก เป็นกลุ่มหลัก ในปริมาณความหนาแน่นรวม 37 ตัวต่อ
ตารางเมตร 
          3) พืชน้ํา พืชน้ําท่ีพบบริเวณนี้มีท้ังพืชชายน้ําซ่ึงพบตลอดท้ังสองฝั่ง 
และพืชใต้น้ํา ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายหางกระรอกมาก พบเฉพาะท่ีสถานีท่ี 5 ซ่ึงใกล้ชุมชน
บ้านบางลาง  
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        (ค) พ้ืนท่ีด้านเหนือน้ํา (สถานีท่ี 7) ตลาดคอกช้าง 
          1) แพลงก์ตอน ในฤดูแล้งบริเวณนี้เป็นแหล่งท่ีมีน้ําใสมาก และเป็น
แหล่งน้ําท่ีไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ําบางลาง  พบแพลงก์ตอนมีความหนาแน่นรวม 0.110 ล้านเซลล์/ลบ.ม. 
โดยเป็นแพลงก์ตอนพืช 0.106 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม. ซ่ึงพบเพียง 4 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์เพียงชนิด
เดียวคือ กลุ่มไรหิน (Bosmania longirostris) เพียง 4,240 ตัวต่อลบ.ม.  
          2) สัตว์หน้าดิน พบ 4 ชนิด ความหนาแน่น 26 ตัวต่อตารางเมตร 
ได้แก่ ไส้เดือนน้ําจืด 2 ชนิด ตัวอ่อนริ้นน้ําจืด และหอยข้ีนก ท้ังนี้ในบริเวณนี้น้ําจะใส พ้ืนท้องน้ํา              
จะเป็นทรายร่วน  
          3) พืชน้ํา บริเวณท่ีพบ คือ ในแอ่งบริเวณชายน้ําโดยพบ บอน จอก  
แหน หญ้าขน ผักตบชวา และแพงพวยน้ํา อยู่รวมกัน แต่มีปริมาณเพียงชนิดละ 3-4 กอเท่านั้น                
สภาพท่ัวไปไม่พบพืชน้ํา ถึงแม้จะมีพืชชายน้ําแต่ก็ไม่หนาแน่น 
      (2) พันธุ์ปลา การประมง และ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
 ในระหว่างการศึกษาในฤดูแล้ง ในบริเวณเข่ือนบางลางเป็นฤดูกาลห้ามทํา      
การประมงในแหล่งน้ําจืด ซ่ึงกําหนดไว้ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายนของทุกปี เนื่องจาก
ในแหล่งน้ําท่ัวไปในประเทศไทย จะเป็นช่วงฤดูฝนท่ีเป็นฤดูกาลสืบพันธุ์วางไข่ของปลาน้ําจืด แต่ในพ้ืนท่ี
ศึกษาจะเป็นช่วงฤดูแล้ง พ้ืนท่ีจังหวัดยะลาก็อยู่ในช่วงห้ามทําการประมง ดังนั้นจึงไม่พบชาวประมง             
ในบริเวณอ่างเก็บน้ํา อย่างไรก็ตาม ระหว่างการศึกษายังมีเรือของนักตกปลาเดินทางไปตกปลากือเลาะห์ 
(ปลาพลวงชมพู) ในอ่างเก็บน้ําด้านป่าฮาลาบาลา การศึกษาสํารวจชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยการใช้เครื่องมือประมงได้แก่ แห และอวน
ทับตลิ่ง สํารวจในพ้ืนท่ี 7 สถานีสํารวจ คือ สถานีท่ี 1 บริเวณหน้าเข่ือนบางลาง สถานีท่ี 2 หน้าบ้าน
สันติ 1 ใกล้โรงไฟฟ้า 1 บางลาง สถานีท่ี 3 เกาะ 1,000 ไร่ ฝั่งตะวันตก สถานีท่ี 4 บ้านเยาะห์ (สันติ 2) 
สถานีท่ี 5 ท้ายเข่ือนบางลาง  800 เมตร สถานีท่ี 6 แม่น้ําปัตตานี ท้ายเข่ือนบางลาง สะพานบ้านตือละ 
และสถานีท่ี 7 ต้นน้ําอ่างเก็บน้ําฝั่งตะวันตกบ้านคอกช้าง ชนิดของปลาท้ังหมดท่ีสํารวจพบจาก 7 สถานี 
รวม 17 ชนิด ใน 9 วงศ์ (ผลการสํารวจพบการแพร่กระจายของพันธุ์ปลา ดังตาราง 3-44) ซ่ึงในแต่ละ
สถานีสํารวจพบพันธุ์ปลา 3-7 ชนิด โดยสามารถสํารวจได้เฉพาะปลาขนาดเล็กในบริเวณชายน้ําท่ีมีพ้ืน
ราบ ท่ีสามารถใช้แหและอวนทับตลิ่งได้ โดยท่ีลักษณะของอ่างเก็บน้ําจะมีขอบอ่างเป็นท่ีลาดชันสูง 
ดังนั้นพ้ืนท่ีราบและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน (flood plain area) จะมีเฉพาะบางบริเวณเท่านั้น 
ได้แก่ บริเวณบ้านเยาะห์ (สันติ 2) และบริเวณอ่างเก็บน้ําทางเข้าโครงการจุฬาภรณ์ 7 เป็นต้น 
      โดยชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบมาก ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง (สถานีท่ี 1-4 ) ได้แก่ 
ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus marginatus) ซ่ึงโดยท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติจะพบขนาด 5-8 ซม. 
แต่การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปลาหนามหลัง ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางในฤดูแล้ง มีขนาดถึง 11.5-             
16 ซม. และปลากระทุงเหว มีขนาดยาว 19-24 ซม. ส่วนปลาท่ีพบเด่นรองลงมาได้แก่ ปลาหมอ
ช้างเหยียบ หรือปลาแปะ ปลาโค้ว พบมากบริเวณหน้าเข่ือน และบริเวณเกาะหน้าบ้านสันติ 1   
      ส่วนบริเวณท้ายน้ําเข่ือนบางลาง (สถานีท่ี 5 และ 6) พบปลาในกลุ่มปลาท่ีอาศัย 
ท้ังในแหล่งน้ํานิ่ง และน้ําไหล ได้แก่ ปลาซิวชนิดต่างๆ ปลากริม กระด่ี ปลาช่อน ปลาหนามหลังและ 
ปลาตะเพียนขาว ส่วนชนิดปลาท่ีเป็นปลาแม่น้ํา (riverine species) ได้แก่ ปลาไส้ตัน(Cyclocheilichthys 
armatus) และปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti)  
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      บริเวณต้นน้ําของเข่ือนบางลางท่ีบริเวณบ้านคอกช้างในฤดูแล้ง ระดับน้ําต้ืน                 
แต่ก็มีสภาพน้ําไหล และเป็นแหล่งน้ําใสมาก พบว่า เป็นบริเวณท่ีมีปลาชุกชุมมาก โดยปลาท่ีพบเด่นมาก
คือ ปลาหนามหลัง ขนาด 5-10 ซม. ท่ีมีปริมาณมาก รองลงมาได้แก่ ปลาไส้ตัน ปลาหมอช้างเหยียบ 
และปลากระทุงเหว   
      ส่วนการศึกษาในฤดูแล้งไม่สามารถประเมินได้ถึงผลผลิตของปลาต่อพ้ืนท่ี แต่ก็ได้
แสดงความหลากชนิดของพันธุ์ปลาท่ีอาศัยในบริเวณชายน้ําของพ้ืนท่ีโครงการ และแสดงชนิดและ
ปริมาณของสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) ในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงแสดงในตาราง 3-45 

(3) ผลการศึกษาในฤดูฝน 11-13 ธันวาคม  2554   
  (3.1) นิเวศวิทยาทางน้ํา 
    ผลการศึกษาสภาพนิเวศทางน้ํา และการประมงจากการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงได้ดําเนินการเม่ือวันท่ี 11-13 ธันวาคม 2554 สรุปความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
อันได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน ได้ดังนี้คือ 
    (ก) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา (สถานีท่ี 1-4) 
       แพลงก์ตอนชนิดของแพลงก์ตอนพืชท่ีเกิดเป็นชนิดเด่นในฤดูฝนประกอบด้วย
สาหร่ายสีเขียว (green algae) 2 ชนิด คือ แพลงก์ตอนพืชชนิดสาหร่ายสีเขียว Cosmarium contractum 
ในความหนาแน่นสูงถึง0.647 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม หน้าบ้านสันติ 1 และ Staurastrum sp. 1.5 ล้าน
เซลล์ต่อลบ.ม ท่ีบริเวณหน้าเข่ือนบางลาง ทําให้น้ําบริเวณนี้มีสีเขียว กลุ่มแพลงก์ตอน รองลงมาได้แก่  
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Blue green algae) Oscillatoria sp. ความหนาแน่น 1.1-22 ล้านเซลล์ 
ต่อลบ.ม ดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชจึงมีค่าตํ่าเพียง 0.89-2.02 
   แพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ําบางลาง รวม 34 ชนิด ความหนาแน่นรวม 4.9 – 24.6 
ล้านเซลล์ต่อลบ.ม ซ่ึงจัดว่ามีความหนาแน่นมาก โดยเป็นแพลงก์ตอนพืช 27 ชนิด ความหนาแน่นรวม 
4.7- 24.6 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม แต่แพลงก์ตอนสัตว์พบ 17 ชนิด มีปริมาณรวมน้อยมากเพียง 0.020 -
0.275 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม  
   แพลงก์ตอนในบริเวณนี้โดยเฉพาะบริเวณท่ีน้ําต้ืนริมฝั่งท่ีน้ําใส จะพบสาหร่าย
ขนาดเล็กเป็นเส้นสายขนาดสั้นๆลอยหนาแน่น ทําให้น้ําเป็นสีเขียวแกมน้ําเงิน จะเกิดจากสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงิน สกุล Oscillatoria sp. และ กลุ่มสาหร่ายท่ีข้ึนเป็นก้อนเล็กๆเป็นกลุ่ม ได้แก่สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงิน Microcystis aeruginosa ท่ีพบมากท่ีบริเวณชายน้ําหน้าบ้านสันติ 1 ใกล้โรงไฟฟ้า                
และท่ีบริเวณชายน้ําหน้าบ้านเยาะห์ (บ้านสันติ 2) แพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ข้ึนมากในบริเวณท่ีน้ําใสและ                 
มีสารอาหาร หรือปุ๋ยท้ังประเภทอนินทรีย์สาร และอินทรีย์สารสะสมในน้ํามากจากกิจกรรมต่างๆ                
บนแผ่นดินลงสู่น้ํา ประกอบน้ําใส แสงสามารถส่องผ่านลงในน้ําได้มาก ทําให้มีการเจริญของแพลงก์ตอน
พืชเหล่านี้ได้ดี เรียกว่าข้ีแดด จะพบมากในบริเวณท่ีอับลม มีการพัดพาสารอาหารและแพลงก์ตอนพืช 
มาสะสมมาก สามารถก่อให้เกิดปัญหาการขาดออกซิเจนในน้ําได้เม่ือเกิดการตายพร้อมกันอย่าง
กระทันหันในวันฟ้าคลึ้ม ไม่มีแสงแดด หรือฝนตกตลอดวันต่อเนื่องกันหลายวัน 
                 สัตว์หน้าดิน ท่ีพบในบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Baetidae) มวนน้ํา (Corixidae) และตัวอ่อนริ้นน้ําจืด หรือระยะตัวอ่อนท่ีเป็น
หนอนแดง (Chironomidae) โดยสัตว์หน้าดินท่ีพบท้ังหมด 7-17 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 54-169     
ตัวต่อตารางเมตร จัดว่ามีปริมาณน้อย แต่มีค่าดัชนีความหลากชนิดในเกณฑ์ปานกลาง 1.55-2.45 
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  (ข) พ้ืนท่ีด้านท้ายน้ํา (สถานี 5 และ 6) 
   ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนในบริเวณแม่น้ําปัตตานี ท้ายน้ําจากเข่ือน              
บางลาง จนถึงสะพานตือลี ท่ีบันนังสตา พบว่ามีความหนาแน่นของปริมาณแพลงก์ตอนแตกต่างกัน
เล็กน้อย ปริมาณความหนาแน่นรวม น้อยสุดท่ี 1.2 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม ท่ีแม่น้ําปัตตานี ระยะ 500 เมตร
จากเข่ือน (สถานีท่ี 5) และมากท่ีสุด 1.7 ล้านเซลล์ต่อลบ.ม ท่ีแม่น้ําปัตตานี ท่ีสะพานตือละ (สถานีท่ี 6)    
ไม่พบชนิดของแพลงก์ตอนท่ีมีปริมาณมากเป็นพิเศษ 
   แม่น้ําปัตตานี ท่ีสะพานตือละ (สถานีท่ี 6) มีแพลงก์ตอนพืชหลากชนิดมากถึง              
44 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช จึงมีค่าตํ่าเพียง 0.84 เนื่องจากมีเพียงไม่ก่ีชนิด            
ท่ีมีปริมาณมาก แต่เป็นแพลงก์ตอนท่ีมีประโยชน์ต่อสัตว์น้ําขนาดเล็ก ค่าดัชนีความหลากชนิดของ
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีบริเวณนี้จึงมีค่า 2.09 จากแพลงก์ตอนสัตว์ 11 ชนิด  
   สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมต้ังแต่ 71-116 ตัวต่อตารางเมตร สัตว์หน้าดิน 
ท่ีพบใน พ้ืนท่ีสํารวจนี้ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ตัวอ่อนริ้นน้ําจืด หอยขม หอยข้ีนกและไส้เดือนน้ําจืด            
มีปริมาณความหนาแน่นในเกณฑ์ต่ํา แต่มีค่าดัชนีความหลากชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีคืออยู่ระหว่าง 2.11-2.48 
  (ค) บริเวณพ้ืนท่ีด้านเหนือน้ํา ตลาดคอกช้าง (สถานีท่ี 7) 
   สถานีท่ี 7 ตลาดคอกช้าง บริเวณนี้จัดว่าเป็นแหล่งน้ําท่ีมีสภาพนิเวศทางน้ําดีกว่า
แหล่งน้ําอ่ืนๆในพ้ืนท่ีโครงการ เช่นเดียวกับในฤดูแล้ง โดยปริมาณแพลงก์ตอนพืชอยู่ในปริมาณ                
ความหนาแน่นไม่สูงมากจนเกินไป ในปริมาณความหนาแน่นรวม 2.2 ล้านเซลล์ต่อ ลบ.ม โดยมี                
แพลงก์ตอนพืชหลากหลายชนิดมากถึง 33 ชนิด และไม่มีชนิดท่ีเป็นชนิดท่ีมีปริมาณมากเป็นพิเศษ                 
มีค่าความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชสูง 2.76 และความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์เพียง 5 ชนิด  
     สัตว์หน้าดินมีความหนาแน่น 103 ตัวต่อตารางเมตร จาก 12 ชนิด และสัตว์หน้า
ดินชนิดเด่นในบริเวณนี้คือ ตัวอ่อนไส้เดือนน้ําจืด 3 วงศ์ (Naididae, Tubificidae  และ Aeolosomatidae) 
กุ้งแคระ กุ้งฝอย หอยข้ีนก และ หอยเชอรี่ ดัชนีความหลากชนิด มีค่า 2.26 จัดอยู่ในความหลาก                 
ชนิดท่ีดี  
  (3.2) ทรัพยากรประมง  
   ปลา การสํารวจชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาในพ้ืนท่ี 7 สถานีศึกษา 
ในระหว่างฤดูฝน พบชนิดพันธุ์ปลารวม 9 วงศ์ รวม 16 ชนิด ตาราง 3-44 สํารวจโดยใช้อวนทับตลิ่ง 
ขนาดปลาท่ีสํารวจได้จึงเป็นปลาขนาดเล็ก   
   (ก) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา (สถานี 1-4)  
  พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ําแม่กวงในช่วงฤดูฝน บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ําพบปลา            
2- 4 ชนิด โดยปลาชนิดท่ีเด่น โดยพบมากกว่าปลาชนิดอ่ืนๆ คือ ปลาสร้อยนกเขา (Osteocheilus 
hasseltii) ความสมบูรณ์ของผลผลิตต่อพ้ืนท่ีบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ําเฉลี่ย 3.2 กิโลกรัมต่อไร่ จากการสุ่ม
สํารวจจัดว่ามีผลผลิตตํ่าจากระดับน้ําท่ีลึก ค่า F/C ratio เท่ากับ 1.7 

       (ข) พ้ืนท่ีด้านท้ายน้ํา (สถานี 5 และ 6) 
    ชนิดพันธุ์ปลาจะพบมากท่ีสุดในพ้ืน แม่น้ําปัตตานี ท้ายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา
เข่ือนบางลาง ส่วนใหญ่จะพบจํานวนชนิด และผลผลิตตํ่า โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะพบปลาชนิดเด่นแตกต่าง 
กันไปคือ ในแต่ละสถานีพบน้อยชนิด เพียง 3-6 ชนิด เช่นเดียวกับในฤดูแล้ง เป็นปลาท่ีมีขนาดเล็ก 
ได้แก่ ปลาไส้ตันตาขาว ปลาซิวควายแถบดํา ท่ีสถานีท่ี 6 ท่ีสะพานบ้านตือละ พบปลา 6 ชนิด        
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ปลาไส้ตันตาขาว ปลาหนามหลัง และ ปลาหมอช้างเหยียบ เป็นปลาชนิดเด่น  ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเฉลี่ย 1.6 
กิโลกรัมต่อไร่ ค่า F/C ratio เท่ากับ 1.8 

       (ค) พ้ืนท่ีด้านเหนือน้ํา (สถานีท่ี 7) ตลาดคอกช้าง 
    ชนิดพันธุ์ปลาในบริเวณนี้ พบ 7 ชนิด ซ่ึงมากกว่าบริเวณอ่ืนในพ้ืนท่ี แต่ไม่มี
ชนิดปลาท่ีมีปริมาณมาก เป็นปลาชนิดเด่น มีผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพียง 1.3 ก.ก ต่อไร่ และค่าอัตราส่วนของ
ปลากินพืชท่ีเป็นปลาเหยื่อ ต่อ ปลากินพืช (F/C ratio) เท่ากับ 2.16 
  (3.3) พืชน้ํา  
   ในพ้ืนท่ีโครงการช่วงฤดูฝน (11-13 ธันวาคม 2554) ตาราง 3-50 จะพบพรรณ
ไม้น้ํารวม 13 สกุล 13 ชนิด จาก 12 วงศ์ โดยพบพืชประเภทใต้น้ํา 2 ชนิดคือ สาหร่ายพุงชะโด และ 
สาหร่ายญ่ีปุ่น และ ประเภทลอยน้ํา 3 ชนิดคือ จอก ผักตบชวา และ จอกหูหนู   
  บริเวณท่ีพบพืชน้ํามากได้แก่ ท่ีบริเวณแม่น้ําปัตตานี ท้ายอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางท่ีพืช              
ชายน้ํามาก    
 พืชน้ําท่ีพบหนาแน่นในพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมดคือพืชชายน้ําเท่านั้น พบพืชใต้น้ํา และพืช  
ลอยน้ํา มีเป็นจํานวนน้อย บริเวณท่ีไม่พบพืชน้ํา ได้แก่ หน้าบ้านสันติ 1 และท่ีบริเวณชายน้ําบ้านเยาะห์                 
(สันติ 2)  
 5) สรุปผลการศึกษา 
      ผลการศึกษาองค์ประกอบของชนิด ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
นิเวศทางน้ําท้ังในฤดูแล้งและฝน สามารถสรุปได้ดังนี้   
      (1) แพลงก์ตอน ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนในสถานีต่างๆ จะมีความ
หนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม green algae เป็นกลุ่มเด่น และมีสัดส่วนของ
แพลงก์ตอนพืช ระหว่างร้อยละ 85-92 ของปริมาณแพลงก์ตอนรวม  
       บริเวณท่ีมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชในปริมาณหนาแน่นจนสังเกตสีเขียวของน้ําได้ 
ได้แก่ หน้าบ้านสันติ 1 (หน้าโรงไฟฟ้า) และบ้านสันติ 2 ซ่ึงบริเวณนี้พบมีแพลงก์ตอนพืชกลุ่มสาหร่าย             
สีเขียวแกมน้ําเงิน ในปริมาณมากจนสามารถสังเกตเส้นสายสีเขียวขนาดเล็กลอยกระจายบริเวณระดับ 
ผิวน้ํา 
      (2) สัตว์หน้าดิน ในบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ในระหว่างฤดูแล้งจะมีระดับน้ํา
ต้ืน และมีตะกอนทรายมาก สัตว์หน้าดินส่วนใหญ่จะเป็นไส้เดือนน้ําจืด ส่วนในฤดูฝน จะพบมีตัวอ่อน
แมลงวงศ์ต่างๆ เป็นกลุ่มเด่น แต่ท้ังสองฤดูกาล พบว่ามีความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินไม่มากในบริเวณ
อ่างเก็บน้ํา และไม่มีความแตกต่างกันขององค์ประกอบของชนิด และปริมาณความหนาแน่นในพ้ืนท่ี
สํารวจท้ังสองฤดูกาล 
      (3) พืชน้ํา ในพ้ืนท่ีโครงการส่วนใหญ่ท่ีพบคือพืชชายน้ํา โดยพบพืชลอยน้ําเพียง 
จอก จอกหูหนู และ ผักตบชวา ท่ีพบว่าในฤดูฝนจะมีปริมาณมากกว่าในฤดูแล้ง กระจายและล่องลอย
บ้างในเวลาเกิดคลื่นลมในบริเวณอ่างเก็บน้ํา แต่ก็พบพืชน้ําได้ในบริเวณชายน้ําชายป่าฮาลาบาลา           
ท่ียังคงต้องมีการพัฒนาเพ่ือเปิดทางน้ํา เพ่ือการคมนาคม และ จับสัตว์น้ําในบริเวณนี้ โดยเฉพาะปลากือ
เลาะห์ และ ปลาช่อนท่ีมีการจับกันมาก ในช่วงระหว่างปลายฤดูฝน 
      (4) ทรัพยากรประมง การสํารวจโดยใช้อวนทับตลิ่ง และแห ในบริเวณ 7 สถานี 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเหนือน้ําในอ่างเก็บน้ํา และท้ายน้ําในแม่น้ําปัตตานี ในระยะ 3 กิโลเมตรจากเข่ือน          
บางลาง พบว่า ในฤดูแล้ง พบพันธุ์ปลา 17 ชนิด ในฤดูฝน พบ 16 ชนิด รวมพบพันธุ์ปลาจากการสํารวจ
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โดยใช้อวนทับตลิ่ง 22 ชนิด และจากรายงานชนิดและปริมาณปลาจากการสํารวจโดยหน่วยบริหาร
จัดการประมงน้ําจืด ยะลา กรมประมง ท่ีสํารวจในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 
จากท่าปลา 3 แห่ง คือ ท่ีบ้านสันติ 1 บ้านกม.40 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา7 พบปลาท่ีเหลือจากการ
บริโภคภายในครัวเรือน และมีขนาดใหญ่เพ่ือจําหน่ายรวม 15 ชนิด รวมชนิดพันธุ์ปลาท้ังหมดท่ีพบจาก
การสํารวจ รวมได้ 28 ชนิด จาก 13 วงศ์ (ภาพ 3-68 ถึง ภาพ 3-71) และ (ตาราง 3-44 – ตาราง                   
3-48) 
หมายเหตุ 
  สถานีท่ี 1 บริเวณหน้าเข่ือนบางลาง 
  สถานีท่ี 2 หน้าบ้านสันติ 1 ใกล้โรงไฟฟ้า 1 บางลาง 
  สถานีท่ี 3 เกาะ 1000 ไร่ ฝั่งตะวันตก 
  สถานีท่ี 4 บ้านเยาะห์ (สันติ 2) 
  สถานีท่ี 5 ท้ายเข่ือนบางลาง  800 เมตร 
  สถานีท่ี 6 แม่น้ําปัตตานี ท้ายเข่ือนบางลาง  สะพานบ้านตือละ 
  สถานีท่ี 7 ต้นน้ําอ่างเก็บน้ําฝั่งตะวันตก บ้านคอกช้าง 
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตปหง่ประเทศไทย

 

ตาราง  3-44 ชนิดและขนาดของพันธุ์ปลาที่สํารวจพบในพื้นที่โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําบางลาง 
 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อไทย  ชื่อท้องถิ่น ขนาด ( ซม.)  สถาน ี
1 2 3 4 5 6 7 

Cyprinidae Barbonymus gonionotus ตะเพียนขาว อาเนาะอาโล 11.5-12.9         X  

  
Cyclocheilichthys 
armatus 

ไส้ตันตาขาว อีแกซือโยะ 11.0-12.6   
   

  
 X 

X 

  Esomus metallicus ซิวหนวดยาว อาเนาะซลูุแว 3.6-4.7      X    X 
  Hampala macrolepidota กระสูบขีด อีแกบารา 9.5-11.5   X         

  
Mystacoleucus 
marginatus 

หนามหลัง อาเนาะอาโล 11.5-2-15.9 X 
      X X 

  Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา อีแกตูบู 5.6-6.8     X X    X 
  Rasbora paviei ซิวควายแถบดํา อาเนาะซลูุแว 3.8-4.2     X       
  Rasbora borapetensis ซิวหางแดง อาเนาะซลูุแว 2.4        X    
Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว อีแกลูโยะ 19-24 X X    X   X 
Hemiramphidae Dermogenys pusilla เข็ม อีแกลูโยะ 3.5   X     X   X 
Cichlidae Oreochromis niloticus นิล   17.5      X     
Ambassidae Parambassis  siamensis แป้นแก้ว อีแกบลือแน อีแกกีเก๊ะ 3.5-4.1     X        
Nandidae Pristolepis fasciata หมอช้างเหยียบ อีแกปาตง 10-13.5 X   X       X 
Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ   1.4        X    
Belontiidae Trichogaster trichopterus กระดี่หม้อ อีแกสะป๊ะ 7.6-8.5          X  
  Trichopsis vittatus กริมควาย อีแกกาเยยิอุแต อาเนาะปีลา 5.6-6.2        X     
Channidae Channa striata ช่อน อีแกกูแว 14         X  

รวม 9 วงศ์ รวม  17  ชนิด       3 3 4 3 5 5 7 
            

หมายเหตุ : X หมายถึง พบชนิดและพันธุ์ปลา          



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง  3-45 ชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) ในพ้ืนท่ีโครงการเก็บตัวอย่าง                
เม่ือวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2554 
 

กลุ่ม/ชนิดของสัตว์หน้าดิน 
สถานี 

1 2 3 4 5 6 7 
PHYLUM  ANNELIDA               
 Class  Oligochaeta (ไส้เดือนน้ําจืด)             
   Family  Aeolosomatidae     4   25     
   Family  Haplotaxidae        27     
   Family  Naididae 4 7 8 7 38 8 15 
   Family  Tubificidae 21   5 2 9   2 
 Class  Hirudinea (ปลิง)             
  Order  Rhynchobdellida             
   Family  Glossiphoniidae        4     
PHYLUM   ARTHROPODA             
 Class  Insecta             
  Order  Ephemeroptera (ตัวอ่อนชีปะขาว)             
   Family  Baetidae         4   
   Family  Heptageniidae         2   
  Order  Diptera             
   Family  Ceratopogonidae (ตัวอ่อนริ้น) 1      4     
   Family  Chironomidae (ตัวอ่อนริ้นน้ําจืด) 12 8 25 2 17 11 7 
PHYLUM  MOLLUSCA        
 Class  Gastropoda (หอยฝาเดียว)             
  Order  Mesogastropoda             
   Family  Viviparidae              
    Filopaludina  sp. (หอยขม)        7     
    Idinopoma  sp. 2   7 13      
    Trochotaia  sp.        2     
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-45 (ต่อ) 
 

กลุ่ม/ชนิดของสัตว์หน้าดิน 
สถานี 

1 2 3 4 5 6 7 
   Family Thiaridae             
    Melanoides sp.  (หอยข้ีนก)   5 2 2 2 2   
    Tarebia sp.         8 2 
    Thiara sp.   2     2   
  Order Neogastropoda             
   Family  Buccinidae             
    Clea  sp.     1        
 Class Bivalvia (หอยสองฝา)             
  Order Unionoida             
   Family Amblemidae              
    Pilsbryoconcha  sp.      1      
รวม (ตัวต่อตารางเมตร) 40 22 52 27 135 37 26 
รวมชนิด 5 4 7 6 10 7 4 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.17 1.29 1.53 1.40 1.92 1.74 1.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-46 ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน (เซลล์/ลบ.ม.) ในพ้ืนท่ีโครงการ เก็บตัวอย่าง      
เม่ือวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2554 
 

ไฟลัม / ชนิดของแพลงก์ตอน 
สถาน ี

1 2 3 4 5 6 7 
Phytoplankton        
Cyanophyta  (blue green algae)        
     Microcystis  aeruginosa   90,240 199,920 3,380   
     Oscillatoria  sp. 15,680 103,960 30,080 318,240 16,900 41,000 4,240 
Chlorophyta (green  algae)        
     Closterium  ehrenbergii       4,240 
     Eudorina  elegans  9,040      
     Gonatozygon  monotaenium  22,600      
     Spirogyra  sp.      24,600 38,160 
     Staurastrum  gracile 7,840  7,520     
     Treubaria  setigerum    4,080    
     Ulothrix  variabilis  18,080      
Bacillariophyta (diatom)        
     Aulacoseira  granulata 7,840 9,040 7,520 24,480    
     Frustulia  rhomboides 3,920       
     Gyrosigma  sp.      8,200  
     Pinnularia  gibba  18,080      
     Stauroneis  anceps     3,380   
     Surirella  capronii 466,480 117,520 270,720 16,320 6,760   
     Surirella  elegans 7,840       
     Surirella  linearis 15,680 9,040      
     Surirella  robusta 90,160 45,200 63,920   32,800  
     Synedra  ulna      250,100 59,360 
Pyrrophyta (dinoflagellate)        
     Peridinium  sp. 23,520 9,040  16,320    
Zooplankton        
Protozoa        
     Arcella  vulgaris      8,200  
     Centropyxis  aculeata 7,840       

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-46 (ต่อ) 
 

ไฟลัม / ชนิดของแพลงก์ตอน 
สถาน ี

1 2 3 4 5 6 7 
     Centropyxis  ecornis  9,040      
     Difflugia  sp. 11,760       
     Ogdeniella  elegans  9,040 7,520 24,480    
     Protocucurbitella  
coroniformis   7,520     
Rotifera         
     Brachionus  caudatus 7,840       
     Brachionus  falcatus   7,520     
     Keratella  valga 7,840 9,040      
     Rotaria  rotaria     3,380   
Arthropoda        
     Bosmina  longirostris 7,840  22,560 8,160 6,760  4,240 
     Bosminopsis  deitersi 7,840  7,520 16,320    
     Moina  micrura   7,520     
     *Order  Calanoida   7,520 8,160    
     *Order  Cyclopoida 7,840 9,040 7,520  3,380   
     *Nauplius 3,920 18,080 22,560 48,960    
รวมแพลงก์ตอนพืช 638,960 361,600 470,000 579,360 30,420 356,700 106,000 

รวมแพลงก์ตอนสัตว์ 62,720 54,240 97,760 106,080 13,520 8,200 4,240 

รวมท้ังหมด 701,680 415,840 567,760 685,440 43,940 364,900 110,240 

รวมชนิดแพลงก์ตอนพืช 9 10 6 6 4 5 4 
รวมชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ 8 5 9 5 3 1 1 
ค่าดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช 1.00 1.82 1.21 1.07 1.15 0.99 0.95 
ค่าดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์ 2.05 1.56 2.06 1.38 1.04 - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง  3-47 ชนิดพรรณไม้น้ําท่ีพบในพ้ืนท่ีโครงการ เก็บตัวอย่างเม่ือวันท่ี 11-13 ธันวาคม 2554 
 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
สถาน ี

1 2 3 4 5 6 7 

Araceae Colocasia  esculenta บอน ชายนํ้า 
     

X 
 

Araceae Pistia  stratiotes จอก ลอยนํ้า 
      

X 

Capparaceae Crateva  magna กุ่มนํ้า ชายนํ้า 
  

X 
    

Ceratophyllaceae Ceratophyllum  demersum สาหร่ายพุงชะโด ใต้น้ํา X 
 

X 
    

Commelinaceae Commelina  diffusa ผักปราบใบแคบ ชายนํ้า 
      

X 

Convolvulaceae Ipomoea  aquatica ผักบุ้ง ชายนํ้า 
    

X 
  

Haloragaceae Myriophyllum  brasiliense สาหร่ายญีปุ่่น ใต้น้ํา 
      

X 

Onagraceae Jussiaea  repens แพงพวยนํ้า ชายนํ้า 
      

X 

Poaceae Brachiaria  mutica หญ้าขน ชายนํ้า 
     

X X 

Poaceae Phragmites  karka แขม ชายนํ้า X 
   

X X 
 

Polygonaceae Polygonum  tomentosum ผักไผ่น้ํา ชายนํ้า 
       

Pontederiaceae Eichornia  crassipes ผักตบชวา ลอยนํ้า 
      

X 

Salviniaceae Salvinia  cucullata จอกหหูนู ลอยนํ้า 
      

X 

รวม 12 วงศ์ 13 สกุล 13 ชนิด 
  

2 0 2 0 2 3 7 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-48 การแพร่กระจายของชนิดปลาท่ีรวบรวมได้จากพ้ืนท่ีโครงการ เก็บตัวอย่างเม่ือวันท่ี                   
11 -13 ธันวาคม 2554 
 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อท้องถ่ิน 
ขนาด 
(ซม.) 

สถานี 
1 2 3 4 5 6 7 

Notopteridae Notopterus 
notopterus 

สลาด อีแกซือละ 3.-10.5 X 
  

X 
   

Cyprinidae Cyclocheilichthys 
armatus 

ไส้ตันตาขาว อีแกซือโยะ 6.9-11.4 
    

X X 
 

 
Mystacoleucus 
marginatus 

ขี้ยอก 
หนามหลัง 

อาเนาะ
อาโล 

10.2-13.6 
     

X X 

 
Osteochilus 
hasseltii 

สร้อยนกเขา อีแกตูบู 15.3-17.6 
      

X 

 
Puntius 
orphoides 

แก้มชํ้า 
 

12.3 
      

X 

 
Rasbora paviena 

ซิวควายแถบ
ดํา 

อาเนาะ 
ซูลุแว 

3.5-4.5 
  

X 
 

X 
 

X 

 
Hampala 
macrolepidota 

กระสูบขีด อีแกบารา 10.3 
  

X 
    

Bagridae Hemibagrus 
nemurus 

กดเหลือง อีแกบาว 10.5-20.1 
      

X 

Hemiramphidae Dermogenys 
pusilla 

เข็ม อีแกลูโยะ 2.3-2.8 X X X 
 

X X X 

Belonidae Xenentodon 
cancilla 

กระทุงเหว อีแกลูโยะ 12-16.7 
   

X 
   

Cichlidae Oreochromis 
niloticus 

นิล 
 

19.5-22.6 
 

X 
     

Nandidae Pristolepis 
fasciata 

หมอช้างเหยียบ อีแกปาดง 18.5-19 X 
    

X 
 

Mastacembelidae Mastacenbelus 
favus 

กะทิง 
 

12.5 
     

X 
 

 
Macrognathus 
siamensis 

หลดจุด 
 

11.3 
     

X 
 

Ostphronemidae Trichogaster 
trichopterus 

กระด่ีหม้อ อีแกสะป๊ะ 12.3-14.6 
  

X 
    

 
Trichopsis 
vittatus 

กริมควาย 
อีแกกาเยยิ
อุแต 

5.6-6.2 X 
 

X 
   

X 

รวม 9 วงศ์ รวม 16 ชนิด    4 2 5 2 3 6 7 

 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3-49 ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้จากการทําประมงในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา 
ประจําปี พ.ศ. 2554 (ต.ค.2553-ก.ย. 2554) 
 

ลําดับ ช่ือสัตว์น้ํา ปริมาณ (ก.ก.) ราคา/ก.ก. (บาท) มูลค่า (บาท) 
1 ปลากด 2,238 80 179,040 
2 ปลานิล 1,531 50 76,550 
4 ปลากระสูบ 1,784 45 80,280 
7 ปลาหมอช้างเหยียบ 1,758 40 70,320 
8 ปลาจีน 315 50 15,750 
9 ปลาสลาด 2,014 40 80,560 
10 ปลาช่อน 338 75 25,350 
12 ปลานวลจันทร์ 37 60 2,220 
14 ปลากระทิง 174 40 6,960 
15 ปลาตะเพียน 830 60 49,800 
20 ปลาบู่ 258 250 64,500 
21 ปลายี่สกเทศ 337 50 16,850 
22 ปลาแรด 2,250 55 123,750 
23 ปลากือเลาะ 268 250 67,000 
24 ปลาแก้มช้ํา 1,935 30 58,050 

 
รวม 16,067 

 
916,980 

ท่ีมา : หน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนบางลาง ยะลา 



  

 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ปรเทศไทย 
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ตาราง 3-50 ชนิดปลาที่รวบรวมได้จากพื้นที่ อ่างเก็บน้ํา เขื่อนบางลาง ระหว่างปี พ.ศ 2554 
 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น 
ประเภทปลา 

ตามการกินอาหาร 
สถาน ี

(1) ส.ค 2554 (2) ธค.2554 (3) ท่าปลา 

Notopteridae Notopterus notopterus สลาด อีแกซือละ ปลากินเนื้อ   X X 

Cyprinidae Cyclocheilichthys armatus ไส้ตันตาขาว อีแกซือโยะ ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

 
Barbonymus gonionotus ตะเพียนขาว อาเนาะอาโล ปลากินพืช X   X 

 
Esomus metallicus ซิวหนวดยาว อาเนาะซลูุแว ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X     

 
Cirrhina mrigla ปลานวลจันทร์เทศ  ปลากินพืช/แพลงก์ตอน      X 

 
Labeo rohita ยี่สกเทศ  ปลากินพืช/แพลงก์ตอน      X 

 
Hypophthalmichys molitrix ปลาจีน ปลาลิ่น  ปลากินพืช/แพลงก์ตอน      X 

 
Mystacoleucus marginatus ขี้ยอก หนามหลัง อาเนาะอาโล ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

 
Osteochilus hasseltii สร้อยนกเขา อีแกตูบู ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

 
Puntius orphoides แก้มช้ํา อาเนาะอาโล ปลากินพืช/แพลงก์ตอน    X X 

 
Rasbora paviena ซิวควายแถบดํา อาเนาะซลูุแว ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

 
Rasbora borapetensis ซิวหางแดง อาเนาะซลูุแว ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X     

 
Hampala macrolepidota กระสูบขีด อีแกบารา ปลากินเนื้อ X X X 

 
 Tor douronensis พลวงชมพู กือเลาะห ์ ปลากินพืชและสัตว์     X 

Bagridae Hemibagrus nemurus กดเหลือง อีแกบาว ปลากินเนื้อ   X X 
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ตาราง 3-50 (ต่อ) 
 

วงศ์ 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 

ชื่อไทย 
 

ชื่อท้องถิ่น 
 

ประเภทปลา 
ตามการกินอาหาร 

สถาน ี

(1) ส.ค 2554 (2) ธค.2554 (3) ท่าปลา 
Hemiramphidae Dermogenys pusilla เข็ม อีแกลูโยะ ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   
Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว อีแกลูโยะ ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   
Cichlidae Oreochromis niloticus นิล  ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X X 
Nandidae Pristolepis fasciata หมอช้างเหยียบ อีแกปาดง ปลากินเนื้อ/กุ้งและหอย X X X 
Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแก้ว อีแกบลือแน  อีแกกีเก๊ะ ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X     
Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ  ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X     
  Oxyeleotris marmoratus บู่ บู่ทราย อีแกอูบี ปลากินเนื้อ     X 

Mastacembelidae Mastacenbelus favus กะทิง ปลากินเนื้อ/ลูกกุ้ง   X X 

  Macrognathus siamensis หลดจดุ ปลากินเนื้อ/ลูกกุ้ง/ไส้เดือนน้ํา   X   

Osphronemidae Osphronemus goramy แรด ปลากินพืช     X 

Belontiidae Trichogaster trichopterus กระดี่หม้อ อีแกสะป๊ะ ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

  Trichopsis vittatus กริมควาย อีแกกาเยยิอุแต ปลากินพืช/แพลงก์ตอน  X X   

Channidae Channa striata ช่อน อีแกกูแว ปลากินเนื้อ X   X 

            

รวม 13 วงศ์ รวม 28 ชนิด       17 16 15 
หมายเหตุ (1) และ (2) สํารวจในการศึกษา จาก 7 สถานี (3) จากท่าขึ้นปลา บ้านสันติ 1 กม.40 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7
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ภาพ 3-68 ชาวบ้านร่วมในการสํารวจแพลงก์ตอน 
 

 
ภาพ 3-69 คณะวิจัยเดินทางสํารวจในพ้ืนท่ีบางลาง 

 

 
 

   
ภาพ 3-70 ชาวบ้านร่วมในการสํารวจพันธุ์ปลา 
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ปลากระด่ี ปลากระทุงเหว 

  
ปลากระสูบขีด ปลาหนามหลัง 

  
ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ 

ภาพ 3-71 พันธุ์ปลาท่ีสํารวจพบ 
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3.3.2  ป่าไม้ 
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    (1)  ศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้รอบอ่างเก็บน้ําและท้ายน้ํา เช่น ประเภท             
ป่า ชนิดพันธุ์ไม้สําคัญ ชนิดพันธุ์ไม้หายาก ธาตุอาหารในดินบริเวณป่า แหล่งอาหารของสัตว์ป่า                  
ความหนาแน่นของต้นไม้ ดัชนีความหลากหลาย (Biodiversity Index) และภาพตัดขวางระบบนิเวศ 
รวมท้ังความสําคัญของชนิดไม้ 
    (2)  เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินรอบอ่างเก็บน้ําและด้านท้ายน้ําก่อนมีโครงการ               
และหลังมีโครงการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ี            
ป่าไม้ และประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่ีมีต่อทรัพยากรป่าไม้ 
    (3) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
หรืออาจเกิดข้ึนภายหลังการดําเนินโครงการ รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีจําเป็น 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) รวบรวมแผนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้จากกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนข้อมูลการศึกษา และการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของประเทศไทย ตามมติ 
ครม. ท่ีทําการรวบรวมสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีสวนป่า ชนิดพรรณไม้ ชนิดของป่า 
เป็นต้น 
    (2) ศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาป่าไม้ และองค์ประกอบของป่าแต่ละชนิด ได้แก่ พรรณไม้ 
(species component)  ความหนาแน่น (density) การปกคลุมของเรือนยอดไม้ ตามแนวราบ (crown 
cover) การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (regeneration)  โดยการวางแปลงสํารวจ (sample plot) ขนาด    
10 x 10 เมตร ในแต่ละสภาพป่าโดยจําแนกตามคุณภาพของ Site (ดี-เลว-ปานกลาง) ของป่าดิบแล้ง 
ป่าดิบชื้น และป่าปลูกชนิดต่างๆ ตามพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น 1-5 โดยในแปลงขนาด 10x10              
ตารางเมตร จะเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูงเพียงอก (1.30 เมตร) 
ต้ังแต่ 10 เซนติเมตรข้ึนไป ทําการบันทึกชนิดพันธุ์ ขนาดความโต ความสูง (โดยใช้ haga altimeter) 
แปลงขนาด 4x4 ตารางเมตร จะเก็บข้อมูลลูกไม้ (sapling) ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูงเพียงอก
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และความสูงมากกว่า 1.30 เมตร และในแปลงขนาด 1x1 ตารางเมตร                
ทําการบันทึกไม้พ้ืนล่าง (undergrowth) โดยเก็บข้อมูลกล้าไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูงเพียง
อกน้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร (ตําแหน่งแปลงตัวอย่างและการปฏิบัติ
งานวัดต้นไม้ ดังภาพ 3-72 และ ภาพ 3-73 ตามลําดับ) 
    (3) ทําการศึกษาการปกคลุมของเรือนยอดของต้นไม้ในแนวราบ (crown cover) ทําการ
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเรือนยอดเป็นรูปกากบาท 2 ครั้ง ต้ังฉากกัน วัดความสูงของต้นไม้แต่ละต้น 
    (4) บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตําแหน่งจุดวางแปลงตัวอย่าง ลงในแผนท่ีพ้ืนท่ีเข่ือน 
บางลาง โดยใช้เครื่องกําหนดตําแหน่งบนโลก (global positioning system: GPS) 
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   3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
    (1) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) และเชิงคุณภาพ 
(qualitative characteristic) ดังนี้ 
     (1.1) ทําบัญชีชื่อพันธุ์ไม้ท่ีพบในแต่ละแปลงตามชนิดของป่าท่ีทําการสํารวจ 
 
     (1.2) ความหนาแน่น (density) คือ จํานวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิดพันธุ์ท่ีปรากฏต่อ
หน่วยพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ 
       

 
 
 
     (1.3) ความถ่ี (Frequency = F) หมายถึง อัตราร้อยละของจํานวนแปลงตัวอย่างท่ี
ปรากฏพันธุ์ไม้ชนิดนั้นต่อจํานวนแปลงท่ีทําการสํารวจ 
 
 
 
        
        - Pole Timber   เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-30 ทําเสาเข็ม เสาไฟฟ้า 
        - Poling (ไม้หนุ่ม)   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตํ่ากว่า 10 ซม. มีความสูง 
                เกิน 1.30 เมตร 
        - Sapling (ลูกไม้)   มีความสูงตํ่ากว่า 1.30 เมตร 
 
     (1.4) ความเด่น (Dorminance = D) ความเด่นในด้านการคลุมพ้ืนท่ี (cover = c) คือ 
พ้ืนท่ีท่ีปกคลุม หรือยึดครองโดยพันธุ์พืชนั้นต่อพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ (นิยมวัดเป็นร้อยละ) 
 

 
 

     (1.5) ความถ่ีสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative Frequency = R.F.) คือค่าความถ่ีสัมพัทธ์
ของชนิดไม้ท่ีต้องการต่อค่าความถ่ีท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม คิดเป็นร้อยละ 
 
 
 
     (1.6) ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominant = R.D.) คือค่าสัมพัทธ์ของความเด่น
ของไม้ท่ีต้องการต่อค่าความเด่นของไม้ทุกชนิดในสังคม นิยมคิดเป็นร้อยละ 
 
 
 

 D = จํานวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิดพันธ์ุท่ีปรากฏในแปลงสํารวจ 

พ้ืนท่ีท้ังหมดของแปลง 

 D =     พ้ืนท่ีปกคลุมโดยพันธ์ุพืช 

  พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ 
X  100 

 F = จํานวนแปลงตัวอย่างท่ีชนิดไม้น้ันปรากฏ 
จํานวนแปลงตัวอย่างท้ังหมดท่ีสํารวจ 

  X  100 

 D =       ความถ่ีของชนิดไม้ 
ความถ่ีของไม้ทุกชนิดในสังคม 

      X  100 

  RDo =       ความเด่นของชนิดไม้ 
ความเด่นของไม้ทุกชนิดในสังคม 

      X  100 
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     (1.7) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density = RD) คือค่าสัมพัทธ์ของความ
หนาแน่นของไม้ท่ีต้องการต่อค่าความหนาแน่นของไม้ทุกชนิดในสังคม นิยมคิดเป็นร้อยละ 

 
 
 
     (1.8) ความสําคัญของชนิดไม้ (Importance Value Index หรือ IVI)) คือผลรวมของ
ค่าความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของชนิดพันธุ์ไม้นั้นในสังคม นิยมใช้ค่าความสัมพันธ์ด้านความถ่ี ความหนาแน่น 
และความเด่นรวมกัน 
       IVI = Rf   +   RDo   +   RD 

 
ภาพ 3-72 ตําแหน่งแปลงตัวอย่างสํารวจทรัพยากรป่าไม้ 

 

   RD =         ความหนาแน่นของชนิดไม้ 
  ความหนาแน่นของไม้ทุกชนิดในสังคม 

     X  100 
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ภาพ 3-73 การปฏิบัติงานวัดต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง 
 
   4) ผลการศึกษา  
    (1)  การประเมินหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 
      จากการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเข่ือนบางลาง 
หลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ.2528 ได้มีการสํารวจพบว่าในลุ่มน้ําปัตตานี (Pattani river basin) มีพ้ืนท่ี
ป่าไม้ท้ังสิ้น 2,971,875 ไร่ จําแนกออกเป็น พ้ืนท่ีป่าไม้ 1,025,000 ไร่ ประกอบด้วยป่าดงดิบพ้ืนท่ี 
1,009,375 ไร่ ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ําบางลาง และป่าชายเลน 15,625 ไร่ ท่ีเหลือ 
1,946,875 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมิใช่ป่าไม้ สําหรับป่าดงดิบพบกระจายตัวอยู่บนเขาท่ีระดับสูงกว่า 300 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางท่ีมีความลาดเอียงสูงกว่า 60% โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งน้ํา บริเวณเขต
แดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย เฉพาะพ้ืนท่ีป่าดงดิบครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่ามี
ความสําคัญอย่างมีนัยสําคัญต่อเข่ือนบางลาง ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียงตํ่า พบว่ามีการบุกรุก
แผ้วถางป่า เพ่ือเปลี่ยนสภาพให้เป็นสวนยางพารา ในส่วนของลุ่มน้ําตอนล่าง ก็ยังคงพบป่าดงดิบ
กระจายตัวตามบริเวณยอดเขาขนาดเล็กท่ีมีความลาดชันสูง ในส่วนพ้ืนท่ีบริเวณตีนเขาจะถูกแปรสภาพ
ไปเป็นสวนยางพารา และพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
   สภาพป่าชายเลนครอบคลุมเนื้อท่ี 15,625 ไร่ จะพบตามบริเวณชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ํา              
และคูคลองท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบและเป็นดินเลนท่ีมีทิศทางไปทางตอนเหนือของอําเภอยะหริ่ง 
และอําเภอหนองจิก จังหวัดยะลา  
   ลักษณะพรรณพืช ปัจจัยทางด้านนิเวศอันได้แก่ ปริมาณน้ํา ความชื้นสัมพัทธ์ ฤดูกาล อุณหภูมิ 
ตลอดจนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม ท่ีเป็นปัจจัยร่วมในการกําหนดสภาพสังคมพืชต่างๆท่ีเป็นไป 
ตามธรรมชาติและการปรับเปลี่ยนสังคมพืชโดยฝีมือมนุษย์ซ่ึงได้จําแนกสังคมพืช ออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 
   (1.1) สังคมพืชป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ประกอบด้วยไม้ชั้นบน ไม้หนุ่ม กล้าไม้ 
และไม้พุ่ม หมู่ไม้ ท่ีข้ึนอยู่มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 400 – 500 ต้นต่อเฮกแตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
458 ต้นต่อเฮกแตร์ สําหรับหมู่ไม้ท่ีข้ึนอยู่บริเวณพ้ืนท่ีสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางน้อยกว่าจะมี                 
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่ากว่าพ้ืนท่ีท่ีสูงกว่า ขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัดของไม้ใหญ่จะอยู่ระหว่าง 30 – 66 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 46 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ปริมาณไม้ท้ังหมดอยู่ระหว่าง 693                   
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ถึง1,784 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,153 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ ชนิดไม้ท่ีพบ 
ได้แก่ กระบากขาว กาลอ หลุมพอ กล้อยมะสัง ไข่เขียว สังกะโต้ง ข้ีหนอนควาย มะขามเทศ ยางน่อง   
กัดลิ้น กระโดน มะปริง กระทือ ระกํา ข่า ลิเภาป่า นมชะนี หางไหลแดง และพลูป่า  
    การสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้เนื่องจากการสร้างเข่ือนบางลางในพ้ืนท่ีน้ําท่วม ดังนั้นการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือนบางลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพป่าท่ีดีข้ึน 
 

   (1.2) สวนยางพารา ไม้ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีได้รับความนิยมในระดับสูง ซ่ึงจะปลูกกัน
มากบริเวณท่ีราบ 2 ฝั่งแม่น้ําข้ึนไปตามไหล่เขาจนถึงบริเวณยอดเขา ยางพาราท่ีปลูกเป็นยางพาราพันธุ์
ใหม่ ท่ีได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนยางส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ การปลูกยางพารา เกษตรกรยังขาดความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ํา อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมได้ให้ข้อแนะนําว่า ควรปลูกพ้ืนท่ีแนวขอบเขา (contour line) และมีการสาธิตวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา จากการสํารวจพบว่า ท่ีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 400 เมตร และ  
มีความลาดเอียงของพ้ืนท่ี 60% จะมีการปลูกยางพาราพันธุ์เก่าเป็นส่วนใหญ่ ความหนาแน่นของการ
ปลูกจะลดลง เม่ือระดับความสูงของพ้ืนท่ีเกิน 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีหน้าตัดของ
ต้นยางพาราจะอยู่ระหว่าง 13 ถึง 30 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21 ตารางเมตรต่อ
เฮกแตร์ ปริมาตรของเนื้อไม้อยู่ระหว่าง 174 ถึง 574 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 368 
ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ ในพ้ืนท่ีสวนยางพาราจะพบไม้พ้ืนล่างหลายชนิด ได้แก่ เปล้า กก หญ้าคา 
ลิเภาป่า เต่าร้างแดง มูลค่าของผลผลิตไม้ยางพาราข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ์ และรูปแบบของการบริหาร
จัดการเป็นสําคัญ 
   (1.3) พ้ืนท่ีการเกษตร ชนิดพืชเกษตรท่ีปลูกจะเป็นไม้ผลท่ีหลากหลายชนิดปลูกผสมผสานกัน
และปลูกแทรกไปกับไม้ป่าธรรมชาติ ในลักษณะของสวน ชนิดไม้ผลและไม้ป่าท่ีพบ ได้แก่ มะพร้าว 
ทุเรียน ขนุน สะตอ กาแฟ เงาะ กล้วย พลูป่า คดสัง โคลงเคลง หญ้าคา แขม หญ้ายายเภา มะเด่ือ 

  (2) ข้อมูลสภาพป่าในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางในปัจจุบัน 
     (2.1) ข้อมูลป่าฮาลา-บาลาปัจจุบัน 
       (2.1.1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
           พ้ืนท่ีป่าฮาลา–บาลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 836,000 ไร่ 
(เฉพาะพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์) ในจํานวนนี้แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าฮาลา 730,375 ไร่ และพ้ืนท่ีของป่าบาลา 
105,625 ไร่ ต้ังอยู่ในท้องท่ีอําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอแว้ง 
อําเภอสุคิริน อําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ต้ังอยู่ระหว่างเส้นละติจูดท่ี 5 องศา               
37 ลิปดา–6 องศา 14 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดท่ี 101 องศา 8 ลิปด –101 องศา 52 ลิปดา
ตะวันออก (ภาพ 3-74 ถึงภาพ 3-75) ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีอยู่ในการดูแลของอุทยาน
แห่งชาติบางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท่ีเหลืออีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนท่ี     
ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ (นิคมเบตง นิคมศรีสาคร นิคมแว้งและนิคมสุคิริน)  
        การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ ท่ีดินในผืนป่าฮาลา-บาลา โดยใช้ภาพ
ดาวเทียม lansat-5 ในปี 2543, 2544 และ 2550 พบมีการจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังตาราง               
3-51) และภาพ 3-76 - 3-77 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
3-189 

ตาราง 3-51 การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ปี 2543  ปี 2544 และปี 2550 
 

    

ท่ีมา: ส่วนภูมิสารสนเทศ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(2544) 
 
       (2.1.2) อาณาเขต 
          ป่าฮาลา  
          ทิศเหนือ จดนิคมกือลอง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นิคมศรีสาคร
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต จังหวัด
ยะลา 
          ทิศใต้ จดป่าเบลุ่ม (Belum) รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
          ทิศตะวันออก จดอําเภอจะแนะ และนิคมสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 
          ทิศตะวันตก จดนิคมเบตง อําเภอเบตง และอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
       (2.1.3) ลักษณะภูมิประเทศ 
          ป่าฮาลา มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน 
ในช่วงระดับความสูง 100-1,537 ม. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลาดชัน มีท่ีราบเล็กน้อยเฉพาะริมลําธาร               
ปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้น ท่ีระดับความสูงไม่เกิน 1,200 ม. และปกคลุมด้วยป่าดงดิบเขาระดับตํ่าท่ีระดับ
ความสูง 1,200-1,537 ม. ตอนกลางพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูงฮาลา ซ่ึงมีความสูงในช่วง 1,200-1,300 ม. 
บริเวณรอยต่อเขตจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและประเทศมาเลเซีย พ้ืนท่ีท้ังหมดนี้เป็นแหล่งต้นน้ํา
ของแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี 
        ป่าบาลามีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน วางตัวตามแนวทิศเหนือและ 
ทิศใต้ เรียกว่าเทือกเขาบาลา ซ่ึงเป็นแนวเขตระหว่างอําเภอแว้งกับอําเภอสุคิริน ในช่วงระดับความสูง 
40-953 ม. พ้ืนท่ีส่วนนี้เป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําสุไหงโกล 
       (2.1.4) ลักษณะภูมิอากาศ   
          มีฤดูกาลแตกต่างกันไม่ชัดเจน มี 2 ฤดู คือฤดูแล้งประมาณ 4 เดือน 
(มกราคม-เมษายน) และฤดูฝนประมาณ 8 เดือน (พฤษภาคม-ธันวาคม) ปริมาณน้ําฝน 2,861 มม.ต่อปี 

ประเภทการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน 

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2550 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

แหล่งน้ํา 33,678.75 7.01 26,905.469 5.6 29,510.44 6.14 

ป่าดงดบิชืน้ 208,276.03 43.34 174,502.34 36.33 164,954.36 34.32 

พ้ืนท่ีสวนยาง 
และสวนผลไม้ 

238,615.62 49.65 279,084.375 58.07 286,105.61 59.53 

รวม 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 
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ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 90.6 เปอร์เซ็นต์
สุคุริน, 545) ดังภาพ 3-78 
       (2.1.5) 
          
มม.ต่อปี มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู 
เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนประมาณ 
(Tropical rain forest) หรือป่าดงดิบชื้นท่ีมีเรือนยอดป่าเขียวตลอดปี
ภูมิประเทศ อากาศ หินและดิน
ป่า สามารถแบ่งสังคมพืชตามลักษณะทางนิเวศวิทยา โครงสร้าง
3 ประเภท คือ 
 

ท่ีมา: ส่วนภูมิสารสนเทศ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุ
(2544) 

ภาพ 3-74 แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทีย
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เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส (สถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอ

(2.1.5) ลักษณะพรรณพืช 
 ด้วยลักษณะภูมิอากาศท่ีมีปริมาณน้ําฝนตกชุก เฉลี่ยมากกว่า
 คือฤดูร้อน และฤดูฝน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนไม่ตํ่ากว่า

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนประมาณ 28 องศาเซลเซียส มีผลให้มีสังคมพืชแบบป่าฝนเขตร้อน
หรือป่าดงดิบชื้นท่ีมีเรือนยอดป่าเขียวตลอดปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสภาพ

กาศ หินและดิน เป็นปัจจัยร่วมในการก่อกําเนิดสังคมพืชประเภทต่าง
ป่า สามารถแบ่งสังคมพืชตามลักษณะทางนิเวศวิทยา โครงสร้าง และองค์ประกอบพรรณไม้เป็น 

ส่วนภูมิสารสนเทศ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนรุักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2544 แสดงพ้ืนท่ีศึกษาผืนป่าฮาลา
จังหวัดยะลา และนราธิวาส 
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สถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอ

เฉลี่ยมากกว่า 2,500 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนไม่ตํ่ากว่า 70 

มีผลให้มีสังคมพืชแบบป่าฝนเขตร้อน 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสภาพ                  

สังคมพืชประเภทต่างๆ จากการสํารวจ
และองค์ประกอบพรรณไม้เป็น                     

 

รักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ผืนป่าฮาลา-บาลา  
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ภาพ 3-75 สภาพป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส  
 (A) ป่าดงดิบชื้น (B) ป่าดงดิบเขาระดับตํ่า 

 

 
ภาพ 3-76 ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2543 
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   การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี พ.ศ.2543 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 33,678.75 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.01 ป่าดิบชื้น 208,276.03 ไร่ หรือร้อยละ 43.34 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 238,615.62 ไร่ หรือ
ร้อยละ 49.65 

  

 

ภาพ 3-77 ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2550 

   การประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี พ.ศ. 2550 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 29,510.44 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.14 ป่าดิบชื้น 164,954.36 ไร่ หรือร้อยละ 34.32 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 286,105.61 ไร่       
หรือร้อยละ 59.53 
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ท่ีมา:  สถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอสุคุริน, (2545) 

ภาพ 3-78 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิเฉล่ีย และความช้ืนสัมพัทธ์ บริเวณป่าฮาลา-บาลา               
จังหวัดยะลา และนราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 – กันยายน พ.ศ. 2545 

 
        1) สังคมพืชป่าดงดิบช้ืน (Tropical Rain Forest) 
         สังคมพืชป่าดงดิบชื้นพบในพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ไม่เกิน 1,200 เมตร  พรรณพืชในสังคมป่าชนิดนี้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากกว่าสังคมพืชชนิด
อ่ืนๆ มีพรรณไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และวงศ์ถ่ัว (Leguminosae) เป็นพรรณไม้เด่นในเรือน
ยอดชั้นบน ซ่ึงบางต้นอาจสูงมากกว่า 60 เมตร เป็นป่าท่ีมีโครงสร้างป่าซับซ้อน และมีความสูงของป่า
มากท่ีสุด โครงสร้างของป่าแบ่งเป็น 5 ชั้นเรือนยอด 

         (1) ช้ันโดดเด่น (Emergent Layer) 
           เป็นชั้นท่ีสูงท่ีสุดประมาณ 40 เมตรข้ึนไป พบบางต้นอาจสูงถึง              
70 เมตร เรือนยอดต้นไม้จะโผล่พ้นเรือนยอดข้างเคียงข้ึนมารับแสงเต็มท่ี พรรณไม้ท่ีพบเป็นต้นไม้ขนาด
ใหญ่และอายุมาก ได้แก่ สยาแดง (Shorea leprosula) สยาเหลือง (S. curtisii)  ยางเสียน (Dipterocarpus 
gracilis) ยางปาย (D. costatus) กระบากทอง (Anisoptera curtisii) ตีนเป็ดแดง (Dyera costulata)  
ยวน (Koompassia excelsa) หยีท้องบ้ึง (Dialium platysepalum) 
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         (2) ช้ันเด่น (Dominant Layer) 
           เป็นชั้นท่ีมีความสูงรองลงมา มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร เรือน
ยอดในชั้นนี้จะไม่เบียดเสียดกันมาก แต่จะซ้อนเหลื่อมกัน ทําให้เรือนยอดด้านข้างได้รับแสงเพ่ิมข้ึน  
ในขณะท่ีเรือนยอดด้านบนได้รับแสงเต็มท่ี พรรณไม้ท่ีพบจะคล้ายกับชั้นโดดเด่นแต่มีอายุน้อยกว่าและ          
มีชนิดอ่ืนๆ ผสมเข้ามา เช่น หลุมพอ (Intsia palembanica) กระเทียมต้น (Scorodocarpus 
borneensis) มังคาก (Cynometra malaccensis) กลิ้ง (Sindora coriacea) ทุเรียนรากขา (Durio 
graveolens) ประ (Elateriosspermum tapos) สะตอ (Parkia speciosa) เป็นต้น  
         (3) ช้ันกลาง (Intermidiate Layer) 
           เป็นชั้นท่ีมีความสูงระหว่าง 10-20 เมตร เรือนยอดของต้นไม้ชั้นนี้              
ถูกชั้นเรือนยอดเด่นเบียดบังแสง ทําให้ได้รับแสงบางส่วนทางด้านบน พรรณไม้ในชั้นนี้มีบางส่วนท่ีคล้าย
กับชั้นท่ีอยู่สูงข้ึนไปซ่ึงมีอายุน้อยกว่า และมีชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมเข้ามา เช่น ไม้วงศ์ตาเสือ (Meliaceae) ไม้
วงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) ไม้วงศ์กระดังงา (Annonaceae) ไม้วงศ์เลือด (Myristicaceae) ไม้วงศ์มังคุด  
(Guttiferae) ไม้วงศ์ปาล์ม (Palmae) เป็นต้น 
         (4) ช้ันไม้พุ่ม (Shrub Layer) 
           มีความสูงประมาณ 5 เมตร ต้นไม้ในชั้นนี้ ได้รับแสงน้อยมาก               
พรรณไม้ท่ีพบเป็นไม้หนุ่มของชนิดท่ีอยู่สูงข้ึนไป และไม้พุ่มท่ีต้องการแสงน้อย เช่น ไม้วงศ์กระดังงา
(Annonaceae) ไม้วงศ์มะไฟ (Euphorbiaceae) ไม้วงศ์เข็ม (Rubiaceae) ไม้วงศ์ปาล์ม (Palmae)             
เป็นต้น 
         (5) ช้ันพ้ืนป่า (Forest Floor) 
           เป็นชั้นกล้าไม้ของลูกไม้ของพรรณไม้ท่ีมีความสูงประมาณ 1 เมตร  
และไม้ล้มลุกต่างๆ และพรรณไม้พุ่มเต้ีย เช่น พืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) พืชวงศ์บอน (Araceae) 
ไม้วงศ์เข็ม (Rubiaceae) กลุ่มของเฟิน (Pteridophytes) ไม้วงศ์แอฟริกันไวโอเลต (Gesneriaceae) 
เป็นต้น 
       นอกจากท้ัง 5 ชั้นท่ีกล่าวมาแล้วยังมีพรรณไม้อีกกลุ่มหนึ่งท่ีสามารถพบได้ใน 
ทุกชั้นเรือนยอด คือ เถาวัลย์ พืชอิงอาศัย และกาฝาก ท่ีเก่ียวพันเกาะอยู่บนต้นไม้หรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือ
ประหยัดพลังงานในการสร้างลําต้น  
       สังคมพืชป่าดงดิบชื้นสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของป่า องค์ประกอบ
ของไม้วงศ์ยาง (ไม้เด่น) และความสูงของพ้ืนท่ี ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
       ก) สังคมไม้วงศ์ยางระดับต่ํา (Lowland dipterocarp forest) พบท่ีระดับ
ความสูงตํ่ากว่า 300 ม. ลงมา มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นท่ีปกคลุมด้วยพรรณไม้หลากชนิดหนาแน่น          
และสูง ใหญ่ มีลักษณะเป็นสั งคมไม้วง ศ์ยาง ข้ึนผสมไม้วง ศ์ ถ่ัว (Leguminosae) ไ ม้วง ศ์มะไฟ
(Euphorbiaceae) ไม้วงศ์ชมพู่ (Myrtaeae) ไม้วงศ์กระดังงา (Annonaceae) เป็นส่วนใหญ่ มีถ่ินอาศัย
ของไม้วงศ์ยางท่ีหลากหลาย ได้แก่ ท่ีราบริมลําธาร ป่าพรุ ท่ีลาดเชิงเขา เนินเขาเต้ีย หน้าผาชันจนถึง        
สันเขา พรรณไม้เด่น ได้แก่ สยาแดง (S. leprosula) สยาขาว (S. assamica) เต็งตานี (S. guiso)           
ยางเสียน (D. gracilis) กาลอ (S. faguetiana F. Heim) เป็นต้น  
       ข) สังคมไม้วงศ์ยางระดับสูง (Hill dipterocarp forest) พบในช่วงระดับ
ความสูง 300-800 ม. มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นท่ีค่อนข้างโปร่งและชุ่มชื้นน้อยกว่าป่าระดับตํ่า เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศท่ีสูงและลาดชันมากข้ึน ทําให้ดินมีการระบายน้ําได้ดี และกระแสลมท่ีพัดแรงข้ึน                  
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ไม้วงศ์ยางท่ีพบมีจํานวนใกล้เคียงป่าระดับตํ่า พรรณไม้มีการข้ึนเป็นกลุ่มชัดเจนบริเวณสันเขา ไม้เด่น
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไม้วงศ์ยางประมาณร้อยละ 70-80 ชนิดเด่น เช่น กระบากทอง (Anisoptera                
curtisii Dyer) สยาเหลือง (Shorea curtisii Dyerex King) สยาแดง (S. leprosula Miq.) พะยอม
นกเขา (S. parvifolia Dyer) ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco) ยางปาย                
(D. costatus C.F. Gaertn.) ไข่เขียว (Parashorea stellata Kurz) เคียนทราย (S. gratissima 
(Wall. ex Kurz) Dyer) เป็นต้น 
       ค) สังคมไม้วงศ์ยางเขา (Upper dipterocarp forest) พบในช่วงระดับ
ความสูง 800-1,200 ม. มีลักษณะเป็นสังคมไม้วงศ์ยางข้ึนผสมไม้วงศ์อบเชย (Lauraceae) และไม้วงศ์
ก่อ (Fagaceae) บ่อยครั้งพบเป็นป่าไผ่จากเขา (Eugeissona tristis)ปาล์มบังสรูย์ (Johannesteijsmania 
altifrons) หรือหมากเจแดง (Pinanga paradoxa) ข้ึนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในชั้นล่างของป่า สภาพอากาศ
เย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีระดับสูงและเกิดฝนภูเขาบ่อยครั้ง พบไม้วงศ์ยางน้อยมาก และมี
บางชนิดเหมือนกับป่าระดับตํ่าลงมา แต่ไม้วงศ์ยางยังคงเป็นไม้เด่น หรือรอง และข้ึนเกาะกลุ่มกันตามสัน
เขา ชนิดท่ีพบมาก เช่น เคียนทราย (Shorea gratissima (Wall. Ex Kurz) Dyer) ไข่เขียว (Parashorea 
stellata Kurz) สยาเหลือง (S. curtisii Dyer ex King) ยางแข็ง (Dipterocarpus retusus Blume) 
ยางบู เก๊ ะ (D. acutangulus Vesque) ตะเคี ยนเขา (Hopea Montana Symington) ส ย า เ ข า                   
(S. ovata Dyer ex Brandis) และพันจําเขา (Vatica cuspidata (Ridl.) Symington) เป็นต้น 
       ง) สังคมพืชบนเขาหินควอทไซท (Quartzite Hill Vegetation) ป่าฮาลา – 
บาลาส่วนใหญ่มีสภาพทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิต มีบางส่วนท่ีมีชั้นของหินควอทไซท์แทรก ตัวอยู่           
ซ่ึงเป็นหินแข็งและย่อยสลายตัวยากกว่า มักปรากฏอยู่ตามยอดเขา หรือตามหน้าผาชันท่ีมีความสูง             
500 – 1,000 เมตร สภาพดินเป็นดินต้ืนมากมีหินโผล่ ตามซอกหินมีดินและซากพืชสะสมเป็นดินอินทรีย์ 
(Topogenous peaty soils) มีฤทธิ์เป็นกรด พบกระจายอยู่เป็นแห่งๆ เช่น บริเวณยอดเขาบ้านวังไทร 
(830 ม.) อําเภอธารโต จังหวัดยะลา และยอดเขาอีด่าง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พรรณไม้จึง                       
มีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากสังคมพืชอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมา ต้นไม้ส่วนใหญ่มีลําต้นแคระแกรนและบิดงอ สูง             
ไม่เกิน 10 เมตร ต้นไม้ท่ีพบ เช่น ไม้วงศ์หว้า (Myrtaceae) ไม้วงศ์มังคุด (Guttiferae) ในสกุลตังหน 
(Callophyllum spp.) ไม้วงศ์พญาไม้ (Podocapaceae) เช่น สนสามพันปี (Dacrydium elatum) 
เป็นไม้เด่นในท่ีโล่งแจ้งพบไม้พุ่มเต้ียในวงศ์กุหลาบป่า (Ericaceae) เช่น ช่อไข่มุก (Vaccinium littoreum) 
และแดงประดับผา (Rhododendron longiflorum) พืชท่ีปกคลุมบริเวณพ้ืนป่า ได้แก่ หม้อแกงลิง 
(Nepenthes sp.) พืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) และเฟินหลายชนิด โดยเฉพาะเฟินนาคราช 
(Oleandra pistillaris) ข้ึนอยู่หนาแน่น 
        2) ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) พบท่ีระดับความสูงเช่นเดียวกับป่าดง
ดิบชื้น แต่มีปัจจัยจํากัดท่ีสําคัญคือเป็นดินพีท (Topogenous peat soils) ซ่ึงเกิดจากซากพืชท่ีสลายตัว
เพียงเล็กน้อยผสมกับตะกอนดินและทราย มีความลึกมากกว่า 1 ฟุต มีสภาพเปียกแฉะ เนื่องจากพ้ืนท่ีมี
การระบายน้ําไม่ดี เช่น แอ่งกระทะ บริเวณหุบเขา ยอดเขา หรือริมลําธาร  ลักษณะโครงสร้างป่า    
คล้ายป่าดงดิบชื้น แต่ต้นไม้เกือบท้ังหมดจะมีรากคํ้ายัน (Still root) หรือรากหายใจ (Pneumatophore 
root) พรรณไม้ท่ีสําคัญ เช่น จันทน์ป่า (Myristica elliptica) ตีนเป็ดพรุ (Alstonia angustiloba)               
สยาแดง (Shorea leprosula) สะท้อนรอก (Elaeocarpus robustus) ลอ (Macaranga hypoleuca) 
มะหัง (M. griffithiana) จิกนมยาน (Barringtonia macrocarpa) เลือดแรด (Atuna exellsa) พ้ืนป่า
ปกคลุมด้วย หลุมพี (Eleiodoxa conferta) และหมากในสกุล Pinanga spp. 
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        3) ป่าดงดิบเขาระดับต่ํา (Lower Montane Forest) พบในพ้ืนท่ีท่ีสูงต้ังแต่
ระดับ 1,200 เมตร จนถึงยอดเขาสูงสุดของพ้ืนท่ี (เขาฮันกูส, 1,535 ม.) ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ                 
1 ใน 8 ของพ้ืนท่ีป่าท้ังหมด สภาพแวดล้อมมีอากาศท่ีเย็นมาก บางครั้งอุณหภูมิลดลงถึงระหว่าง            
0 – 15 องศาเซลเซียส มีความชื้นสูง เมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี ใบไม้ท่ีร่วงหล่นย่อยสลายตัวได้ช้า
สะสมเป็นชั้นหนา เกิดดินอินทรีย์ (Topogenous peat soils) สังคมพืชท่ีข้ึนปกคลุมจึงแตกต่างจากท่ี
อ่ืนๆ บางชนิดมีรูปร่างแปลกตา หลายชนิดหายาก และบางชนิดก็ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในไทย ความสูง
ของป่าไม่เกิน 30 เมตร องค์ประกอบของพรรณไม้เป็น ไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) ไม้วงศ์ชา (Theaceae)               
เช่น ทะโล้  (Schima wallichii) ไม้วงศ์อบเชย (Lauraceae) ไม้วงศ์โป๊ยก๊ัก เช่น โป๊ยก๊ัก (lllicium 
tenuifolium) และไม้วงศ์พญาไม้ (Podocapaceae) เช่น พญาไม้ (Podocarpus neriifolius) และ              
มักมีหมากในสกุล Pinanga spp. และสกุล Nenga spp. เตยเขา (Pandanus spp.) ข้ึนอยู่เป็นกลุ่ม
ตามพ้ืนป่าบริเวณยอดเขา ท่ีมีชั้นดินต้ืนหรือเปิดโล่ง ต้นไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะแคระแกรนก่ิงก้านคดงอ  
สูงไม่เกิน 10 เมตร พรรณไม้ท่ีพบ เช่น ไม้วงศ์พญาไม้ เช่น สนสามพันปี (Dacrydium elatum) 
พญาไม้ (Podocarpus neriifolius) พืชในวงศ์อบเชย (Lauraceae) และพืชวงศ์กุหลาบป่า (Ericaceae) 
เช่น ช่อไข่มุก (Vaccinium spp.) กุหลาบป่ามลายู (Rhododendron malayanum) นอกจากนี้
บริเวณนี้ยังมีไผ่ซาไก (Schizostachyum spp.) กระจายอยู่เป็นกลุ่มๆ ต้นไม้ชนิดอ่ืน เช่น ต้นโพสาม
หาง (Symingtonia populnea) ต้นขานาง (Tristaniopsis merguensis) และต้นมะกอกน้ํา (Elaeocarpus sp.)  
ในบริเวณยอดเขาท่ีโล่งแจ้งมักพบเฟินหายาก เช่น บัวแฉก (Dipteris conjugata) Matonia pectinata 
เป็นต้น พ้ืนดินถูกปกคลุมด้วยข้าวตอกฤาษี (Sphagnum Moss) หม้อแกงลิงเขา (Nepenthes 
sanguinea) กล้วยไม้ดินหลายชนิด เช่น รองเท้านารีคางกบใต้ (Paphiopedilum barbatum) 
       นอกจากประเภทป่า และสังคมพืชท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้น เป็นสังคมพืชข้ันสูงสุด
(Climax community) และท่ีกําลังพัฒนาตัวเองจนเข้าสู่สมดุลตามสภาพแวดล้อม (Pre climax 
community) ยังมีสังคมพืชเบิกนํา (Pioneer community) สังคมพืชกลุ่มนี้จะเข้าปกคลุมพ้ืนท่ี
เพียงชั่วคราวในข้ันของสังคมการทดแทน (Succession stage) ก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยสังคมพืชข้ัน
สูงข้ึนไปเม่ือสภาพแวดล้อมเริ่มฟ้ืนกลับสู่สภาพเดิม พรรณไม้ท่ีจัดว่าเป็นพืชเบิกนํา (Pioneer species) 
นั้นเป็นพืชท่ีต้องการแสงสว่างมากในการเติบโต มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถข้ึนได้ดีในดินท่ีมีแร่ธาตุ
น้อย และมีเมล็ดท่ีแพร่กระจายได้ไกลสามารถงอกได้เร็วหรือชะงักเม่ือตกอยู่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น   
โชน (Dicranopteris linearis) หญ้าไม้กวาด (Thysanolaena maxima) กล้วยป่า (Musa acuminata) 
โคลงเคลง (Melastoma malabathricum) พังแหรใหญ่ (Trema orientalis) ลําพูป่า (Duabanga 
grandiflora) กระทุ่ม (Anthocephalus chinensis) โพบาย (Balakata baccata) ลอ (Macaranga 
hypoleuca) ซอลอ (M. hosei) หล่อง่าม (M. triloba) เม็ก (M. tanarius) เป็นต้น   
       นอกจากนี้ยังมีไม้ในกลุ่มเฟินและกล้วยไม้ท่ีสํารวจพบในป่าฮาลา-บาลา                
เป็นไม้ประดับท่ีข้ึนตามธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นท่ีต้องการของตลาดไม้ประดับ ทําให้ปริมาณพืชต่างๆ
เหล่านี้ถูกขโมยจากพ้ืนท่ีผืนป่าฮาลา-บาลาจํานวนมาก ได้แก่ กรูดต้น กรูดต้นเขา เฟินเขากวาง เฟิน             
บัวแฉก เฟินบัวแฉกใบมน เฟินพญานาคราช เฟินว่านนาคราช ดังตาราง 3-52 พืชชั้นล่างเหล่านี้เสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์เพราะการบุกรุกของชาวบ้านเพ่ือใช้พ้ืนท่ีปลูกยางพาราและสวนผลไม้ 
       พรรณไม้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นไม้ท่ีมีลักษณะดี ลําต้นตรงเปล่า
สวยงามเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กะทังใบใหญ่ ยอเถ่ือน มะคะ สัตบรรณ ไม้หอม ดังตาราง 3-53 
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ตาราง 3-52 รายช่ือพรรณไม้กลุ่มเฟินและกล้วยไม้ท่ีสํารวจพบในป่าฮาลา-บาลา 
 
ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ นิสัย ถิ่น 

1 กูดต้น Cyathea  latebrosa Cyatheaceae F TL,TU 
2 กูดต้นเขา Cyathea  contaminans Cyatheaceae F TL,TU 
3 โชน Dicranopteris  linearis var. 

linearis 
Gleicheniaceae F TL,TU,LM 

4 น้ิวจ้ิงจกขาว Selaginella  sp. Selaginellaceae F TL 
5 เฟินเขากวาง Platycerium  ridleyi Polypodiaceae F TL 
6 เฟินบัวแฉก Dipteris  conjugate Dipteridaceae F TU,LM 
7 เฟินบัวแฉกใบมน Cheiropleuria  bicuspis Cheiropleuriaceae F LM 
8 เฟินพญานาคราช Davallia  solida Davalliaceae F TL,TU,LH 
9 เฟินว่านนาคราช Oleandra  pistillaris Oleandraceae F TU,LH,L

M 
10 เฟินห่อข้าวสีดา Platycerium  coronarium Polypodiaceae F TL,TU 
11 รองเท้านารีขาวสตูล Paphiopedilum  niveum Orchidaceae O LH 
12 รองเท้านารีคางกบใต ้ Paphiopedilum  barbatum Orchidaceae O LM 
13 ว่านจุก Spathoglottis  plicata Orchidaceae O TL 
14 สิงโต Bulbophyllum  sp. Orchidaceae O TL 
15 สิงโตก้ามปูแดง Bulbophyllum  patens Orchidaceae O TL 
16 สิงโตขาว Bulbophyllum  medusae Orchidaceae O TL 
17 เอ้ืองกระ Dipodium  pictum Orchidaceae O LM 
18 เอ้ืองกลีบเข็ม Thrixspermum  

acuminatissimum 
Orchidaceae O TL 

19 เอ้ืองเง่ียงปลาดุก Dilochia  wallichii Orchidaceae O LH 
20 เอ้ืองนมหนู Acriopsis  liliifolia Orchidaceae O TL 
21 เอ้ืองประคําร้อย Eria  pellipes Orchidaceae O LH 
22 เอ้ืองแผงใบใหญ่ Dendrobium  grande Orchidaceae O TL 
23 เอ้ืองระย้า Robiquetia  spathulata Orchidaceae O TL 
24 เอ้ืองสกุลหวาย Dendrobium  sp. Orchidaceae O TU 
25 เอ้ืองสามดอก Coelogyne  viscose Orchidaceae O LM 
26 เอ้ืองเสือดาว Gastrochilus  sp. Orchidaceae O TU,LM 

 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
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ตาราง 3-53 รายช่ือพรรณไม้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
 
ท่ี ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ 

1 อินทนิลนํ้า Lagerstroemia speciosa (L.) Prs. LYTHRACEAEAE 

2 สะเดาเทียม Azadiracha exelsa (Jack) Jacobs MELIACEAE 

3 กะทังใบใหญ่ Litsea grandis (Wall.Ex Nees) Hook.f. LAURACEAE 

4 สัตตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE 
5 มะคะ Sindora echinocalyx Priain LEGUMINOSAE-PAPIONOIDEAE 
6 ยอเถ่ือน Morinda elliptica Ridl RUBIACEAE 
7 ไม้หอม Aquilaria malaccensis Lam. THYMELIACEAE 

8 เดื่อฉ่ิง Ficus botryocarpa Miq. MORACEAE 

9 รักนา Gardenia carinta Wall. RUBIACEAE 

10 แซะ Callerya artropurpurea (Wall.) 
A.M.Schot 

LEGUMINOSAE-PAPIONOIDEAE 

11 กะออก Artrocarpus elasticus Rienw.Ex Blume MORACEAE 

12 จําปูนิง Baccaurea minor Hook.f. EUPHORBIACEAE 

13 มะคะ Sindora echinocalyx Prian LEGUMINOSAE-CAESALPINIOEDEA 

14 หลุมพอ Intsia palembanica Miq. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOEDEA 

15 โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq LEGUMINOSAE -CAESALPINIOEDEA 
16 จิกสวน Barringtonia racemosa (L.)Spreng LECYTHIDACEAE 

17 กาลอ Shorea feguetiana F.Heim DIPTEROCARPACEAE 

18 ยางวาด Dipterocarpus chartaceus Symington DIPTEROCARPACEAE 

19 ตะเคียนแก้ว Hopea sanga l Korth DIPTEROCARPACEAE 

20 ศรียะลา Saraca thaipingensis Cantley ex Prain  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOEDEA 

21 กะท้อน Sandoricum kotjape (Burm.f.)Merr. MELIACEAE 

22 ติ้วขาว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer GUTTIFERAE 

23 กระทุ่ม Neolamarkia cadamba (Roxb.) Bosser RUBIACEAE 

24 มะหวด Lepissanthes rubiginosa (Roxb.)Leeh SAPINDACEAE 
 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
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     (2.2) ผลการศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาและองค์ประกอบของป่าแต่ละชนิดในสภาพ
ปัจจุบัน ดําเนินการศึกษาโดยวางแปลงตัวอย่างขนาด 10 X 10 เมตร 16 แปลง แล้วจัดทํากราฟแสดง
โครงสร้างทางด้านต้ัง (Profile diagram) และปกคลุมพ้ืนท่ีเรือนยอด (Crown Cover Diagram)   
       (2.1.1 กราฟแสดงโครงสร้างทางด้านต้ัง (Profile diagram) และปกคลุมพ้ืนท่ี
เรือนยอด (Crown Cover Diagram) ในแต่ละแปลงมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงที่ 1  

1. มะเลื่อม  Dacryodes costata (Benn.) H.J.Lam   BURSERACEAE  
2. หลุมพอ  Intsia palembanica Miq.      LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
3. มังคาก  Cynometra malaccensis      LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
4. กาลอ  Shorea faguetiana F.Heim     DIPTEROCARPACEAE   
5. มังคาก  Cynometra malaccensis      LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
6. หลุมพอ  Intsia palembanica Miq.      LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
7. หลาวชะโอน Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.       PALMAE 
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แปลงท่ี 2 

1. ข้ีหนอน   Schoepfia fragrans Wall.    OLACACEAE 
2. เหมือดโลด  Polyosma elongata Geddes   GROSSULARIACEAE 
3. ตะเคียน   Hopea odorata Roxb.     DIPTEROCARPACEAE 
4. ขนุนป่า   Artocarpus kemando Miq.    MORACEAE 
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แปลงท่ี 3 
1. สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) R.Br.            POCYNACEAE 
2. ตะเคียน  Hopea odorata Roxb.              DIPTEROCARPACEAE 
3. ขนุนปาน   Artocarpus rigidus Blume subsp. asperulus Jarrett  MORACEAE 
4. โพบาย   Balakata baccata (Roxb.) Esser           EUPHORBIACEAE 
5. มะหวด   Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.         SAPINDACEAE 
6. หลุมพอ      Intsia palembanica Miq.             LEGUMINOSAE–  

                         CAESALPINIOIDEAE 
7. หลาวชะโอน Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.              PALMAE 
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แปลงท่ี 4  

1. ดันหมีใบเล็ก Endiandra maingayi Hook.f.        LAURACEAE 
2. มะเลื่อม   Dacryodes costata (Benn.) H.J.Lam      BURSERACEAE 
3. หลาวชะโอน  Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.          PALMAE 
4.   ทังใบใหญ่  Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.     LAURACEAE 
5.   หลุมพอ   Intsia palembanica Miq.         LEGUMINOSAE– 
                          CAESALPINIOIDEAE 
6.    สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) R.Br.        APOCYNACEAE 
7.    ขนุนปาน   Artocarpus rigidus Blume subsp. asperulus Jarrett MORACEAE 
8.   สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) R.Br.           APOCYNACEAE 
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แปลงท่ี 5 

1.  กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim  DIPTEROCARPACEAE 
2.  มังคาก  Cynometra malaccensis  LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
3.  มังตาน  Schima wallichii        THEACEAE 
4.  กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim  DIPTEROCARPACEAE 
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แปลงท่ี 6  
 1.  เม่ียงอาม  Camellia oleifera Abel. var. confusa (Craib) Sealy  THEACEAE 
 2.  มะหวด  Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.         SAPINDACEAE 
 3.  มะหวด  Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.         SAPINDACEAE 
 4.  ส้มแขก  Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson            GUTTIFERAE 
 5.  มะหาด  Artocarpus lacucha Roxb.             MORACEAE 
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แปลงท่ี 7 

1.  กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim          DIPTEROCARPACEAE 
2.  ทังใบใหญ่  Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.       LAURACEAE 
3.  กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim          DIPTEROCARPACEAE 
4.  ขนุนปาน  Artocarpus rigidus Blume subsp. asperulus Jarrett   MORACEAE 
5.  เนียง   Archidendron jirinca            LEGUMINOSAE- 

                          MIMOSOIDEAE 
6.  ยอป่า   Morinda coreia Ham.            RUBIACEAE 
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แปลงท่ี 8 

1. กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim  DIPTEROCARPACEAE 
2. ยอ    Morinda coreia Ham.   RUBIACEAE 
3. กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim  DIPTEROCARPACEAE 
4. กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim  DIPTEROCARPACEAE 
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แปลงท่ี 9 

1. กาลอ    Shorea faguetiana F.Heim      DIPTEROCARPACEAE 
2. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.   LAURACEAE 
3. สะตอ    Parkia speciosa Hassk.           LEGUMINOSAE– 

                       MIMOSOIDEAE 
4. สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs    MELIACEAE 
5. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.   LAURACEAE 
6. หลุมพอ       Intsia palembanica Miq.       LEGUMINOSAE– 

                       CAESALPINIOIDEAE 
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แปลงท่ี 10 

1. เงาะป่า    Nephelium cuspidatum Blume    SAPINDACEAE 
2. สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs   MELIACEAE 
3. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.  LAURACEAE 
4. สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs   MELIACEAE 
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แปลงท่ี 11 

1. สัตบรรณ   Alstonia scholaris (L.) R.Br.         APOCYNACEAE 
2. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.  LAURACEAE 
3. สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs   MELIACEAE 
4. หลุมพอ   Intsia palembanica Miq.      LEGUMINOSAE – 

                       CAESALPINIOIDEAE 
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แปลงที่ 12 

1.  สะเดาเทียม   Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs     MELIACEAE 
2.  สัตบรรณ       Alstonia scholaris (L.) R.Br.       APOCYNACEAE 
3.  ทังใบใหญ่       Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.    LAURACEAE 
4.  จําปูนิง        Baccaurea minor  Hook.f.        EUPHORBIACEAE 
5.  หลุมพอ    Intsia palembanica Miq.        LEGUMINOSAE– 

         CAESALPINIOIDEAE 
6.  หลุมพอ    Intsia palembanica Miq.        LEGUMINOSAE– 

        CAESALPINIOIDEAE 
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แปลงท่ี 13 

1. กาลอ    Shorea faguetiana F.Heim    DIPTEROCARPACEAE 
2. ระไมป่า   Baccaurea  bracteata Mull.Arg.  EUPHORBIACEAE 
3. สัตบรรณ   Alstonia scholaris (L.) R.Br.       APOCYNACEAE 
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แปลงท่ี 14 

1. กาลอ    Shorea faguetiana F.Heim       DIPTEROCARPACEAE 
2. อินทนิลบก      Lagerstroemia macrocarpa Wall.      LYTHRACEAE 
3. หว้า        Syzygium cumini (Linn.) Skeets      MYRTACEAE 
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แปลงท่ี 15 

1. กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim      DIPTEROCARPACEAE 
2. กาลอ   Shorea faguetiana F.Heim      DIPTEROCARPACEAE 
3. ทังใบใหญ่  Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.  LAURACEAE 
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แปลงท่ี 16 
1. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.  LAURACEAE 
2. มะเด่ือ    Ficus hispida L.f.            MORACEAE 
3. ทังใบใหญ่   Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.  LAURACEAE 
4. อินทนิลบก      Lagerstroemia macrocarpa Wall.    LYTHRACEAE 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
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     จากการวางแปลงเพ่ือหา profile ของป่าข้างต้น พบว่า พ้ืนท่ีป่ามีไม้ขนาดใหญ่มากใน
แปลง ทําให้จํานวนชนิดท่ีข้ึนในแปลงมีจํานวนน้อย พืชท่ีพบปกคลุมบริเวณพ้ืนป่า ได้แก่ หม้อแกงลิง
(Nepenthes sp.) พืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) และเฟินหลายชนิด โดยเฉพาะเฟินนาคราช 
(Oleandra pistillaris) ข้ึนอยู่หนาแน่นและไม้อ่ืนๆ ในวงศ์กุหลาบป่า (Ericaceae) เช่น ช่อไข่มุก
(Vaccinium littoreum) และแดงประดับผา (Rhododendron longiflorum)  
     ผลการสํารวจความสําคัญของชนิดไม้ในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาด 
10X10 เมตร จํานวน 16 แปลง สรุปผลได้ดังนี้คือ สํารวจพบพันธุ์ไม้ท้ังหมด 16 ชนิด พบพันธุ์ไม้เด่น  
10 อันดับแรก คือ ทังใบใหญ่ สัตตบรรณ หลุมพอ กาลอ สะเดาเทียม มังคาก มะหวด ขนุนปาน                  
มะเลื่อม ตะเคียนทอง (ดังตาราง 3-54) โดยมีค่าดัชนีความสําคัญเท่ากับ 49.33, 42.43, 35.09, 29.05, 
18.53, 12.18, 9.85, 9.37, 8.02, 7.2 ตามลําดับ ดังตาราง 3-55 
 
        5) สรุปผลการศึกษา 
      ผลการศึกษา พบมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีป่าไม้อย่างมาก ท้ังนี้จากการสํารวจ
ปี 2528 พบว่าพ้ืนท่ีศึกษาในลุ่มน้ําปัตตานี (Pattani river basin) มีพ้ืนท่ีป่าท้ังสิ้น 2,971,875 ไร่ 
จําแนกออกเป็น พ้ืนท่ีป่าไม้ 1,025,000 ไร่ ประเภทป่าดงดิบพ้ืนท่ี 1,009,375 ไร่ ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของอ่างเก็บน้ําบางลาง เรียกโดยรวมว่าเป็นอุทยานแห่งชาติฮาลา-บาลา ซ่ึงพ้ืนท่ีร้อยละ 80 
เป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติบางลาง ประกาศเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2542 และร้อยละ 20 เป็นพ้ืนท่ีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เช่น สวนยางและสวนผลไม้ และป่าชายเลนมีพ้ืนท่ี 
15,625 ไร่ ในปี 2529 ปัจจุบันเหลือพ้ืนท่ีป่าท้ังหมด 179,202.34 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีป่าดิบชื้น 174,502.34 
ไร่ สาเหตุเพราะพ้ืนท่ีป่าถูกเปลี่ยนไปเป็นสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่และรองลงมาเป็นสวนไม้ผล สําหรับ
ป่าชายเลนปัจจุบันพ้ืนท่ีลดลงเหลือเพียง 4,700 ไร่ อยู่บริเวณปากแม่น้ําปัตตานี บ้านแหลมนก อําเภอ
เมืองและอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สําหรับสถานะการณ์ป่าไม้ของผืนป่าฮาลา-บาลา อยู่ในข้ันวิกฤต 
จึงควรให้ความสําคัญดําเนินการปลูกจิตสํานึกของราษฎรในพ้ืนท่ีให้หวงแหนและมีจิตสํานึกใน                   
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป 
    ส่วนพันธุ์ไม้ท่ีสํารวจพบในแปลงตัวอย่าง จํานวน 16 แปลง มีท้ังสิ้น 16 ชนิด พบพันธุ์ไม้
เด่น 10 อันดับแรก ได้แก่ ทังใบใหญ่ สัตตบรรณ หลุมพอ กาลอ สะเดาเทียม มังคาก มะหวด ขนุนป่า  
มะเลื่อม ตะเคียนทอง โดยมีค่าดัชนีความสําคัญเท่ากับ 49.33, 42.43, 35.09, 29.05, 18.53, 12.18, 
9.85, 9.37, 8.02, 7.2 ตามลําดับ  
     จากการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้เนื่องจากพ้ืนท่ีน้ําท่วม ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องหามาตรการในการกระตุ้นจิตสํานึกและให้ความรู้แก่ประชาชนใน             
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือนบางลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
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ตาราง 3-54 รายช่ือพรรณไม้ท่ีสํารวจพบในแปลงตัวอย่าง  
 
ท่ี ชื่อ ชื่อวิทยาศาตร์ ชื่อวงศ์ 
1 เงาะป่า Nephelium cuspidatum Blume SAPINDACEAE 
2 เนียง Archidendron jirinca LEGUMINOSAE -MIMOSOIDEAE 

3 เมี่ยงอาม 
Camellia oleifera Abel. Var. confusa 
(Craib) Sealy 

THEACEAE 

4 เหมือดโลด Polyosma elongata Geddes GROSSULARIACEAE 
5 โพบาย Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE 
6 กาลอ Shorea faguetiana F.Heim DIPTEROCARPACEAE 
7 ขนุนป่า Artocarpus kemando Miq. MORACEAE 

8 ขนุนปาน 
Artocarpus rigidus Blume subsp. asperulus 
Jarrett 

MORACEAE 

9 ข้ีหนอน Schoepfia fragrans Wall. OLACACEAE 
10 จําปูนิง Baccaurea minor EUPHORBIACEAE 
11 ดันหมีใบเล็ก Endiandra maingayi Hook.f. LAURACEAE 
12 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE 
13 ทังใบใหญ่ Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f. LAURACEAE 
14 มะเดื่อ Ficus hispida L.f. MORACEAE 
15 มะเลื่อม Dacryodes costata (Benn.) H.J.Lam BURSERACEAE 
16 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE 
17 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. MORACEAE 
18 มังคาก Cynometra malaccensis LEGUMINOSAE–

CAESALPINIOIDEAE 
19 มังตาน Schima wallichii THEACEAE 
20 ยอป่า Morinda coreia Ham. RUBIACEAE 
21 ระไมป่า Baccaurea  bracteata Mull.Arg. EUPHORBIACEAE 
22 ส้มแขก Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson GUTTIFERAE 
23 สะเดาเทียม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs MELIACEAE 
24 สะตอ Parkia speciosa Hassk. LEGUMINOSAE–IMOSOIDEAE 
25 สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE 
26 หลาวชะโอน Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. PALMAE 
27 หลุมพอ Intsia palembanica Miq. LEGUMINOSAE–

CAESALPINIOIDEAE 
28 หว้า Syzygium cumini (Linn.) Skeets MYRTACEAE 
29 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
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ตาราง 3-55 ค่าดัชนีความสําคัญของพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 
 

พันธุ์ไม้ DO D F RD RF RDO IVI ลําดับท่ี 
กาลอ 0.00002 0.008125 50 16.88312 12.12121 0.052888 29.057 4 

ขนุนปาน 0.00033 0.001875 18.75 3.896104 4.545455 0.934512 9.376 8 
ขนุนป่า 0.00007 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.205199 3.019  
ข้ีหนอน 0.00026 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.741177 3.555  
เงาะป่า 0.00039 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 1.117864 3.932  
จําปูลิง 0.00034 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.964072 3.778  

ดันหมีใบเล็ก 0.00008 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.233624 3.047  
ตะเคียนทอง 0.00056 0.00125 12.5 2.597403 3.030303 1.613135 7.241 10 
ทังใบใหญ่ 0.00845 0.00625 50 12.98701 12.12121 24.22188 49.330 1 

เนียง 0.00029 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.820796 3.635  
โพบาย 0.00122 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 3.508673 6.323  
มะเดื่อ 0.00007 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.205199 3.019  
มะเลื่อม 0.00083 0.00125 12.5 2.597403 3.030303 2.392243 8.020 9 
มะหวด 0.00049 0.001875 18.75 3.896104 4.545455 1.408124 9.850 7 
มะหาด 0.00011 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.329412 3.143  
มังคาก 0.00131 0.001875 18.75 3.896104 4.545455 3.741797 12.183 6 
มังตาน 0.00010 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.295487 3.109  

เมี่ยงอาม 0.00012 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.347066 3.161  
ยอป่า 0.00050 0.00125 12.5 2.597403 3.030303 1.42038 7.048  

ระมัยแดง 0.00039 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 1.117864 3.932  
ส้มแขก 0.00011 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.303795 3.118  

สะเดาเทียม 0.00209 0.003125 25 6.493506 6.060606 5.980516 18.535 5 
สะตอ 0.00051 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 1.459576 4.273  

สัตบรรณ 0.00944 0.00375 31.25 7.792208 7.575758 27.06324 42.431 2 
หลาวชะโอน 0.00024 0.00125 12.5 2.597403 3.030303 0.695644 6.323  

หลุมพอ 0.00545 0.005 37.5 10.38961 9.090909 15.61872 35.099 3 
หว้า 0.00029 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.820796 3.635  

เหมือดโลด 0.00021 0.000625 6.25 1.298701 1.515152 0.593391 3.407  
อินทนิล 0.00062 0.00125 12.5 2.597403 3.030303 1.784868 7.413  

รวม 0.03489 0.048125 412.5    300.0  
หมายเหตุ: D= ความหนาแน่น หรือ density         หน่วยเป็นต้นต่อตารางเมตร 

 F=ความถ่ี หรือ Frequency          หน่วยเป็นร้อยละ 
 D๐=ความเด่น หรือ Dominance        หน่วยเป็นร้อยละ 
 RD= ตวามหนาแน่นสัมพัทธ์ หรือ Relative Density  หน่วยเป็นร้อยละ 
 RF= ตวามถ่ีสัมพัทธ์ หรือ Relative Frequency   หน่วยเป็นร้อยละ 
 RD๐= ความเด่นสัมพัทธ์ หรือ Relative Dominant  หน่วยเป็นร้อยละ 

    IVI= ความสําคัญของชนิดไม้:ซ่ึงมีค่า เท่ากับ RD+RF+RD๐ หน่วยเป็นร้อยละ(เต็ม 300) 
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3.3.3 สัตว์ป่า 
   1) สัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)  
    (1) ความสําคัญ  
      สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังท่ีมีการกระจายในธรรมชาติ พบได้
ในหลายสภาพถ่ินท่ีอาศัย นับว่ามีความสําคัญต่อระบบนิเวศในเชิงของห่วงโซ่และสายใยอาหาร บทบาท
ในการผสมเกสร การกระจายเมล็ดพืชพรรณ และการควบคุมเมล็ดพืชพรรณ และการควบคุมปริมาณ
พืชพรรณในธรรมชาติ บทบาทท่ีมีต่อสังคมมนุษย์มายาวนานนับจากอดีต ในเรื่องของการเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย จากชิ้นกระดูก และหนังสัตว์ป่าท่ีถูก
นําไปใช้สร้างเป็นกระโจมท่ีพัก การจับมาเลี้ยง และฝึกใช้แรงงาน หรือใช้เป็นสัตว์พาหนะต่างๆ                   
อันเนื่องมาจากการล่าเพ่ือการดํารงชีพ (subsistence hunting) การสูญเสียถ่ินท่ีอาศัย และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพถ่ินท่ีอาศัย (habitat loss and habitat modification) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางถูกล่าทําลาย หรือหายหมด
ไปอย่างรวดเร็วจากน้ํามือมนุษย์ 
     การสํารวจ และศึกษาความหลากหลายด้านสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม นับว่าจะให้ผลดี 
ต่อการทราบชนิดพันธุ์ ทราบการกระจาย และความมากมายท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความสําคัญและ
สามารถช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรประเภทนี้ไว้ด้วยในโอกาสเดียวกัน ซ่ึงหลังการศึกษา
สามารถเกิดมุมมอง และแนวทางการอนุรักษ์ และจัดการในอนาคตต่อไป 
    (2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
      (2.1) เพ่ือสํารวจ จําแนกชนิด และความมากมายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม   
      (2.2) เพ่ือเปรียบเทียบชนิด ความมากมาย และความแตกต่างของสัตว์ป่าเลี้ยงลูก
ด้วยนม 
      (2.3) เพ่ือประเมินสถานภาพปัจจุบัน ภัยคุกคาม และแนวทางการอนุรักษ์และ
จัดการสัตว์ป่าในกลุ่มนี้ 
    (3) วิธีการศึกษา 
      (3.1) การสํารวจชนิดสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม โดยดําเนินการสํารวจโดยทางตรงและ
ทางอ้อม (direct & indirect counts) โดยใช้แนวสํารวจผ่านพ้ืนท่ี และเข้าตรวจสอบในบริเวณ                    
ท่ีมีความสําคัญต่อสัตว์ป่า เช่น ถํ้า แหล่งน้ําซับ แหล่งโป่ง แหล่งพืชอาหารตามฤดูกาล เพ่ือจําแนกชนิด 
(species identification) ตามลําดับอนุกรมวิธาน การใช้ชื่อสัตวศาสตร์ และชื่อสามัญ (Zoological 
and common names) ยึดตามเอกสาร Mammals of Thailand เขียนโดย Lekakul & McNeely 
(1988) และเอกสาร Mammals of South-east Asia  
      (3.2) การประเมินความมากมาย (Abundance level) ของการปรากฏในรูปของ 
Relative frequency จากความถ่ีของการพบโดยตรง หรือพบร่องรอยท่ีปรากฏ เช่น รอยตีน กองมูล 
ร่องรอย การกัดกินพืชอาหาร เป็นต้น จํานวน 3 ระดับ โดยเปรียบเทียบในกลุ่มใกล้เคียงกัน ได้แก่                 
1) พบมาก (very commonly seen มากกว่า 70% ข้ึนไป) 2) พบปานกลาง (Commonly seen ระหว่าง
มากกว่า 40-70%)  และ 3) พบน้อย (less commonly seen พบระหว่าง 1-40%) 
      (3.3) การประเมินสถานภาพปัจจุบัน ภัยคุกคามต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีพบใน
พ้ืนท่ีศึกษาท่ีพบจริง ท้ังนี้อาจมีการเปรียบเทียบหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัย หรือเอกสารต่างๆ               
ท่ีจะดําเนินการตรวจค้นเพ่ิมเติมจากงานท่ีมีการดําเนินการในพ้ืนท่ี  
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      (3.4) การตรวจสอบสถานภาพการอนุรักษ์ด้านสัตว์ป่า พิจารณาจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการกําหนดสถานภาพการอนุรักษ์สัตว์ป่า พิจารณาจากสถานภาพท่ีกําหนดตาม พ.ร.บ. 
สงวนและคุ้มครองแห่งชาติ พ.ศ.2535 และเอกสาร IUCN – red lists และสถานภาพท่ีกําหนดโดย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
   2) นก สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก (Bird, Reptile and Amphibian)  
    (1) ความสําคัญ 
      นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก เป็นกลุ่มสัตว์ป่าท่ีมีคุณค่าท้ังโดย   
ตัวชนิดของสัตว์ป่า และประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต่อมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอก
สภาพแวดล้อม การศึกษาความหลากชนิด สถานภาพ ความมากมาย ความหลากหลาย ความคล้ายคลึง 
ของนกป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ทําให้เกิดความเข้าใจสภาพแวดล้อม                     
ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน์ในการรักษาชนิดสัตว์ป่า  
    (2) วัตถุประสงค์ 
      (2.1) เพ่ือศึกษาชนิดและสถานภาพของชนิด นก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ํา
สะเทินบก  
      (2.2) เพ่ือศึกษาการกระจายของสัตว์ป่าท้ัง 3 กลุ่ม ตามฤดูกาล  
      (2.3) เพ่ือศึกษาความมากมาย ความหลากหลาย ความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าท่ีปรากฏ
ในพ้ืนท่ีตามฤดูกาล 
    (3) วิธีการศึกษา 
      (3.1) ดําเนินการสํารวจชนิดและปริมาณของนกป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน
น้ําสะเทินบก แต่ละชนิดในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ท้ังการพบเห็นตัว ร่องรอย การดักจับ ท้ังในเวลากลางวัน  
และกลางคืนในพ้ืนท่ี โดยใช้ช่วงระยะเวลา และระยะทางการสํารวจแปรผันตามขนาดพ้ืนท่ีตัวอย่าง  
กระจายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีตัวแทนท่ีดี และช่วงเวลาในรอบปี ท่ีสัมพันธ์กับการปรากฏ
ของชนิดสัตว์แต่ละประเภทในพ้ืนท่ี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2554-31 พฤษภาคม 2555 
      (3.2) นกป่า ใช้การสํารวจท้ังแบบพบเห็นตัวโดยตรง และท่ีจําแนกจากเสียงร้องบน
เส้นทางแบบสํารวจเป็นจุด (simple point count, variable point count) โดยใช้การหยุดบนจุด
สํารวจทุก 10 นาที อย่างน้อยพ้ืนท่ีละ 30 จุดสํารวจ ใช้อุปกรณ์วัดระยะทาง ไปยังนกท่ีพบบนจุดสํารวจ 
นําผลท่ีได้มาคํานวณท้ังในเชิงสัมพัทธ์ และค่าสมบูรณ์โดยโปรแกรม DISTANCE แยกข้อมูลตามชนิด 
สัตว์ท่ีพบ  
       (3.3) ศึกษาชนิดของนกท่ีพบ ใช้การจําแนกโดยอ้างอิงตามเอกสารของ King et. al. 
(1975) และ Lekagul and Round (1991) สัตว์เลื้อยคลานใช้ตามเอกสารของ Taylor (1963, 1965, 
1970), และ Cox (1991) และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ใช้ตามเอกสารของ Taylor (1962) ศึกษา                 
ความมากมายของสัตว์แต่ละชนิด ท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความมากมายสัมพัทธ์ 
ความถ่ีสัมพัทธ์ และความหนาแน่นสัมพัทธ์ (นริศ, 2543)  
       (3.4) สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกใช้การพบเห็นตัวโดยตรงและท่ีพบ
ตามแหล่งอาศัย ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน รวมท้ังการใช้การฝังกับดักและแหล่งท่ีอาศัยท้ังตามสภาพ
ของสวนผลไม้ และพ้ืนท่ีป่าดิบและตามฤดูกาล อย่างน้อยพ้ืนท่ีละ 30 แห่ง ระหว่าง 1 สิงหาคม 2554-
31 พฤษภาคม 2555 
       (3.5) จัดทําสถานภาพทางการอนุรักษ์ของสัตว์ป่าดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก IUCN (2005) 
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       (3.6) เปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์ป่าแต่ละชนิดและประเภท ในแต่ละพ้ืนท่ี
ศึกษา ด้วยการคํานวณค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์ป่า (Shannon-Weiner Index) ตามฤดูกาล 
       (3.7) คํานวณค่าความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา (Similarity index)    
ตามฤดูกาล 
   3) ผลการศึกษา 
    (1) การประเมินหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 
      จากการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเข่ือนบางลางหลัง
การสร้างเข่ือน ในปี พ.ศ. 2528 ได้สํารวจพบสัตว์ป่าท้ังสิ้น 179 ชนิด ประกอบด้วย นก 97 ชนิด      
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 50 ชนิด และสัตว์สะเท้ินน้ําสะเท้ินบกรวมท้ังสัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 32 ชนิด 
สําหรับนก เป็นนกท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 88 ท่ีเหลือร้อยละ 12 อพยพมาจากท่ีอ่ืน จํานวน
ชนิดของนกท่ีชอบอยู่อาศัยในสวนยางพาราคิดเป็นเพียงร้อยละ 23 แต่ป่าดงดิบชื้นเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ของนกท่ีหลากหลายชนิดมากกว่า แต่ก็พบว่ามีประชากรนกไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่ามีจํานวนชนิด
ของนกท่ีหายากและหายากมาก คิดเป็นร้อยละ 52 และ 24 ตามลําดับ 
     สําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีมีอยู่ท้ังสิ้นจากจํานวน 50 ชนิด แต่จากการสํารวจ                   
พบเพียงร้อยละ 80 เท่านั้น อีกร้อยละ 20 ส่วนท่ีเหลือได้มาจากการสัมภาษณ์ราษฎรในพ้ืนท่ี และพบว่า 
กระซู่ Asian Two-horn Rhinoceros เป็นสัตว์ป่าสงวน และอีก 22 ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และ              
บางชนิดเป็นสัตว์ป่าใกล้จะสูญพันธุ์ และจํานวนร้อยละ 50 เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมท่ีต้องพ่ึงพิงป่าไม้
เป็นอย่างมาก 
     ส่วนสัตว์สะเท้ินน้ําสะเท้ินบกและสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ท่ีถูกคุ้มครองตามกฎหมาย 
แต่เฉพาะท่ีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีเพียงชนิดเดียวคือ Malayan Giant Frory (pana blythi) และมีสัตว์
ประเภทนี้เพียง 10 ชนิดเท่านั้นท่ีต้องการพ่ึงพิงป่าไม้ 
     นอกจากนี้ยังพบไม้ป่าท่ีสัตว์ป่าใช้ผลเป็นอาหาร ได้แก่ ก่อหมู ระไม เนียงนก สมอ 
มะปริง หว้าป่า มะพูดป่า มะมุด สังแข มะม่วงป่า ขนุนป่า ขนุนปาน ขวาด ไผ่ป่า ระกํา ไม้ผลดังกล่าว 
จะข้ึนอยู่ในพ้ืนท่ี โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ 25 ถึง 50 ต้นต่อเฮกแตร์และชนิดสัตว์ป่าท่ีชอบกินผล  
ของไม้ยางพาราและอาศัยสวนยางพาราเป็นท่ีหลบซ่อนได้แก่ Common wild Boar (sar , screfa), 
Durky Longur (Prerbytis scura) และ Malayan Flying Lemar Ccynodephaher Variegatur  

    (2) ข้อมูลสัตว์ป่าในปัจจุบัน 
      (2.1)  สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
        สัตว์ป่าประเภท สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา             
ท่ีทําการสํารวจพบมี 186 ชนิด โดยอธิบายผลการศึกษา ดังนี้  
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0   : ไม่พบ          
1  :   พบ 
2  :  ไม่ยืนยัน 
A :  ข้อมูลจาก Wildlife List Thailand     
B : ข้อมูลท่ีสํารวจและตรวจสอบโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่า 
TRD : Thailand Red Data ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามของไทย 
EX : Extinct  สูญพันธุ์ 
EW : Extinct in the Wild  สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 
CR : .Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์ยิ่ง 
EN :  Endangered ใกล้สูญพันธุ์ 
Endermic : ชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน 
VU : Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
NT : Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม 
LC : Least Concern กลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด 
DD : Data Deficient  สถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ 

      จากการศึกษาพบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์ยิ่งได้แก่ ชะนีมือดํา  
กระซู่ อีเห็นน้ํา เป็นต้น สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ กระจงควาย เก้งหม้อหรือเก้งดํา สมเสร็จ สัตว์มีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ อีเห็นน้ํา ลิงเสน ค้างคาวดายัค ค้างคาวหน้าร่อง ค้างคาวปีกถุงปลอม หมาใน             
หมีหมา บัญชีรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสํารวจระหว่าง 1 สิงหาคม 2554-31 พฤษภาคม 2555 ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา แสดงในภาคผนวก ก ตาราง 1 จํานวน 9 ตัวอย่าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ดังแสดง ในภาพ 3-79 
    (2.2)  นก สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตว์เล้ือยคลาน 
      บัญชีรายชื่อนกในป่าฮาลา-บาลา ท่ียืนยันว่า พบจํานวนท้ังหมด 54 วงศ์ 302 ชนิด  
แต่ยืนยันเพียง 250 ชนิดและ 40 วงศ์ท่ีพบในพ้ืนท่ี ดังนั้นอีก 52 ชนิด และ 14 วงศ์ อยู่ในระหว่าง               
การตรวจสอบซ่ึงต้องใช้เวลา สําหรับนกท่ีมีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่นกเงือกซ่ึงมีอยู่              
9 ชนิด ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดํา นกเงือกปากย่น นกเงือกกรามช้าง นกเงือกกรามช้าง
ปากเรียบ นกเงือกดํา นกเงือกหัวแรด นกกกหรือนกกาฮัง และนกชนหิน บัญชีรายชื่อนกในป่าฮาลา             
-บาลาท่ียืนยันว่า พบจํานวนท้ังหมด 54 วงศ์ 302 ชนิด ยืนยัน 250 ชนิด และ 40 วงศ์ท่ีพบในพ้ืนท่ี 
ดังนั้น 52 ชนิด และ 14 วงศ์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบซ่ึงจําแนกจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน  
แสดงบัญชีรายชื่อนกในป่าฮาลา-บาลา โดยมีชื่อไทย ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก ตาราง 2 รูปนกในป่าฮาลา-บาลา ดังภาพ 3-80 
     บัญชีรายชื่อสัตว์สะเท้ินน้ําสะเท้ินบกในป่าฮาลา-บาลา พบจํานวนท้ังหมด 6 วงศ์                
30 ชนิด ซ่ึงจําแนกจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานโดยมีชื่อไทย ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์              
บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกในป่าฮาลา-บาลา ดังภาคผนวก ก ตาราง 3 
     ส่วนสัตว์เลื้อยคลาน ใช้การพบเห็นตัวโดยตรง และท่ีพบตามแหล่งอาศัย ท้ังเวลา
กลางวัน และกลางคืน รวมท้ังใช้การฝังกับดัก ในพ้ืนท่ีสวนป่า และแหล่งท่ีอาศัย ท้ังตามสภาพของสวน
ป่าและตามฤดูกาล อย่างน้อยพ้ืนท่ีละ 30 แห่ง พบว่ามีอยู่ 198 ชนิด ซ่ึงจําแนกจัดหมวดหมู่ตามหลัก
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อนุกรมวิธานโดยมีชื่อไทย ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์  ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ก รูปสัตว์สะเท้ิน              
น้ําสะเท้ินบกและสัตว์เลื้อยคลานในป่าฮาลา-บาลา ดังภาพ 3-81 
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สมเสร็จ กระจง 

  
เก้งหม้อ ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม 

  
ค้างคาวหน้าสีเขม่า ค่างแว่นถ่ินใต้ 

  
พญากระรอก เม่นใหญ่แผงคอยาว 

 
ภาพ 3-79 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีพบ 
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แมวดาว เสือโคร่ง 

  
เสือดํา เสือไฟ 

เสือลายเมฆ หมีขอ 

หมูป่า อีเห็นเครือ 

ท่ีมา  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555 
ภาพ 3-79 (ต่อ) 

  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

กางเขนน้อยหลังแดง

นกกก 

นกขุนแผนตะโพกแดง

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กางเขนน้อยหลังแดง เดินดงหัวสีส้ม

 
นกกะเต็นลายตัวเมีย

 
นกขุนแผนตะโพกแดง นกเงือกหัวหงอก

าลัยเกษตรศาสตร,์ 2555 

ภาพ 3-80 นกในป่าฮาลา-บาลา 
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เดินดงหัวสีส้ม 

 
นกกะเต็นลายตัวเมีย 

 
นกเงือกหัวหงอก 
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นกเค้าแดง 

นกเงือกนัวแรดตัวผู้

นกเงือกปากย่นตัวผู้
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 นกจับแมลงหัวจุกตัวผู้

 
นกเงือกนัวแรดตัวผู้ นกตบยุงภูเขา

 
นกเงือกปากย่นตัวผู้ นกโพระดกคางแดง

ภาพ 3-80 (ต่อ) 
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นกจับแมลงหัวจุกตัวผู้ 

 
นกตบยุงภูเขา 

 
นกโพระดกคางแดง 
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นกปลีกล้วยท้องเทา นกโพระดกหน้าผากดํา 

  
นกหัวขวานคอลายตัวผู้ นกหว้าตัวเมีย 

  
ปรอดเหลืองหัวจุก นกแอ่นฟ้าเคราขาว 

ภาพ 3-80 (ต่อ) 
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ปากกบ เหย่ียวค้างคาว 

  
หัวขวาน เหย่ียวรุ้ง 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555 

ภาพ 3-80 (ต่อ) 
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ก้ิงก่าเขียว กบชะง่อนผาใต้ 

  
ก้ิงก่าค้ิวสัน งูเขียวหางไหม้สุมาตรา 

  
ปาดบ้าน ก่ิงก่าเขาหนามสั้น 

 
ภาพ 3-81 สัตว์ครึ่งบกครึ่งครึ่งน้ําและสัตว์เล้ือยคลานในป่าฮาลา-บาลา 
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งูปล้องฉนวน จิ้งเหลนลายขีด 

 
เต่าหก ตุ๊กแกป่าใต้ 

  
เต่าหวาย ปาดเขียวตีนแดง 

ภาพ 3-81 (ต่อ) 
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ปาดป่าจุดขาว ปาดลายเลาะใต้ 

  
อ่ึงกรายลายเลาะ อ่ึงข้างดํา 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
ภาพ 3-81 (ต่อ) 

     4) สรุปผลการศึกษา 
      สัตว์ป่าประเภท สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าฮาลา-บาลา สํารวจพบมี 186 ชนิด  
ชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์ยิ่ง ได้แก่ ชะนีมือดํา กระซู่ อีเห็นน้ํา เป็นต้น สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ กระจงควาย  
เก้งหม้อหรือเก้งดํา สมเสร็จ สัตว์มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ อีเห็นน้ํา ลิงเสน ค้างคาวดายัค ค้างคาว                  
หน้าร่อ ค้างคาวปีกถุงปลอม หมาใน หมีหมา 
      บัญชีรายชื่อนกในป่าฮาลา-บาลา ท่ียืนยันว่าพบมีจํานวนท้ังหมด 54 วงศ์ 302 ชนิด 
ท่ีพบในพ้ืนท่ียืนยัน 250 ชนิด และ 40 วงศ์ ดังนั้น 52 ชนิด และ 14 วงศ์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ 
สําหรับนกท่ีมีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่นกเงือกซ่ึงมีอยู่ 9 ชนิด ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก 
นกเงือกปากดํา นกเงือกปากย่น นกเงือกกรามช้าง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกเงือกดํา นกเงือกหัว
แรด นกกกหรือนกกาฮัง และนกชนหิน  
      สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกในป่าฮาลา-บาลา พบจํานวนท้ังหมด 6 วงศ์ 30 ชนิด                  
ส่วนสัตว์เลื้อยคลาน พบว่ามีอยู่ 198 ชนิด  
      นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเชื่อว่า อาจจะส่งผลต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าใน
พ้ืนท่ีป่าฮาลา-บาลา คือชาวบ้านส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีเป็นคนมุสลิม ซ่ึงโดยปกติแล้วจะมีข้อห้ามทางศาสนา
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เก่ียวกับการบริโภคเนื้อสัตว์ ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อชนิด จํานวนประชากรสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี โดยข้อห้ามเก่ียวกับ
การบริโภคเนื้อสัตว์สําหรับมุสลิมได้กําหนดไว้ดังนี้  
      (1) ห้ามบริโภคอาหารต้องห้าม เช่น ซากสัตว์ สัตว์ท่ีเชือดโดยไม่ได้เอ่ยพระนามของ
พระเจ้า สัตว์บูชายัญ และเลือดสัตว์ทุกชนิด 
      (2) ห้ามบริโภคเนื้อท่ีไม่อนุมัติ เช่น เนื้อสัตว์ดุร้ายทุกประเภทตลอดจนสัตว์ท่ีมีเข้ียว  
และกรงเล็บ เช่น เสือ สิงโต หมี หมาป่า และสัตว์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น สุนัขจิ้งจอก 
      (3) ห้ามบริโภคเนื้อกระต่ายและแมลงทุกชนิด 
      (4) ห้ามบริโภคสัตว์สี่เท้า เช่น สุนัข แมว และสัตว์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 
      (5) ห้ามบริโภค ค้างคาว นกยูง นกกา (และนกประเภทเดียวกับกา) นกท้ังหมดท่ีมี
กรงเล็บ เช่น นกอินทรีย์ เหยี่ยว เป็นต้น นกท่ีเวลาบินแล้วกางปีกเล่นลม เช่น นกนางนวล  เป็นต้น 
      (6) ห้ามบริโภคไข่ของสัตว์ท่ีไม่อนุญาตให้บริโภคทุกชนิด 
      (7) ห้ามบริโภคปลาไม่มีเกล็ดทุกชนิดตลอดจนปลาหมึก และแมงกะพรุน 
      (8) ห้ามบริโภคสัตว์สะเท้ินน้ําสะเท้ินบก เช่น กบ เขียด สัตว์ท่ีมีกระดอง เช่น เต่า 
ตะพาบน้ํา เป็นต้น 
      (9) ห้ามบริโภคบางสิ่งของสัตว์ท่ีอนุมัติให้บริโภคเนื้อ ซ่ึงมีอยู่ 15 ชนิดในตัวสัตว์              
ท่ีไม่สามารถรับประทานได้แก่ เลือด อุจจาระ (ข้ีเพลี้ย) อวัยวะสัตว์ตัวผู้ อวัยวะสัตว์ตัวเมีย มดลูก ปลีก
มดลูกท้ังสอง ต่อม (อวัยวะคัดหลั่ง) ไข่สัตว์สี่เท้า (อัณฑะ) เม็ดเล็ก ๆ คล้ายเม็ดถ่ัวอยู่ในสมองสัตว์สี่เท้า 
ไขสันหลัง เส้นประสาท ถุงน้ําดี ม้าม ถุงปัสสาวะ และแก้วตาดํา 
      จากข้อห้ามดังกล่าว ซ่ึงเดิมเข้าใจว่ามีเพียงงู และหมูป่าท่ีเป็นสัตว์ต้องห้าม แต่ยังมี
สัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ อยู่ในข้อห้าม ซ่ึงถือเป็นผลดีต่อชนิด จํานวนประชากรสัตว์ป่าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
สะเทินน้ําสะเทินบก เลื้อยคลาน นกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท่ีสามารถดํารงค์เผ่าพันธุ์               
แต่ก็มีจํานวนไม่น้อยท่ีถูกฆ่าโดยคนไทยพุทธ และการทําลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้โดย             
การตัดไม้ทําลายป่า ถางป่าเพ่ือปลูกไม้ผล และยางพารา 
      นอกจากนี้ลักษณะของป่าฮาลา-บาลา ท่ียังคงความชุ่มชื้น จึงยังคงมีทาก ซ่ึงเป็น
ตัวชี้วัดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทากเป็น Ecto-parasite ของสัตว์ป่าและมนุษย์มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Haemadipsa sylvestris จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไส้เดือนดินใน Phylum Annelida 
จัดอยู่ในClass Hirudinae สามารถพบได้ท่ัวไปตามป่าดิบชื้นถือว่าทากเป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่า ทากมีลักษณะคล้ายปลิง โดยท่ัวไปลําตัวเป็นปล้องมีเมือกเหนียวหุ้มไว้ไม่ให้ตัว ลําตัวด้านหลังจะโค้ง
นูนเล็กน้อยส่วนด้านท้องจะเรียบ การเกาะติดกับลําตัวเหยื่อคือ แว่นดูด (Sucker) ด้านหน้าจะมี
ขากรรไกรท่ีมีลักษณะเป็นสามแฉก แต่ละแฉกก็จะมีฟันเล็กๆ อยู่มากมาย ซ่ึงมีอยู่ท้ังทางด้านหัวและ
ด้านท้าย แต่ทากสามารถดูดเลือดได้จากทางแว่นดูดด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียว ส่วนแว่นดูดทางด้าน
ท้ายทําหน้าท่ียึดเกาะ ทากไม่มีดวงตารับรู้ว่าเป็นเหยื่อ จากแรงสั่นสะเทือนจากพ้ืนดิน เวลาดูดเลือด 
ทากปล่อยสาร 2 ชนิดเข้าสู่แผล สารท่ีมีองค์ประกอบคล้ายกับฮีสตามีน (Histamine) ท่ีจะช่วยกระตุ้น
หลอดเลือดของเหยื่อให้ขยายตัว สารฮีรูดีน (Hirudin) คุณสมบัติต้านทานการแข็งตัวของเลือด ซ่ึงจะทํา
ให้เลือดของเหยื่อไหลไม่หยุด ถึงแม้ว่าทากจะปล่อยตัวหลุดไป หน้าแล้งทากจะไปอยู่ในท่ีมีความชื้นสูง 
เช่น ริมลําธาร หรือบนต้นไม้ในป่าดิบชื้นทาก ก็เช่นเดียวกับไส้เดือน คือเป็นกระเทยมีสองเพศในตัว
เดียวกัน แต่จะไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยตัวเอง จําเป็นต้องจับคู่กันเพ่ือแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ ทากท่ีแสดง
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เป็นตัวผู้จะปล่อยสเปิร์มเข้าสู่ทากท่ีแสดงเป็นตัวเมีย และขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานต่อไป การห้าม
เลือดหลังโดนทาก ให้ใช้ใบสาบเสือ ยาเส้นหรือยาฉุนมาขยี้ปิดบาดแผล  

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพ้ืนท่ีป่าฮาลา-บาลา 
คือ ช้างป่า ควรมีการจัดการ ดังนี้  

(1) ปลูกพืชอาหารช้างและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น กล้วย ตะขบ สับปะรด หว้า        
ให้กระจายท่ัวพ้ืนท่ีป่า ให้มีแหล่งน้ําและดินโป่งหรืออาจทําโป่งเทียม เพ่ือท่ีช้างจะได้มีแหล่งน้ําและ
อาหารอย่างพอเพียง 

(2) การทํารั้วธรรมชาติ อาจปลูกต้นพุทราป่าหรือต้นไม้ท่ีมีหนามตามลําต้นรอบแนวป่า
เพ่ือไม่ให้ช้างและสัตว์ป่าออกมากินผลผลิตของชาวบ้าน การทํารั้วไฟฟ้า หรือรั้วชนิดอ่ืนเป็นการลงทุน
มากเกินความจําเป็น 

(3) การทําแนว Buffer zone ตามมาตรฐานป่าอนุรักษ์ 5 กิโลเมตรรอบพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติ บางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เพ่ือป้องกันการเผชิญระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า 

(4) จัดแนวเส้นทางและหน่วยลาดตะเวนรอบพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ บางลางและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หากมีสัตว์เข้ามาใกล้พ้ืนท่ีการเกษตรของชาวบ้าน อาจทําเสียงให้ดัง    
เพ่ือช้างหรือสัตว์ป่าจะได้กลับเข้าสู่ป่า 

จากการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า                   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องหามาตรการในการกระตุ้นจิตสํานึกและให้ความรู้แก่
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจน รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือน 
บางลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
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3.4  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
  การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ระยะเวลาก่อนและหลังมีเข่ือน    
บางลาง ประกอบด้วย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 6 ปัจจัย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเกษตรกรรม และการควบคุม        
น้ําท่วม มีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้  
  3.4.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     (1) เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทรวมท้ังขนาดของพ้ืนท่ี 
     (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
     (3) เพ่ือประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินภายหลังจากการดําเนิน
โครงการ พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการติดตาม
ตรวจสอบตามท่ีจําเป็น 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี จากหน่วยราชการ เช่น 
กรมป่าไม้ เป็นต้น  
     (2) ทําการรวบรวมแผนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนข้อมูลการศึกษา และ
การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2525 ท่ีทําการ
รวบรวมสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 
     (3)  สร้างรูปปิด (Polygon) ของพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางท่ีปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร โดยผลการศึกษาข้ันต้นพบว่า พ้ืนท่ี      
เข่ือนบางลางมีขนาดเท่ากับ 29,248.47 ไร่ และเม่ือกําหนดระยะกันชน (Buffer) 5 กิโลเมตรโดยรอบ
ขอบเขตพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางเพ่ือกําหนดเป็นพ้ืนท่ีศึกษา พบว่ามีขนาดพ้ืนท่ีเท่ากับ 480,570.41 ไร่ 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การทบทวนข้อมูลการใช้ท่ีดินหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลุ่มน้ําปัตตานีครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 2,971,875 ไร่ จําแนก
ออกเป็น ลุ่มน้ําตอนบนและลุ่มน้ําตอนล่าง ครอบคลุมเนื้อท่ี 1,300,001 และ 1,671,874 ไร่ ตามลําดับ 
รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของลุ่มน้ําปัตตานี ใน ปี พ.ศ. 2528 มีรายละเอียดของการใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา       
แต่ละตอนดังนี้ 
      1) ลุ่มน้ําตอนบน มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
       (1.1) พ้ืนท่ีป่าไม้ มีป่าดงดิบชื้น เพียงชนิดเดียว โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี เท่ากับ 
752,891 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.92 
       (1.2) พ้ืนท่ีเกษตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 487,233 ไร่ จําแนกเป็นสวนยางพารา 
474,928 ไร่ และสวนผลไม้ผสม ซ่ึงประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นเนื้อท่ี 12,305 ไร่ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 36.53 และ 0.95 ตามลําดับ 
       (1.3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ครอบคลุมเนื้อท่ีท้ังสิ้น 59,877 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีรกร้าง    
ว่างเปล่า 17,188 ไร่ เหมืองแร่ 658 ไร่ นิคม 10,156 ไร่ และแหล่งน้ํา 31,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32, 
0.05, 0.78 และ 2.45 ตามลําดับ  
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      2) ลุ่มน้ําตอนล่าง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
       (2.1) พ้ืนท่ีป่าไม้ ครอบคลุมเนื้อท่ี 272,109 ไร่ จําแนกเป็นป่าดิบชื้น 256,484 
ไร่ และป่าโกงกาง 15,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 และ 0.9 ตามลําดับ  
       (2.2) พ้ืนท่ีเกษตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 1,241,542 ไร่ จําแนกเป็นสวน
ยางพารา 700,527 ไร่ สวนผลไม้ผสม 68,359 ไร่ และนาข้าว 472,656 ไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 41.9,4.1 
และ 28.3 ตามลําดับ 
       (2.3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 158,223 ไร่ จําแนกเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่าง
เปล่า 111,484 ไร่ เหมืองแร่ 2,886 ไร่ นิคม 40,829 ไร่และแหล่งน้ํา 3,024 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7, 
0.2, 2.4 และ 0.2 ตามลําดับแสดงในตาราง 3-56 และภาพ 3-82 
      สําหรับรูปแบบการใช้ท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนบางลาง ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 35,900 ไร่ จําแนกออกได้เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีแน่นทึบ (Dense Forest) 11,875 ไร่ ป่าท่ีถูกถาง 
(Cleared Forest) 684 ไร่ สวนยางพารา 20,000 ไร่ สวนมะพร้าว 14 ไร่ นาข้าว 72 ไร่ สวนผลไม้ผสม 
2,875 ไร่ และหมู่บ้าน 380 ไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 33, 1.90, 55.80, 0.04, 0.20, 8.00 และ 0.06 
ตามลําดับ  
      สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในส่วนของพ้ืนท่ีชลประทาน 
ก่อนการดําเนินโครงการในระยะแรกนั้น ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 505,000 ไร่ จําแนกออกเป็นพ้ืนท่ี
ทางด้านตะวันตกและตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีเท่ากับ 199,600 ไร่ และ 305,400 ไร่ ตามลําดับ 
รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละด้านเป็นดังนี้  
      1) ด้านตะวันตก มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้ 
       (1.1) นาข้าว มีพ้ืนท่ี 99,100 ไร่ 
       (1.2) สวนยางพารา มีพ้ืนท่ี 35,000 ไร่ 
       (1.3) สวนผลไม้ผสม มีพ้ืนท่ี 8,300 ไร่ ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบเป็นสวนผลไม้ผสม
ขนาดเล็ก ผสมผสานกับการทําพืชผักสวนครัว โดยได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่มากนัก 
       (1.4) สวนมะพร้าว ปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย และในพ้ืนท่ีของหมู่บ้าน                     
มีพ้ืนท่ี 7,400 ไร่ 
       (1.5) หาดทรายเก่า ซ่ึงปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้ท่ีมีลักษณะแคระแกร็น ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 9,900 ไร่ 
       (1.6) พ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต ประกอบด้วยพ้ืนท่ีถูกท้ิงให้เป็นพ้ืนท่ีรกร้าง
ว่างเปล่า พ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีเป็นน้ําจืด พ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีเป็นน้ําเค็ม และพ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีเป็นป่าโกงกาง มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 
39,900 ไร่ 
      2) ด้านตะวันออก มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้ 
       (2.1) นาข้าวครอบคลุมพ้ืนท่ี 157,300 ไร่ 
       (2.2) นาข้าวผสมกับต้นตาล หรือไม้ยืนต้นปลูกตามคันนา มีพ้ืนท่ี 31,800 ไร่ 
       (2.3) สวนยางพารา มีพ้ืนท่ี 30,200 ไร่ 
       (2.4) สวนผลไม้ผสม 27,600 ไร่ 
       (2.5) สวนมะพร้าว 42,000 ไร่ 
       (2.6) หาดทรายเก่าท่ีครอบคลุมด้วยไม้แคระแกร็น มีพ้ืนท่ี 15,100 ไร่ 
       (2.7) พ้ืนท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีพ้ืนท่ี 39,200 ไร่ 
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      รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในส่วนของพ้ืนท่ีชลประทานในแต่ละด้าน                
แสดงในตาราง 3-57 และ ตาราง 3-58 
 

 
 

มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 และพ้ืนท่ีศึกษา 
 ท่ีมา:  กรมป่าไม้ , 2543 

ภาพ 3-82 พ้ืนท่ีผิวน้ําของเข่ือนบางลางท่ีปรากฎบนแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000  
ลําดับชุด L7018 และพ้ืนท่ีศึกษา 
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ตาราง 3-56 การใช้ท่ีดินในลุ่มน้ําปัตตานี ปี พ.ศ. 2528 
หน่วย : ไร่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งหมด ลุ่มนํ้าตอนบน ลุ่มนํ้าตอนล่าง 
ประเภท ชนิด พ้ืนที่ % พ้ืนที่ % พ้ืนที่ % 

พื้นที่ป่าไม้ ป่าดิบชื้น 
ป่าโกงกาง 

1,009,375 
15,625 

34.0 
0.5 

752,891 
- 

57.92 
- 

256,484 
15,625 

15.3 
0.9 

พื้นที่เกษตร สวนยางพารา 
สวนผลไม้ผสม 
นาข้าว 

1,175,455 
80,664 
472,656 

39.6 
2.7 
15.9 

474,928 
12,305 

- 

36.53 
0.95 

- 

700,527 
68,359 
472,656 

41.9 
4.1 
28.3 

อ่ืนๆ ที่รกร้างว่างเปล่า 
เหมืองแร่ 
นิคม 
แหล่งน้ํา 

128,672 
3,544 
50,985 
34,899 

4.3 
0.1 
1.7 
1.2 

17,188 
658 

10,156 
31,875 

1.32 
0.05 
0.78 
2.45 

111,484 
2,886 
40,829 
3,024 

6.7 
0.2 
2.4 
0.2 

รวม 2,971,875 100 1,300,001 100 1,671,874 100 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report 
 
ตาราง 3-57 การใช้ประโยชน์ท่ีท่ีเป็นอ่างเก็บน้ําก่อนการดําเนินโครงการ 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ 

ไร่ เปอร์เซ็นต์ 
ป่าแนน่ทบึ 11,875 33.00 
ป่าเปิดโล่ง 684 1.90 

สวนยางพารา 20,000 55.80 
สวนมะพร้าว 14 0.04 

นาข้าว 72 0.20 
สวนผสมผสาน 2,875 8.00 

หมู่บ้าน 380 0.06 
รวม 35,900 100.00 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report 
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   ตาราง 3-58 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตชลประทานข้ันตอนท่ี 1 ก่อนการดําเนินโครงการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  (ไร่) 

เปอร์เซ็นต์ท้ังหมด 
ตะวันตก ตะวันออก รวม 

1. นาข้าว 99,100 157,300 256,400 50.77 

2.นาข้าวท่ีมีการปลูกต้นตาลและมะพร้าวบนคันนา - 31,800 31,800 6.30 
3.สวนยางพารา (การปลูกแบบเข้มข้น) 35,000 30,200 65,200 12.91 
4.ผลไม้ ( ส่วนผลไม้ขนาดเล็กปลูกผสมผสานกับ
สวนพืชผักครัว เพ่ือเศรษฐกิจขนาดย่อม ) 

8,300 27,600 35,900 7.11 

5.สวนมะพร้าว (การปลูกแบบเข้มข้นรอบ ๆ บ้าน
ในชนบทและหมู่บ้าน 

7,400 4,200 11,600 2.30 

6.หาดทรายเก่าท่ีครอบคลุมด้วยไม้แคระ ท่ีก่อน
หน้าน้ีมีความพยายามในการผลิตพืชเศรษฐกิจแต่
ไม่สําเร็จ 

9,900 15,100 25,000 4.95 

7.พ้ืนท่ีไม่เหมาะกับการผลิต ตัวอย่างเช่น พ้ืนท่ีว่าง
เปล่า หรือพ้ืนท่ีถูกปล่อยปละละเลย บึงนํ้าจืด
ขนาดใหญ่ บึงนํ้ากร่อย ป่าโกงกาง 

39,900 39,200 79,100 15.66 

รวม 199,600 305,400 505,000 100.00 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report 
 

    (2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน 
      (1) จากการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา โดยยึดเอาพ้ืนท่ีผิวน้ําของเข่ือนบางลาง              
ท่ีปรากฎบนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหารเป็นหลัก 
พบว่า พ้ืนท่ีผิวน้ําท่ีปรากฎบนแผนท่ีภูมิประเทศมีขนาดเท่ากับ 46.8 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 
29,248.47 ไร่ เม่ือสร้างพ้ืนท่ีกันชน (Buffer) ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยยึดตามผิวน้ําท่ีปรากฎบนแผนท่ี
ภูมิประเทศเพ่ือกําหนดเป็นพ้ืนท่ีศึกษา จะมีขนาดพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากับ 480,570.41 ไร่ หรือเท่ากับ 
768.91 ตารางกิโลเมตร  
      (2)  รวบรวมข้อมูลแผนท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ แผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร (ภาพ 3-83) และแผนท่ีแสดงชนิดป่า
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แปลตีความโดยกรมป่าไม้ เม่ือปี พ.ศ.2543 (ภาพ 3-84) ท้ังนี้จากการแปล
ตีความของกรมป่าไม้ พบรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา ปรากฏในตาราง 3-59 
ประกอบการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเม่ือวันท่ี 16 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2554 ท่ีผ่านมาพบว่า พ้ืนท่ี
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ร้อยละ 58.82 โดยมีการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ บางแปลง
เป็นการปลูกยางพาราผสมกับสวนผลไม้ รองลงมาคือพ้ืนท่ีป่าดิบชื้น ร้อยละ 34.14 และแหล่งน้ํา             
ร้อยละ 7.03 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-239 

 
 

ท่ีมา  :  กรมแผนท่ีทหาร , 2555 
ภาพ 3-83 แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

 

 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-240 

 
 

ภาพ 3-84 แผนท่ีชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2543 แปลโดยกรมป่าไม้ 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-241 

    (3)  ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแผนท่ี แสดงการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2525 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินตาม ภาพ 3-85  
     จากตาราง 3-60 พบว่าพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 ร้อยละ 
36.68 จําแนกย่อยเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A ร้อยละ 15.59 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1B ร้อยละ 
21.10 รองลงมาเป็นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1 ถูกใช้ประโยชน์
เป็นพ้ืนท่ีสวนยางมาก่อนสร้างเข่ือน และ ชั้น 1B ท่ีอยู่ตอนล่างของลุ่มน้ํา ก็เป็นพ้ืนท่ีเดิมท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยการปลูกยางและสวนผลไม้ (การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา แสดงในตาราง               
3-61) 
    (4)  จัดหาภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1:15,000 บันทึกภาพ ปี 2518 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศปรากฏตามภาพ 3-86 
    (5) จัดหาภาพถ่ายทางอากาศโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) เชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 25,000 บันทึกภาพปี พ.ศ.2545 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศ
ปรากฎตามภาพ 3-87 
    (6) ดําเนินการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม ภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 16–19 สิงหาคม พ.ศ.2554 ท่ีผ่านมา โดยบันทึกเส้นทางการเดินทาง (Tract Log) ด้วย
เครื่องกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) (ภาพ 3-88 ถึงภาพ 3-92) พบว่า
พ้ืนท่ีบริเวณรอบเข่ือนบางลางมีการปลูกสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ และในบางพ้ืนท่ีมีการปลูกสวน
ยางพาราสลับกับไม้ผล  

ตาราง  3-59 ชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2543 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ี (ไร่) พ้ืนท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 
ป่าดิบชื้น 164,089.08 262.54 34.14 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 282,686.02 452.30 58.82 
แหล่งน้ํา 33,795.30 54.07 7.03 

รวม 480,570.41 768.91 100.00 
ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
ตาราง 3-60  พ้ืนท่ีศึกษาจําแนกตามช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา พ้ืนท่ี (ไร่) พ้ืนท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A 74,912.23 119.86 15.59 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1B 101,381.09 162.21 21.10 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2 169,821.07 271.71 35.34 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 3 91,955.59 147.13 19.13 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 4 7,139.83 11.42 1.49 
น้ํา 35,360.60 56.58 7.36 

รวม 480,570.41 768.91 100.00 
ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-242 

ตาราง 3-61 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา   
หน่วย : ไร่ 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา   ป่า สวนยาง น้ํา 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A 64520.703 10369.92188 - 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1B 64274.219 36921.09375 150.3906 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2 121394.14 47612.89063 753.125 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 3 70469.141 20339.84375 1129.297 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 4 3612.1094 3141.796875 385.1563 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 

 

 

ท่ีมา :  กรมป่าไม้, 2543 
ภาพ 3-85 แผนท่ีพ้ืนท่ีศึกษาตามการจําแนกช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-243 

 
 

ภาพ 3-86 ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1: 15,000  
บันทึกภาพปี พ.ศ. 2518 

 

 

ภาพ 3-87 ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) 
เชิงเลข  มาตราส่วน  1: 25,000 บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ.2545 

  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ท่ีมา  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพ 3-88 เส้นทางการเดินทางเพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม

ระหว่างวันท่ี 
 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2555 
เส้นทางการเดินทางเพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม

ระหว่างวันท่ี 16–19 สิงหาคม พ.ศ.2554 

 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-244 

 

เส้นทางการเดินทางเพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม                                      



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-245 

 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
ภาพ 3-89 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 

ภาพ 3-90 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-247 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555 

ภาพ 3-91 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีป่าดิบช้ืน 

 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-248 

       
 

 
 
ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2555 

ภาพ 3-92 แสดงตําแหน่งจุดสํารวจภาคสนาม และรูปถ่ายแสดงพ้ืนท่ีป่าดิบช้ืน 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-249 

   4) สรุปผลการศึกษา 
    จากการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1 ร้อยละ 36.68 
จําแนกย่อยเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A ร้อยละ 15.59 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1B ร้อยละ 21.10 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และยังพบว่า พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A ถูกใช้
ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีสวนยางมาก่อนท่ีจะมีการสร้างเข่ือน และ พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1B ท่ีอยู่ตอนล่างของลุ่มน้ํา  
ก็เป็นพ้ืนท่ีเดิมท่ีประชาชนบุกรุกใช้ประโยชน์ เพ่ือปลูกยางและสวนผลไม้เช่นกัน  
    ผู้ศึกษาได้ทําการตรวจสอบภาคสนามสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบการเปลี่ยนแปลง   
การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลาง ในปี 2543, 2544 และ 2550 ดังนี้ (ตาราง 3-62) 
    การใช้ประโยชน์ ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี พ.ศ.2543 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํ า 
33,678.75 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ป่าดงดิบชื้น 208,276.03 ไร่ หรือร้อยละ 43.34 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
238,615.62 ไร่ หรือร้อยละ 49.65 
    การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี พ.ศ.2544 พบว่า มีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 
26,905.469 ไร่ หรือร้อยละ 5.6 ป่าดงดิบชื้น 174,502.34 ไร่ หรือร้อยละ 36.33 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
279,084.375 ไร่ หรือร้อยละ 58.07 
    การใช้ประโยชน์ ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี พ.ศ.2550 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํ า 
29,510.44 ไร่ หรือร้อยละ 6.14 ป่าดงดิบชื้น 164,954.36 ไร่ หรือร้อยละ 34.32 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
286,105.61 ไร่ หรือร้อยละ 59.53 
 
ตาราง 3-62 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลาง ปี 2543, 
2544และ 2545 
 

 

   การตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินภาคสนาม ภายในพ้ืนท่ีศึกษา ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2554 ท่ีผ่านมา พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณรอบเข่ือนบางลางมีการปลูกสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่                
มีการปลูกสวนยางพาราสลับกับไม้ผลในบางพ้ืนท่ี เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ กรมป่าไม้                  
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องทําการตรวจสอบระวางแนวหลักหมุดอย่างสมํ่าเสมอ 
และรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือนบางลาง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ประเภทการใช ้ ปี 2543 ปี 2544 ปี 2550 
ประโยชน์ทีด่ิน พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

แหล่งน้ํา 33,678.75 7.01 26,905.469 5.6 29,510.44 6.14 
ป่าดงดิบชื้น 208,276.03 43.34 174,502.34 36.33 164,954.36 34.32 
พื้นที่เกษตร 238,615.62 49.65 279,084.375 58.07 286,105.61 59.53 

รวม 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 
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 3.4.2  การคมนาคมขนส่ง 
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ท่ีตั้งโครงการ  
     (2)  เพ่ือศึกษาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบโครงการท้ังทางบกและทางน้ํา 
     (3) เพ่ือศึกษาสภาพการจราจรท้ังทางบกและทางน้ํา 
     (4)  เพ่ือประเมินผลกระทบของเส้นทางคมนาคมท่ีมีต่อโครงการ พร้อมท้ังเสนอแนะ
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีจําเป็น 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1: 15,000 
บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ. 2518 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา (visual 
interpretation) ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้คือ แผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ.2518 ซ่ึงเป็น             
ช่วงระยะเวลาก่อนดําเนินการก่อสร้างเข่ือนบางลาง 
    (2) แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโครงการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มาตราส่วน              
1: 15,000 บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ. 2527 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้คือแผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ.2527 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาหลัง
การก่อสร้างเข่ือนบางลาง 
    (3) แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper 
(TM) ปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา โดยใช้ข้อมูล
สนับสนุนจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร                 
และภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้สีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1: 25,000 
บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ. 2545 ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้คือแผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส่ง ปีปัจจุบัน                  
หรือใกล้เคียง 
    (4)  นําข้อมูลในข้อ 1), 2) และ 3) เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) และใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาก่อนและหลังการสร้างเข่ือน ช่วงเวลาหลังจาก             
การสร้างเข่ือน (ปี 2529) กับปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง ท้ังนี้จะได้แสดงในรูปของตารางเมทริกซ์ (Matrix) 
พร้อมท้ังแสดงเส้นทางการคมนาคม 
   3) ผลการศึกษา 
     (1)  การทบทวนข้อมูลการใช้ท่ีดินหลังการสร้างเข่ือนในปีพ.ศ. 2528 
      จากการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเข่ือนบางลาง              
ซ่ึงได้มีการสํารวจด้านการคมนาคม หลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 พบมีรายละเอียด ดังนี ้
       1) การคมนาคมทางบก จากการสํารวจในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี                 
3 สถานี และอําเภอยะรัง 1 สถานีและท่ีอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 3 สถานี พบว่ายานพาหนะท่ีใช้                
ในการคมนาคมทางบก ในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50-60 คือ                
รถมอเตอร์ไซค์ รองลงมาร้อยละ 15-20 คือ รถปิกอัพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ในการขนส่งเพ่ือการพาณิชย์
เป็นสําคัญ ในส่วนของการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ยานพาหนะท่ีใช้คิดเป็นร้อยละ 10 คือ รถแท็กซ่ี               
ส่วนรถบรรทุกท่ีให้บริการขนส่งสินค้าขนาดหนักและเบาคิดเป็นร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน ในส่วนของรถ
ประจําทางและอ่ืนๆ ท่ีให้บริการคิดเป็นร้อยละท่ีตํ่ากว่า 5 ยกเว้นในอําเภอยะรังท่ีมีการจราจรเบาบาง 
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และใช้รถจักรยานเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละสูงกว่าในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เล็กน้อย ดังรายละเอียดแสดง
ไว้ในตาราง 3-63 และ ตาราง 3-64 สําหรับช่วงเวลาท่ีมีการจราจรคับค่ังสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 8.00-
9.00 น. และ 17.00-18.00 น. 
      สําหรับการคับค่ังทางการจราจรเฉลี่ยต่อวันท่ีได้จากการสํารวจภาคสนามจากท้ัง 7 
สถานีข้างต้น ท้ังขาเข้าและขาออก แสดงรายละเอียดไว้ในตาราง 3-65 จากตารางจะเห็นว่าอัตรา
การจราจรท่ีคับค่ังสูงสุดท้ังขาเข้าและขาออกจะอยู่บนเส้นทางระหว่างยะลา-ยะหา ท่ีตรวจวัดได้จาก
สถานีท่ี 7 ซ่ึงเท่ากับ 3,271 และ 4,027 ต่อวันตามลําดับ ในส่วนของเส้นทางท่ีมีอัตราการจราจรตํ่าสุด
ท้ังขาเข้าและขาออกจะอยู่บนเส้นทางยะรัง-มาโย ท่ีตรวจวัดได้จากสถานีท่ี 4 ซ่ึงเท่ากับ 788 และ               
786 คันต่อวัน ตามลําดับ 

      2) การคมนาคมขนส่งทางน้ํา สถานการณ์การขนส่งทางน้ํา จากการสํารวจ
ภาคสนาม จําแนกออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ในอ่างเก็บน้ํา ในบริเวณลําน้ําตอนบนและตอนล่างของเข่ือน
บางลาง มีรายละเอียดดังนี้ 
       (2.1) การคมนาคมทางน้ําในบริเวณอ่างเก็บน้ํา จากการสํารวจการคมนาคม 
ในบริเวณอ่างเก็บน้ําบางลาง ในเดือนเมษายน 2528  มีการใช้เรือหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการจับ
ปลา ในช่วงท่ีไม่มีการทําประมง เรือจะถูกใช้ในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่างๆท่ีต้ังอยู่ตามขอบ              
อ่างเก็บน้ํา แต่อย่างไรก็ตามราษฎรนิยมการคมนาคมทางบกมากกว่า สําหรับเรือหางยาวพบว่านิยม              
ใช้กันในหมู่บ้านคอกช้าง 
       (2.2) การคมนาคมทางน้ําตอนบนของลําน้ํา จากการสํารวจท่ีอําเภอบันนังสตา 
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่าไม่มีเรือแล่นผ่านเลย สาเหตุเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ต้ังอยู่ห่างไกลจากฝั่งมาก       
จึงไม่นิยมใช้การคมนาคมทางน้ํา 
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ตาราง  3-63 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นของการจราจร ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2528 
 

สถานี 
ชนิดของยานพาหนะ 

MC PC LB HB LT HT Other 
อําเภอเมืองปัตตาน ี

สถานีที่ 1 36.1 6.5 12.6 2.0 15.3 5.4 22.1 
สถานีที่ 2 50.4 6.9 6.4 2.4 16.5 9.2 8.2 
สถานีที่ 3 42.7 11.9 9.7 4.0 19.6 10.6 1.5 

เฉลี่ย 43.1 8.4 9.6 2.8 17.1 8.4 10.6 
อําเภอยะรัง 

สถานีที่ 4 59.8 5.3 7.1 2.7 12.6 4.7 7.8 
อําเภอเมืองยะลา 

สถานีที่ 5 53.0 11.0 5.3 4.0 17.2 6.7 2.8 
สถานีที่ 6 46.9 14.3 6.0 3.3 12.7 13.6 3.2 
สถานีที่ 7 46.7 6.9 8.4 2.7 19.5 13.2 2.6 

เฉลี่ย 48.8 10.7 6.6 3.3 16.5 11.2 2.9 
ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 

 
ตาราง 3-64 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นของการจราจร ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2528 
 

สถานี 
ชนิดของยานพาหนะ 

MC PC LB HB LT HT Other 
เมืองปัตตาน ี

สถานีที่ 1 55 7.4 13.3 1.6 14.5 5.4 2.8 
สถานีที่ 2 46.7 8.0 6.7 3.0 16.4 8.7 10.5 
สถานีที่ 3 43 13.7 10.9 3.0 19.9 8.2 1.3 

เฉลี่ย 48.2 9.7 10.3 2.5 16.9 7.4 4.9 
อําเภอยะรัง 

สถานีที่ 4 54.1 6.5 7.0 3.7 13.8 6.3 8.6 
เมืองยะลา 

สถานีที่ 5 52.5 9.1 6.6 4.7 19.1 5.9 2.1 
สถานีที่ 6 46.3 11.3 5.7 4.0 18.9 10.1 3.7 
สถานีที่ 7 45.6 7.5 10.9 2.0 20.7 10.6 2.7 

เฉลี่ย 48.1 9.3 7.7 3.6 19.6 8.9 2.8 
ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 
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ตาราง 3-65 ค่าเฉล่ียรายวันจากการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 

สถานี คําอธิบาย, ลักษณะ 
ค่าเฉล่ียรายวัน 

ค่าเฉล่ีย 
เข้า ออก 

1. เส้นทางหมายเลข 42, ปัตตานี-ยะริง 2,533 2,539 2,536 
2. เส้นทางหมายเลข 410, ปัตตานี-ยะรัง 2,641 3,146 2,894 
3. เส้นทางหมายเลข 42, ปัตตานี-หนองจิก 3,214 3,293 3,254 
4. เส้นทางหมายเลข 4061, ยะรัง-มาโย 788 786 787 
5. เส้นทางหมายเลข 410, ยะลา-ยะรัง 2,246 2,225 2,236 
6. เส้นทางหมายเลข 4065, ยะลา-ยะหา 3,271 4,027 3,649 
7. เส้นทางหมายเลข 410, ยะลา-บันนังสะตา 3,080 2,972 3,026 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 
 

       (2.3) การคมนาคมทางน้ําตอนล่างของลําน้ํา จากการสํารวจพบว่า ในพ้ืนท่ี             
ส่วนนี้ มีการใช้การคมนาคมทางน้ํามากกว่า โดยเฉพาะในช่วงระยะทางจากเมืองปัตตานีไปยังทะเล              
เรือส่วนใหญ่ใช้ในการประมงและการเดินทางไปยังบ้านเรือนของชาวประมง นอกจากนี้ยังพบว่า                 
การคมนาคมทางน้ําในช่วงระยะเวลา 10.00-12.00 น. มีเรือทุกประเภทจํานวน 46 ลํา ท่ีแล่นเข้าไป             
ยังปัตตานีและเรือทุกประเภทจํานวน 26 ลํา ท่ีแล่นออกจากปัตตานีมุ่งสู่ทะเลตามลําดับ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเรือประมง ดังรายละเอียดในตาราง 3-66 
 

ตาราง 3-66 จํานวนเรือท่ีตรวจนับได้ท่ีสถานีประมงจังหวัดปัตตานี ในช่วงระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 
(10.00-12.00 น.) 

 ขนาด 
จํานวนเรือ 

เข้าสู่ปัตตานี มุ่งสู่ทะเล 
ขนาดเล็ก 27 7 

ขนาดกลาง 7 2 
ขนาดใหญ่ 12 17 

รวม 46 26 
ท่ีมา:  AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 
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    2) ข้อมูลการคมนาคมในปัจจุบัน 
      (2.1) การคมนาคมทางบก  
        เส้นทางการคมนาคมขนส่งสายหลักของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็น                     
ทางหลวงแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางใหม่ระหว่างอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มายังจังหวัด
ยะลาระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้ชื่อทางหลวงหมายเลข 418 เช่นเดียวกับทางหลวงหมายเลข 418 
(เดิม) คือเส้นทางระหว่างยะลา-ยะรัง ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร หากเดินทางต่อไปจังหวัดปัตตานี                 
ก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ ซ่ึงระยะทางระหว่างยะลา-ปัตตานี ประมาณ 40 กิโลเมตร นอกจากนี้              
จังหวัดยะลายังมีทางหลวงแผ่นดินยะลา-ยะหา ระยะทาง 21 กิโลเมตร หมายเลข 4065 และทางหลวง
แผ่นดินยะลา-บันนังสตา ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร หมายเลข 4077 
        จากการเก็บข้อมูลเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ของถนนยะลา-หาดใหญ่ 
(หมายเลข 418) ระยะทาง 130 กิโลเมตร ทําการนับท้ังด้านไปและกลับมายังจังหวัดยะลาต้ังแต่ 6.00ถึง 
18.00 น. พบว่า ประเภทรถท่ีใช้สัญจรมากสุดคือ รถปิกอัพ ซ่ึงสะดวกในการเดินทางและใช้บรรทุก
สินค้าเกษตรไปขายยังตลาดและเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ินจํานวนไป 180 คัน/วัน และกลับ 121 คัน/วัน
รวม 301 คัน/วัน รองลงมาคือมอเตอร์ไซด์ จํานวน ไป 77 คัน/วัน กลับ 72 คัน/วัน รวม 149 คัน/วัน 
และท่ีใช้สัญจรน้อยท่ีสุด คือ รถโดยสารขนาดใหญ่ ท่ีมีจํานวนไป 4 คัน/วัน กลับ 4 วัน/คัน รวม 8            
คัน/วัน ดังตาราง 3-67 
 

ตาราง 3-67 แสดงทางหลวงหมายเลข 418 ใหม่ ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอหาดใหญ่                  
จังหวัดสงขลา ระยะทาง 130 กิโลเมตร เก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 
 

ท่ี ยานพาหนะ ไป/วัน กลับ/วัน รวม เฉล่ีย/วัน 
1 มอเตอร์ไซค์    77 72 149 74.5 
2 รถปิกอัพ 180 121 301 150.5 
3 รถโดยสารขนาดเล็ก 12 18 30 15 
4 รถโดยสารขนาดใหญ่  4 4 8 4 
5 รถบรรทุกขนาดเล็ก 18 24 42 21 
6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 16 28 14 

 
        จากการเก็บข้อมูลเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ของถนนยะลา-ยะหา 
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ทําการนับท้ังด้านไปและกลับมายังจังหวัดยะลาต้ังแต่ 6.00-18.00 น. พบว่า 
ประเภทของรถท่ีใช้สัญจรมากสุดคือ รถปิกอัพ เช่นกัน ท้ังนี้เพราะสะดวกในการเดินทางและใช้บรรทุก
สินค้าเกษตรไปขายยังตลาดและเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ินมีจํานวนไป 432 คัน/วันและกลับ 490คัน/วัน 
รวม 922 คัน/วัน รองลงมาคือมอเตอร์ไซค์ จํานวนไป 312 คัน/วัน กลับ 336คัน/วัน รวม 648 คัน/วัน 
ส่วนรถโดยสารขนาดใหญ่ถูกใช้สัญจรน้อยท่ีสุดคือ ไป 16 คัน/วัน และกลับ 16วัน/คัน รวม 32วัน/คัน 
ดังตาราง 3-68 
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ตาราง 3-68 แสดงทางหลวงหมายเลข 4065 ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอยะหา จังหวัดยะลา
ระยะทาง 21 กิโลเมตร  เก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 
 

ท่ี ยานพาหนะ ไป/วัน กลับ/วัน รวม เฉล่ีย/วัน 
1 มอเตอร์ไซค์    312 336 648 324 
2 รถปิกอัพ 432 490 922 461 
3 รถโดยสารขนาดเล็ก 32 16 48 24 
4 รถโดยสารขนาดใหญ่  16 16 32 16 
5 รถบรรทุกขนาดเล็ก 24 72 96 48 
6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 36 54 90 45 

 
        จากการเก็บข้อมูลเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ของถนนจังหวัดยะลา-
อําเภอยะรัง จังหวัดยะลาระยะทาง 27.1 กิโลเมตร และเส้นทางนี้สามารถเดินทางต่อไปจังหวัดปัตตานี
ได้ระยะทางระหว่างยะลาถึงจังหวัดปัตตานีประมาณ 42.1 กิโลเมตร ดังนั้นระยะทางระหว่างอําเภอยะ
รัง จังหวัดยะลา ไปอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร ทําการนับท้ังด้านไปและกลับมา
ยังจังหวัดยะลาต้ังแต่ 6.00-18.00 น. พบว่า รถปิกอัพ ซ่ึงสะดวกในการเดินทางและใช้บรรทุกสินค้า
เกษตรไปขายยังตลาดและเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ินมีจํานวนไป 480คัน/วัน และกลับ 427คัน/วัน รวม 
907 คัน/วัน รองลงมาคือมอเตอร์ไซด์ จํานวน ไป 240 คัน/วัน กลับ 288 คัน/วัน รวม 528 คัน/วัน           
รถโดยสารขนาดใหญ่ใช้สัญจรน้อยท่ีสุดคือ ไป 12 คัน/วัน กลับ 18 วัน/คัน รวม 30 คัน/วัน ดังตาราง 
3-69 
 

ตาราง  3-69 แสดงทางหลวงหมายเลข 418 เดิม ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอยะรัง         
จังหวัดยะลาระยะทาง 27.1 กิโลเมตร เก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 
 

ท่ี ยานพาหนะ ไป/วัน กลับ/วัน รวม เฉล่ีย/วัน 
1 มอเตอร์ไซค์    240 288 528 264 
2 รถปิกอัพ 480 427 907 45.3 
3 รถโดยสารขนาดเล็ก 24 12 36 18 
4 รถโดยสารขนาดใหญ่  12 18 30 15 
5 รถบรรทุกขนาดเล็ก 72 36 108 54 
6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 16 16 32 16 

 
        จากการเก็บข้อมูลเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ของถนนอําเภอเมืองยะลา-
อําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ระยะทาง 39 กิโลเมตร หมายเลข 4077 ทําการนับท้ังด้านไปและกลับ        
มายังจังหวัดยะลา ต้ังแต่ 6.00-18.00 น. พบว่า ประเภทของรถท่ีใช้มากท่ีสุดคือ รถปิกอัพ ซ่ึงสะดวก      
ในการเดินทางและใช้บรรทุกสินค้าเกษตรไปขายยังตลาดและเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ินจํานวนไป                   
371 คัน/วัน และกลับ 284 คัน/วัน รวม 655 คัน/วัน รองลงมาคือมอเตอร์ไซค์ จํานวน ไป 252 คัน/วัน                
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กลับ 324 คัน/วัน รวม 576 คัน/วัน น้อยท่ีสุดคือ รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก                 
ท่ีมีจํานวนเท่าๆ กันคือไป 12 คัน/วัน กลับ 12 วัน/คัน รวม 24วัน/คัน (ประเภทละ 24 วัน/คันเท่ากัน) 
ดังตาราง 3-70 

ตาราง 3-70 แสดงทางหลวงหมายเลข 4077 ระหว่างจังหวัดยะลาและอําเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา ระยะทาง 39 กิโลเมตร เก็บข้อมูลเม่ือ 2 พฤษภาคม 2555 
 

ท่ี ยานพาหนะ ไป/วัน กลับ/วัน  รวม เฉล่ีย/วัน   
1 มอเตอร์ไซค์    252 324 576 288 

2 รถปิกอัพ 371 284 655 327.5 
3 รถโดยสารขนาดเล็ก 12 12 24 12 
4 รถโดยสารขนาดใหญ่  12 12 24 12 

5 รถบรรทุกขนาดเล็ก 12 12 24 12 
6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 24 36 18 

 
         สําหรับเส้นทางระหว่างเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาไปยัง
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เป็นเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหมายเลข 6024 
กระทรวงคมนาคม ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้โอนเส้นทางดังกล่าวหลังจากการสร้างเข่ือน
บางลางเสร็จสิ้นในปี 2524 ไปอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ทําให้เกิด
ปัญหาการดูแล เม่ือมีน้ําไหลบ่าตามร่องน้ําลงมายังถนนดังกล่าว ทําให้ถนนชํารุดเสียหาย ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางและสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ ดังภาพ 3-93 
         ปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทางโดยรถยนต์ แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู่ตาม
เส้นทางเขา บางจุดของถนนเป็นพ้ืนท่ีร่องน้ํา เม่ือฝนตกทําให้ถนนชํารุดยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ชาวบ้าน 
ก็ยังสามารถใช้เดินทางระหว่างบ้านเข่ือนบางลาง (ทางหลวงชนบทหมายเลข 6024) ไปยังบ้านสันติ 1 
บ้านสันติ 2 ซ่ึงติดกับบ้านเยาะห์ มายังโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และสิ้นสุดท่ีโครงการจุฬาภรณ์
พัฒนา 9  ซ่ึงพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่า การใช้ถนนสะดวกสบาย แต่มีปัญหาคือ ทางโค้งเยอะ  
บางหมู่บ้านถนนลาดยางไม่ถึง และถนนบางจุดชํารุดไม่สามารถวิ่งสวนเลนได้ และถนนขรุขระ  
        สําหรับปัญหาการคมนาคมก่อนสร้างเข่ือน ชาวบ้านระบุว่า การเดินทาง 
ลําบาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่มีถนนจําเป็นต้องใช้การเดินทางด้วยเท้า เส้นทางถนนเป็นทางป่าเม่ือฝนตก
ถนนจะลื่น ถนนเข้าไม่ถึงทุกหมู่บ้าน ถนนชํารุดและอันตรายต่อการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางถนนตัด
ผ่านร่องน้ํา เม่ือมีปริมาณฝนตกมากจะทําให้ถนนขาดหรือชํารุดได้ และหลังการสร้างเข่ือนในปี 2529 
ซ่ึงมีถนนลาดยางใช้แล้ว พบว่า มีปัญหาถนนทรุด ถนนลื่นและชํารุดมาก เส้นทางไม่สะดวกและถนน
ขรุขระ ดังได้กล่าวไว้ในตารางภาคผนวก ก ตาราง 5 
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ภาพ 3-93 สภาพถนนพังเสียหาย 

 
        สําหรับการเข้าถึงพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง โดยรถยนต์ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม
มุ่งตรงสู่จังหวัดยะลา 1,084 กิโลเมตร จากตัวเมืองยะลา ใช้ทางหลวงสายยะลา-เบตง (หมายเลข 410) 
ประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปยังท่ีตัวเข่ือนอีกประมาณ 12.5 กิโลเมตร ซ่ึงเส้นทางจากยะลา           
ถึงอําเภอบันนังสตา จากข้อมูลแผนท่ีแสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน ประจําปี 2554  
(ภาพ 3-94) พบมีปริมาณการจราจร โดยเฉลี่ย 5,001-10,000 คัน ส่วนเส้นทางจากบันนังสตาไปยัง
เข่ือนบางลางเป็นถนนขนาดเล็กและมีปริมาณการจราจรไม่หนาแน่น จึงยังไม่มีการต้ังจุดสํารวจปริมาณ
การจราจร 
        นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทําข้อมูลเส้นทางคมนาคมทางบกภายในพ้ืนท่ีศึกษา
จากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร ปรากฏผลตาม 
ภาพ 3-95 พบว่าเส้นทางคมนาคมทางบกมีความยาวท้ังสิ้น 377.17 กิโลเมตร 

      (2.2) การคมนาคมขนส่งทางน้ํา 
        ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางใช้เรือหางยาว โดยมีท่าเรือท่ี
บ้านคอกช้างหรือท่ีเรียกว่าท่าเรือเจ็ดสิบศอก อําเภอธารโต จังหวัดยะลา และอีกพ้ืนท่ีหนึ่งอยู่ท่ีบ้าน
เยาะห์ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความสะดวกจากเส้นทางน้ํา 
เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา มีไม้ยืนต้นตอตายอยู่เป็นจํานวนมาก ประชาชนท่ีไม่คุ้นเคยกับการเดินเรือ
อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังข้อมูลในตารางภาคผนวกท่ี 2 ส่วนปัญหาของการคมนาคมในอดีต
ก่อนสร้างเข่ือน คือน้ําท่วม ดังข้อมูลในตารางภาคผนวกท่ี 3 และภาพ 3-96 ถึง ภาพ 3-99 
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        สําหรับการสํารวจเรือและประเภทของเรือบริเวณปากแม่น้ําปัตตานี               
และบริเวณสะพานปลาจังหวัดปัตตานี (ดังตาราง 3-71) พบมีเรือใหญ่ (อวนลากใหญ่) เป็นเรือหาปลาท่ี
ออกจากฝั่งช่วงเย็นและจะกลับเข้าฝั่งเวลา ต้ังแต่ 3.00-9.00 น.ในตอนเช้ามืด หรืออย่างช้าไม่เกินเวลา
เท่ียงวันประมาณ 15 ลํา/วัน และสามารถบอกได้เลยว่าหลังเท่ียงวันจะไม่พบเรือประเภทนี้วิ่งนําปลา
กลับเข้าสู่ฝั่ง ยกเว้นกรณีเรือมีปัญหาขัดข้อง ส่วนเรือเล็ก (อวนเล็ก) หาปลากระตักมีประมาณ                    
17 ลํา/วัน นอกจากนี้มีเรืออวนเล็กท่ีวิ่งออกทะเลเม่ือได้ปลาจะกลับในช่วงกลางคืนทันที ไม่ต้องรอจน
เช้า  มีประมาณ 5 ลํา/วัน สําหรับเรือโดยสารหางยาวท่ีวิ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ําปัตตานีใกล้สะพานปลา
จะวิ่งส่งผู้โดยสารท่ีปากแม่น้ําปัตตานีและพ้ืนท่ีใกล้ปากแม่น้ํา  

ตาราง  3-71 ประเภทเรือบริเวณปากแม่น้ําปัตตานีและสะพานปลาจังหวัดปัตตานี ท่ีพบจากการ
สํารวจ 
 

ชนิดของเรือ จํานวนลํา/วัน 
1. เรือใหญ่(อวนลากใหญ่ ) 15 
2. เรือเล็ก (อวนเล็ก)หาปลากระตัก  17 
3. เรือเล็ก (อวนเล็ก)ไปทะเล-กลับฝั่ง ภายในวันเดียว  5 
4. เรือโดยสารหางยาวปากแม่น้ําปัตตานีใกล้สะพานปลา  50 

ท่ีมา : จากการสํารวจ วันท่ี 2 พ.ค. 2555 เวลา 3.00-9.00 น. (ตอนเช้า)  
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ท่ีมา : สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2555 

ภาพ 3-94 แผนท่ีแสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินในเขตจังหวัดยะลา ประจําปี 2554 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ท่ีมา: แปลจากแผนท่ีภูมิประเทศ

ภาพ 3-95 เส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ีศึกษา จัดทําจากแผนท่ีภูมิประเทศ                                         
มาตราส่วน 
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แผนท่ีภูมิประเทศ, กรมแผนท่ีทหาร, 2555 
 

เส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ีศึกษา จัดทําจากแผนท่ีภูมิประเทศ                                         
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 
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ภาพ 3-96 ปัญหาการคมนาคมทางน้ํา 

   

ภาพ 3-97 แสดงบ้านแพของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในเข่ือนและมีเรือใช้ในการคมนาคม 
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ภาพ 3-98 แสดงการคมนาคมขนส่งทางน้ําในฤดูแล้ง ถ่ายเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 

 

 

ภาพ 3-99 แสดงการคมนาคมขนส่งทางน้ําของคณะผู้วิจัย 
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    4) สรุปผลการศึกษา 
     (1) การคมนาคมทางบก ปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทางโดยรถยนต์ แต่เนื่องจากพ้ืนท่ี
อยู่ตามเส้นทางเขาบางจุดของถนนเป็นพ้ืนท่ีร่องน้ํ า เ ม่ือฝนตกทําให้ถนนชํารุดและยังไม่ มี                   
การซ่อมแซม แต่ชาวบ้านก็ยังสามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน เช่น ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 
6024 ต้ังแต่บ้านเข่ือนบางลางไปบ้านสันติ 1 บ้านสันติ 2 ซ่ึงติดกับบ้านเยาะห์ มายังโครงการจุฬาภรณ์
พัฒนา 7 และสิ้นสุดท่ีโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่า มีถนนเดินทาง
สะดวกสบาย แต่ปัญหาคือ ทางโค้งเยอะ ถนนลาดยางไปไม่ถึงบางหมู่บ้าน บางจุดถนนขาดชํารุด                 
ไม่สามารถวิ่งสวนเลนได้ และมีบ้างท่ีบอกว่าถนนขรุขระ และสะพานชํารุดในฤดูฝน 
      สําหรับปัญหาในอดีตก่อนสร้างเข่ือน การเดินทางยากลําบาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่                 
ไม่มีถนนจําเป็นต้องใช้การเดินเท้า เส้นทางถนนเป็นทางป่าเม่ือฝนตกถนนจะลื่น  ส่วนปัญหาหลัง                   
การสร้างเข่ือน ในปี 2529 คือ ถนนทรุด ลื่น ขรุขระ และชํารุดมาก และเส้นทางไม่สะดวก ถนนเข้า              
ไม่ถึงทุกหมู่บ้าน ถนนชํารุดไม่มีการซ่อมแซมเป็นอันตรายต่อการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางถนนตัด              
ผ่านร่องน้ํา เม่ือมีปริมาณฝนตกมากจะทําให้ถนนขาดหรือชํารุดได้   
      จากการเก็บข้อมูลเ ม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ของถนนยะลา-หาดใหญ่                   
ยะลา-ยะหา ยะลา-ยะรัง และถนนยะลา-บันนังสตา พบว่า รถท่ีวิ่งในเส้นทางส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพ         
ซ่ึงสะดวกในการเดินทางและใช้บรรทุกสินค้าเกษตรไปขายยังตลาด จึงเป็นท่ีนิยมของคนในท้องถ่ิน 
รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ ซ่ึงมีความคล่องตัวนิยมใช้เดินทางในระยะใกล้ๆ ส่วนรถท่ีวิ่งในเส้นทางน้อย 
คือ รถโดยสารท้ังขนาดใหญ่และเล็ก  
      จะเห็นได้ว่า การมีเข่ือนบางลางทําให้การคมนาคมขนส่งทางบกสะดวกข้ึน ฤดูฝน
อาจมีปัญหาบ้างในบางเส้นทาง จําเป็นต้องทําการตรวจสอบ ซ่อมแซมถนนและสะพานและ                     
เฝ้าระมัดระวังพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงต่อการกัดเซาะและดินถล่ม   
     (2) การคมนาคมขนส่งทางน้ํา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางใช้เรือ           
หางยาว โดยมีท่าเรือท่ีบ้านคอกช้างหรือท่ีเรียกว่าท่าเรือเจ็ดสิบศอก อําเภอธารโต จังหวัดยะลา                  
และอีกพ้ืนท่ีหนึ่งอยู่ ท่ีบ้านเยาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับ                 
ความสะดวกจากเส้นทางน้ํา เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา มีไม้ยืนต้นตอตาย อยู่เป็นจํานวนมาก 
ประชาชนท่ีไม่คุ้นเคยกับการเดินเรืออาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่วนปัญหาของการคมนาคมในอดีต
ก่อนสร้างเข่ือน คือ มีปัญหาคือน้ําท่วม 
       การสํารวจเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ท่ีสะพานปลาและปากแม่น้ําปัตตานี  
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า มีเรือ 2 ประเภท คือ เรือประมงท้ังขนาดใหญ่และเล็ก และเรือ
โดยสารหางยาวท่ีวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารท่ีปากแม่น้ําปัตตานีและพ้ืนท่ีใกล้ปากแม่น้ํา 
       จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านแทบไม่ได้ใช้การคมนาคมทางเรือ ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน ท้ังนี้ต้องเป็นประชาชนท่ีชํานาญเส้นทางน้ํา ดังตารางภาคผนวก ก ตาราง 6 
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  3.4.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาการใช้น้ําและแหล่งน้ําใช้  การใช้ไฟฟ้า และการให้บริการต่างๆ                    
ในชุมชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบจากการโครงการท่ีมีต่อการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีจําเป็น 
    2) วิธีการศึกษา 
     วิธีการศึกษาในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูล เก่ียวกับสาธารณูปโภค                 
และสาธารณูปการ ก่อนสร้างเข่ือนและหลังสร้างเข่ือนใน ปี 2529 และในปีปัจจุบัน โดยการสุ่มตัวอย่าง
สอบถามประชาชนท่ัวไป และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เช่น คนในพ้ืนท่ีด้ังเดิม ผู้นําชุมชน                 
ผู้นําศาสนา ในการใช้น้ําและไฟฟ้าในพ้ืนท่ี ท้ังสิ้น 41 ราย  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในอดีต 
       การใช้น้ํา: ปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภายในจังหวัด
ยะลาและปัตตานี ในปี 2519, 2524, 2529, 2534 และ 2539 มีปริมาณ 22,844, 26,592, 30,713, 
35,644 และ 39,561 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตามลําดับในจังหวัดยะลา และในทํานองเดียวกัน มีปริมาณ 
26,346, 30,060, 32,533, 35,300 และ 36,372 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตามลําดับ ในจังหวัดปัตตานี               
จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น้ําในครัวเรือนของแต่ละจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ตามอัตรา               
การขยายตัวของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับปริมาณการใช้น้ํา
ของแต่ละจังหวัด จําแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นเขตเมืองและชนบท ได้แสดงไว้ในตาราง 3-732  

ตาราง  3-72 ความต้องการน้ําเฉล่ียของจังหวัดยะลาและปัตตานี 
 

จังหวัด ปี 2519 2524 2529 2534 2539 

ยะลา 
ในเมือง 11,036 13,407 16,586 20,501 23,336 
ชนบท 11,808 13,185 14,127 15,143 16,225 
รวม 22,844 26,592 30,713 35,644 39,561 

ปัตตาน ี
ในเมือง 5,456 7,760 9,188 10,850 12,777 
ชนบท 20,890 22,300 23,345 24,450 25,595 
รวม 26,346 30,060 32,533 35,300 38,372 

รวมทั้งสิ้น 49,190 56,652 63,246 70,944 77,933 
(18.0) (20.7) (23.1) (25.9) (28.4) 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 

หมายเหตุ :    (1) ตัวเลขนอกวงเล็บมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
      (2) ตัวเลขในวงเล็บมีหน่วยเป็น mcm ต่อปี 
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     สําหรับการคาดคะเนความต้องการใช้น้ําจากแม่น้ําปัตตานีเพ่ือการประปา ในปี 2528, 
2533, 2538 และ 2543 ของจังหวัดยะลาและปัตตานี ท่ีจําแนกตามขอบพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตเมืองและชนบท          
ดังได้แสดงไว้ในตาราง 3-73 พบว่า มีแนวโน้มของความต้องการเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ํา
ในระยะท่ีผ่านมา  

  การใช้ไฟฟ้า : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ประเภทต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี               
(พ.ศ. 2524-2527) ได้แก่ การใช้ในบ้านเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรม การให้แสงสว่างในถนน 
และอ่ืนๆ ซ่ึงพิจารณาได้จากมูลค่าการใช้ไฟฟ้า และราคาไฟฟ้า ซ่ึงมีหน่วยเป็นบาทต่อกิโลวัตต์                     
และมูลค่าการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส แสดงไว้ในตาราง 3-74 

ตาราง 3-73 คาดคะเนความต้องการใช้น้ําประปาจากแม่น้ําปัตตานี 
หน่วย: เปอร์เซ็นต์ 

ปีพ.ศ. 

ยะลา ปัตตานี 

ท้ังหมด พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีชนบท 
(100%ของท้ังหมด) (45%ของท้ังหมด) (100%ของท้ังหมด) (37%ของท้ังหมด) 

2528 5.32 3.19 2.88 4.82 16.21 
2533 6.17 3.39 6.94 5.1 21.6 

2538 7.56 4.48 7.72 6.74 26.5 
2543 8.42 4.73 8.18 7.09 28.42 
ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 
 
ตาราง 3-74  ผลประโยชน์ทางการเงินจากการผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ก)  อัตราหน่วยของไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

หน่วย : บาทต่อกิโลวัตต ์

ประเภท 2524 2525 2526 2527 

ท่ีอยู่อาศัย 1.426 1.504 1.478 1.468 
ธุรกิจขนาดเล็ก 2.059 2.398 2.321 2.227 
อุตสาหกรรม 1.603 1.817 1.757 1.709 

อ่ืนๆ 1.755 2.031 2.026 2.193 
ไฟถนน 1.322 1.589 1.416 1.159 

เสียค่าใช้จ่าย 0 0 0 0 
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(ข) ผลประโยชน์ทางการเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วย : พันบาท 

ประเภท พ.ศ.2524 พ.ศ.2525 พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 พ.ศ.2526-2527 
ท่ีอยู่อาศัย 6,296 8,190 15,620 20,862 36,482 

ธุรกิจขนาดเล็ก 7,886 8,219 11,717 11,809 23,526 

อุตสาหกรรม 67,718 80,729 134,752 161,243 295,995 
อ่ืนๆ 128 154 265 351   

ไฟถนน 38 54 91 99 806 
เสียค่าใช้จ่าย 0 0 0 0   

รวม 82,066 97,346 162,445 194,364 356,809 
 
จังหวัดยะลา 
 

ประเภท พ.ศ.2524 พ.ศ.2525 พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 พ.ศ.2526-2527 

ท่ีอยู่อาศัย 9279 10240 17305 21060 38365 

ธุรกิจขนาดเล็ก 9089 9919 14877 15855 30732 

อุตสาหกรรม 8586 12713 24690 33073 57763 

อ่ืนๆ 119 134 211 261 - 

ไฟถนน 378 472 721 720 1913 

เสียค่าใช้จ่าย 0 0 0 0 0 

รวม 27451 33478 57804 70969 128773 

จังหวัดปัตตานี 
 

ประเภท 2524 2525 2526 2527 2526-2527 
ท่ีอยู่อาศัย 9674 11697 21227 27354 48581 

ธุรกิจขนาดเล็ก 5509 11439 25684 36903 62587 
อุตสาหกรรม 11155 15102 27732 35750 63482 

อ่ืนๆ 158 236 468 695 -  
ไฟถนน 169 210 320 320 1803 

เสียค่าใช้จ่าย 0 0 0 0  0 
รวม 26665 38684 75431 101022 176453 
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จังหวัดนราธิวาส 
 

ประเภท พ.ศ.2524 พ.ศ.2525 พ.ศ.2526 พ.ศ.2527 พ.ศ.2526-2527 
ท่ีอยู่อาศัย 9263 11397 20943 27241 48184 

ธุรกิจขนาดเล็ก 5903 7432 12702 15276 27978 
อุตสาหกรรม 2181 2631 4437 5353 9790 

อ่ืนๆ 153 272 594 932  - 
ไฟถนน 247 289 416 393 2335 

เสียค่าใช้จ่าย 0 0 0 0  0 
รวม 17747 22021 39092 49195 88287 

รวมท้ังหมด 153929 191529 334772 415550 750332 

ท่ีมา: AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of 
Scientific and Technological Research 1986. Post Environmental Evaluation of Bang 
Lang Dam. Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development 
Plan and Summary Report. 
 
     (2)   เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค              
ก่อนและหลังการสร้างเข่ือน 
       1) สรุปผลน้ําใช้ในครัวเรือน พบว่า ปัจจุบันมีน้ําใช้สําหรับอุปโภคและบริโภค
ครบทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ังหมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังแสดงในตารางภาคผนวก ก ตาราง 8 
     • ก่อนสร้างเข่ือน  

- จํานวน 3 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําธาร   ใช้อย่างเพียงพอทุกราย  
- จํานวน 3 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากแม่น้ํา    ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
- จํานวน 33 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําคลอง   ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
- จํานวน 2 ราย  ไม่มีข้อมูล 

     • ในปี 2529 
     - จํานวน 10 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําคลอง   ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 25 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากแม่น้ํา    ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 6 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําธาร    ใช้อย่างเพียงพอทุกราย  
     • ในปัจจุบัน 
     - จํานวน 10 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากการประปา  ใช้อย่างเพียงพอทุกราย  
     - จํานวน 2 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําธาร   ใช้อย่างเพียงพอ  
     - จํานวน 23 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากแม่น้ํา    ใช้อย่างเพียงพอ  
     - จํานวน 2 ราย  ได้น้ําในครัวเรือนจากลําคลอง   ใช้อย่างเพียงพอทุกราย  
     - จํานวน 4 ราย  ไม่มีข้อมูล 
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       2) สรุปผลน้ําด่ืมในครัวเรือน ปัจจุบันมีน้ําด่ืมครบทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ัง
หมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักดังแสดง
ในตารางภาคผนวก ก ตาราง 9 
     • ก่อนการสร้างเข่ือน 
     - จํานวน 32 ราย  ได้น้ําด่ืมมาจากลําคลอง    ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 3 ราย  ได้น้ําด่ืมจากแม่น้ํา     ใช้อย่างไม่เพียงพอ 1 ราย  

  ใช้อย่าง เพียงพอ 2 ราย 
     - จํานวน  6 ราย  ใช้น้ําด่ืมจากลําธาร     ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     • ในปี 2529 
     - จํานวน 6 ราย  ได้น้ําด่ืมจากลําคลอง    ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 26 ราย  ได้น้ําด่ืมจากแม่น้ํา     ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 7 ราย  ได้น้ําด่ืมจากลําธาร     ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 2 ราย  ไม่มีข้อมูล 
     • ในปัจจุบัน 
     - จํานวน 18 ราย  ได้น้ําด่ืมจากประปา     ใช้อย่างเพียงพอ 18 ราย 
     - จํานวน 1 ราย   ท่ีน้ําด่ืมได้จากลําคลอง    ใช้อย่างเพียงพอ 
     - จํานวน 1 ราย   ท่ีน้ําด่ืมได้จากลําธาร    ใช้อย่างเพียงพอ 
     - จํานวน  20 ราย  ท่ีน้ําด่ืมได้จากแม่น้ํา     ใช้อย่างเพียงพอทุกราย 
     - จํานวน 1 ราย   น้ําด่ืมได้มากจากบ่อดิน    ใช้อย่างเพียงพอ 
 

       3) สรุปผลการใช้ไฟฟ้า (แสดงในตารางภาคผนวก ก ตาราง 10) พบว่า 
ปัจจุบันมีไฟฟ้าครบทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ังหมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  
     • ก่อนการสร้างเข่ือน 
     - จํานวน 35 ราย ใช้ไฟฟ้าจากตะเกียง และมีเพียง 1 ราย ไม่ใช้ไฟฟ้า ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุถึงปัญหาในเรื่องไฟฟ้า คือ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้น้ํามันก๊าดแล้วลําบาก 
     • ในปี 2529 
     - จํานวน 13 ราย ใช้ไฟฟ้าจากตะเกียง และ 25 ราย ใช้ไฟฟ้าจากเข่ือนบางลาง 
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงปัญหาในเรื่องไฟฟ้า คือ ไม่มีไฟฟ้าใช้  ไฟดับบ่อย  ซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า 
     • ในปัจจุบัน 
     - จํานวน 39 รายใช้ไฟฟ้าจากเข่ือนบางลาง  ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงปัญหาใน
เรื่องไฟฟ้า คือ ไฟฟ้าดับบ่อย พนักงานไม่ค่อยใส่ใจเก่ียวกับการใช้ไฟฟ้า 
     4) สรุปผลการศึกษา 
      สรุปผลน้ําใช้ในครัวเรือน พบว่า ปัจจุบันมีน้ําใช้สําหรับอุปโภคและบริโภคครบ               
ทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ังหมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
      สรุปผลน้ําด่ืมในครัวเรือน ปัจจุบันมีน้ําด่ืมครบทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ังหมู่บ้าน
อพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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      สรุปผลการใช้ไฟฟ้า พบว่า ปัจจุบันมีไฟฟ้าครบทุกพ้ืนท่ี ร้อยละ 100 รวมท้ัง
หมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  
อย่างไรก็ตามมีปัญหาท่ีเก่ียวกับไฟฟ้าดับเม่ือมีลมพัดแรง ฝนตกหนัก มีต้นไม้ล้มพาดผ่านสายไฟฟ้าทําให้
ไฟฟ้าดับบ่อย และใช้ระยะเวลาแก้ไขล่าช้า ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ท่ีมีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นตาม
แนวสายไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องมีการกําจัดก่ิงไม้ตามแนวสายไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรเทาปัญหาไฟฟ้า
ดับบ่อยและช่วยลดระยะเวลาในการแก้ปัญหา 
 
 3.4.4  การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
    1) วัตถุประสงค์ 
     (1)  เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ํา ลักษณะของการประมง เครื่องมือ
ประมงจากบริ เวณอ่างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีท้ายน้ํา จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น กรมประมง                    
กรมชลประทาน และผู้รับซ้ือสัตว์น้ําท่ีดําเนินกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ํา 
     (2)  เพ่ือศึกษาประเภทของปลา เช่น ปลากินเนื้อและปลากินพืช ท่ีจับได้โดย
ชาวประมง และผลท่ีมาจากการสํารวจในภาคสนามในหัวข้อนิเวศแหล่งน้ํา 
     (3) ชนิดของสัตว์น้ําท่ีเพาะเลี้ยงในบริเวณอ่างเก็บน้ํา 
     (4)  รายได้ของผู้ประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
     (5)  เพ่ือประเมินผลกระทบจากการโครงการท่ีมีต่อการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา     
ในบริเวณอ่างเก็บน้ํา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง
มาตรการติดตามตรวจสอบท่ีจําเป็น 
    2) วิธีการศึกษา 
     รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําก่อนและหลัง        
มีโครงการ ในแหล่งน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมประมง  
เป็นต้น โดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ และทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      (1.1) ข้อมูลการประมง : ได้แก่ ครัวเรือนประมง เครื่องมือประมง ผลผลิตรายปี 
ประเภทของสัตว์น้ํา ฤดูทําประมง แหล่งประมง การประมงในอ่างเก็บน้ํา และหนองบึงท่ีมีอยู่เดิม              
ราคาผลผลิตประมง แนวโน้มในรอบ 5-10 ปีท่ีผ่านมา ปัญหาการจับสัตว์น้ําและปัญหาอ่ืนๆ เป็นต้น 
      (1.2) ข้อมูลการส่งเสริมอาชีพการประมง : ได้แก่ โครงการประมงหมู่บ้านและ             
การส่งเสริมด้านการตลาด รวมถึงความสําเร็จและแนวโน้ม เป็นต้น 
      (1.3) ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา : เช่น ความมากน้อยของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
ประเภทของสัตว์น้ําท่ีเพาะเลี้ยง สถานท่ี ขนาดของฟาร์ม ผลประโยชน์ ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 
      (1.4) ข้อมูลความสําคัญของปลาเป็นประเภทปลาเศรษฐกิจและปลาหายากหรือใกล้         
สูญพันธุ์  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)   ข้อมูลการทําประมงหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 
       จากการทบทวนเอกสารรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ      
เข่ือนบางลางซ่ึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการสร้างเข่ือนในปี พ.ศ. 2528 พบว่า การทําประมง             
ในพ้ืนท่ี ประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรปลา ซ่ึงมีปริมาณลดน้อยลงทําให้ต้นทุนการประมงเพ่ิมสูงข้ึน 
ระบบการตลาดปลาเป็นแบบผูกขาด และประเภทของเครื่องมือประมงมีอยู่จํากัด ทําให้ไม่สามารถจับ
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ปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ําลึกได้ และพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปลาอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีล่อแหลม ดังนั้นจึงได้            
มีการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ํา ดังนี้ 
       1) หาทางเพ่ิมประชากรปลาในอ่างเก็บน้ํา 
       2) มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปริมาณและชนิดของปลา 
       3) แนะนําชนิดปลาท่ีเหมาะสมและขนาดของปลาท่ีจะปล่อยในอ่างเก็บน้ํา              
ซ่ึงชนิดปลาท่ีเหมาะสม คือ ปลานิล (Tilapia Nilotica)  
       4) ขยายพ้ืนท่ีการประมง โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ในการประมงแบบใหม่              
ท่ีสามารถจับปลาในบริเวณน้ําลึกได้ 
       5) ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ซ่ึงท่ีบ้านท่าพะเยามีศักยภาพสูงใน           
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
       6) มีการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการทําประมง ในช่วงฤดูกาลท่ีมีการ
วางไข่ คือ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
       7) ส่งเสริมให้มีการประสานงานกันระหว่าง ชาวประมงในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้าง
อํานาจการต่อรอง และร่วมทุนกัน ในการลงทุนทําประมง 
       8) แนะนําให้มีการแปรรูปปลา เช่น ปลาหมัก ปลาเค็ม และปลารมควัน 
       9) ปรับปรุงการลงทุนด้วยการแปรรูปปลาหลังจากท่ีจับมาแล้ว 
       10) จําแนกพ้ืนท่ีผสมพันธุ์ และการวางไข่ 
       11) ส่งเสริมให้การตกปลาเป็นเกมส์กีฬา ชนิดปลาก็เหมาะสมท่ีมีท่ีอยู่ใน                
อ่างเก็บน้ํา ได้แก่ Striped Tiger, Carp และ Striped Snake Head Fish 
       12)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาล การอพยพของปลา พฤติกรรมการกินอาหาร ชีววิทยาการสืบพันธุ์ วิธีการ
ป้องกันเชื้อโรค และชนิดของกระชังท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ตลอดจนการทําการประมง 

      (2)  ข้อมูลการประมงและการเพาะเล้ียงในปัจจุบัน 
        ชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีพ้ืนท่ีเลี้ยง 3 แห่ง  คือ บริเวณหน้าเข่ือน
บางลาง โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา และท่ีบ้านเยาะห์ โดย มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ังหมด 77 ราย                 
เป็นผู้เลี้ยงปลาแรด 1 ราย ผู้เลี้ยงปลายี่สก 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาแม่น 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาผลับ 1 ราย               
ผู้เลี้ยงปลานิล 15 ราย ผู้เลี้ยงปลาทับทิม 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาตะเพียน 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาดุก 22 ราย                
ผู้เลี้ยงปลาช่อน 9 ราย ผู้เลี้ยงปลากด 16 ราย และผู้เลี้ยงปลาตะเพียนขาว 1 ราย   
        งานศึกษาทรัพยากรประมงและเศรษฐกิจของชาวประมงในบริเวณอ่างเก็บ
น้ําเข่ือนบางลาง จัดทําโดยศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี กรมประมง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2533 โดยศึกษาจากท่าข้ึนปลารอบๆ อ่างเก็บน้ํา ซ่ึงมีอยู่ 5 แห่ง มีพ่อค้ารับซ้ือปลา 13 ราย 
พบชนิดพันธุ์ปลา 18 ชนิด 16 ครอบครัว ท่ีพบมีปริมาณมากมี 5 ชนิดตามลําดับ คือ ปลากดเหลือง 
(Mystus nemerus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus 
hasselti) ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys amatus) และปลากระสูบขีด (Hampala 
macrolepidota) ปริมาณการจับได้จากอ่างเก็บน้ําในปี 2533 คือ 120.3 ตัน หรือเฉลี่ย 329.5 
กิโลกรัมต่อวัน มีชาวประมงท้ังสิ้นในอ่างเก็บน้ํา 182 ราย โดยทําการประมงเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้
ได้ทบทวนรายงานชนิดและปริมาณปลาท่ีสํารวจโดยหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ยะลา กรมประมง 
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ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จากท่าปลา 3 แห่ง คือ ท่ีบ้านสันติ 1 บ้าน กม.40 
และ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 พบมีปลาขนาดใหญ่ท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนท่ีนํามาขายรวม              
15 ชนิด เป็นปลาท้ังสิ้น 16,067 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 916,980 บาท ปริมาณปลาท่ีข้ึนท่าจะมาก       
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ปริมาณเดือนละ 1,434-2,070 กิโลกรัม สําหรับในฤดูกาลห้ามทําการ
ประมงในระหว่างปลาวางไข่ในแหล่งน้ําจืด (15 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน) ยังคงมีปลาจําหน่ายข้ึนท่า             
เดือนละ 577-724 กิโลกรัม ชนิดพันธุ์ปลาท่ีมีการจับมาก คือ ปลากด ปลานิล ปลากระสูบ ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลาแรด และปลาแก้มช้ํา ในปริมาณชนิดละ 1,531-2,238 กิโลกรัมต่อปี              
ท้ังนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นปลาประเภทปลากินเนื้อ ท่ีล่าเหยื่อลูกปลาขนาดเล็กชนิดอ่ืนๆ เป็นอาหาร ยกเว้น
ปลานิล ปลาแรด และ ปลาแก้มช้ํา ท่ีเป็นปลากินพืช  
      สําหรับปลาท่ีราคาแพงท่ีสุด คือ ปลากือเลาะห์  หรือปลาพวงชมพู (Tor 
douronensis)  ท่ีอาศัยชุกชุมในแหล่งน้ําป่าฮาลาบาลา และอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง เป็นปลาท่ีมีราคา
สูงถึง กิโลกรัมละ 500 บาท ปลาบางชนิดมีการแปรรูปเป็นปลาส้ม OTOP ท่ีตําบลแม่หวาด อําเภอ             
ธารโต จังหวัดยะลา ผลสรุปจํานวนท่ีขาย หรือจํานวนปลาท่ีบริโภค ท่ีพบในพ้ืนท่ีบางลาง และข้อมูล
แสดงการเปรียบเทียบราคาซ้ือขายในท้องถ่ินและในตลาดเมืองยะลา โดยการสุ่มสอบถามจากชาวบ้าน
ในพ้ืนท่ี ดังแสดงในตารางภาคผนวก ก ตาราง 11 
      ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากการทําประมง ซ่ึงได้แก่ปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลากด  
ปลาตะเพียน  ปลาช่อน  ปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลาทับทิม ปลานิล ปลาแม่น ปลายี่สก ปลาแรด  
สําหรับค่าขนส่งเฉลี่ยต่อกิโลกรัม ท่ีได้จากการสํารวจเท่ากับ 1.36 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงผลจากการพิจารณา
เปรียบเทียบกันระหว่างส่วนเหลื่อมของราคาขายส่งปลา กับราคาค่าขนส่งแล้วจะเห็นได้ว่ามีปลาเพียง  
2  ชนิดเท่านั้น ได้แก่ ปลาตะเพียนและปลาแรด ท่ีมีค่าส่วนเหลื่อมของราคาสูงกว่าอัตราค่าขนส่ง             
โดยปลาตะเพียนจะให้ส่วนเหลื่อมของราคาสูงสุดเท่ากับ 6.97 บาท/กิโลกรัม   
    4)   สรุปผลการศึกษา 
      การมีอ่างเก็บน้ําเ ข่ือนบางลาง เป็นการเพ่ิมปริมาณน้ําและพ้ืนท่ีผิวน้ํามากข้ึน 
ก่อให้เกิดเป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําจากบริเวณต้นน้ํา ท่ีส่งผลต่อทรัพยากรประมง
บริเวณท้ายน้ํา เข่ือนบางลางและหน่วยงานประมงในพ้ืนท่ี ได้มีการดําเนินการปล่อยพันธุ์ปลาในพ้ืนท่ี
อ่างเก็บน้ําในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากการทบทวนรายงานพบว่าผลผลิตสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา
เข่ือนบางลาง เพ่ิมมากข้ึน โดยมีท้ังชนิดพันธุ์ปลาท่ีแพร่กระจายท่ัวไปในแหล่งน้ําต่างๆ ของประเทศไทย 
ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลานิล ซ่ึงสามารถสืบพันธุ์ วางไข่ได้ต่อไปตามธรรมชาติ                   
และชนิดพันธุ์ ท่ี ต้องปล่อยเสริมโดยสมํ่าเสมอ เนื่องจากไม่สามารถสืบพันธุ์ ได้ดีตามธรรมชาติ                  
เนื่องจากเป็นปลาต่างถ่ินได้แก่ ปลาจีน (ปลาไน ปลาซ่ง ปลาเล่ง ปลาเฉา) ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สก
เทศ รวมท้ังการปล่อยพันธุ์ปลาบึก อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่ามีการลักลอบจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่ 
ปัจจุบันบริเวณเข่ือนบางลางมีท้ังการประมงจับสัตว์น้ําและการเพาะเลี้ยง   
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3.4.5 การเกษตรกรรม  
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    (1)  เพ่ือศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ ชนิดพืช ขนาดพ้ืนท่ี 
ความถ่ีของการปลูกพืชในรอบปี ชนิดสัตว์ ราคาผลผลิต และตลาดรับซ้ือ 
    (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบจากการโครงการท่ีมีต่อการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมท้ัง
เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบ                   
ท่ีจําเป็น 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1: 15,000 
บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ.2518 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา (Visual 
Interpretation) ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้คือแผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตร                   
ปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาก่อนดําเนินการก่อสร้างเข่ือนบางลาง 
    (2)  แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโครงการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช). มาตราส่วน               
1:15,000 บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ. 2527 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้คือ แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตร ปี พ.ศ.2527 ซ่ึงเป็น       
ช่วงระยะเวลาหลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง 
    (3) แปลตีความภาพดาวเทียม Landsat-5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper (TM) 
ปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา โดยใช้ข้อมูลสนับสนุน             
จากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร และภาพถ่าย            
ทางอากาศดัดแก้สีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 บันทึกภาพ   
เม่ือปี พ.ศ.2545 ผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนนี้ คือแผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตร           
ปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง 
    (4) นําข้อมูลในข้อ (1), (2) และ (3) เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) และใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตรในสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาก่อนและหลังการสร้างเข่ือน 
ช่วงเวลาหลังจากการสร้างเข่ือน (2529) กับปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง ท้ังนี้จะได้แสดงในรูปของตารางเมท
ริกซ์ (Matrix) และกําหนดหน่วยพ้ืนท่ีการแสดงผลทางด้านการเกษตรเป็นไร่ 
    (5) ทําการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ี รอบอ่างเก็บน้ําของเข่ือนบางลางรวมท้ังพ้ืนท่ี
การเกษตรในหมู่บ้านและพ้ืนท่ีใกล้เคียง บันทึกผลผลิตการเกษตรชนิดต่างๆของพ้ืนท่ี 
   3) ผลการศึกษา 
    พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการปลูกยางพาราประมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือน               
บางลาง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงทําสวนยาง ซ่ึงใช้เวลาปลูก 7-8 ปี และมักมีอาชีพกรีดยางเพ่ือทําเป็นข้ียาง
ขายสร้างรายได้ ส่วนต้นยางเก่าท่ีมีอายุราว 20 ปีข้ึนไป เม่ือเลิกกรีดน้ํายางแล้ว ชาวบ้านสามารถขาย 
ต้นยางได้ไร่ละ 30,000 – 40,000 บาท สําหรับโรงงานไม้ยางพาราท่ีจังหวัดยะลามีอยู่ 2 โรง ซ่ึงรับซ้ือ
ไม้ยางตํ่าสุดกิโลกรัมละ 1.60 บาท สูงสุด 2.50 บาท โรงงานใช้ไม้วันละ 100 ตัน เม่ือคิดการใช้
ประโยชน์ของไม้ยาง 1 ต้น พบว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงร้อยละ 35 เป็นข้ีเลื่อยร้อยละ 10 เป็นเนื้อไม้               
ร้อยละ 55 เป็นไม้แปรรูป 350 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต (ดังภาพ 3-100 ถึงภาพ 3-102) โดยไม้แปรรูป
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ส่วนใหญ่จะส่งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ท่ี กรุงเทพมหานคร ระยอง ลําปาง และแพร่ นอกจากนี้ยังพบว่า            
มีการใช้พ้ืนท่ีบางส่วนเป็นสวนไม้ผล ได้แก่ สวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน สะตอ และกล้วยหิน 
กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ชาวบ้านมีการแปรรูปผลิตผลเกษตร เช่น แปรรูปกล้วยหินเป็นกล้วยฉาบ               
แปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนทอด กล้วยหินฉาบมีราคาท่ี 30 -40 บาท ส่วนทุเรียนทอดกิโลกรัมละ       
100 – 180 บาท  
    ส่วนผลไม้และผัก จํานวนท่ีขายและบริโภคท่ีพบในพ้ืนท่ีบางลางท่ีได้จากการสอบถาม
ชาวบ้านในพ้ืนท่ี แสดงในตารางภาคผนวก ก ตาราง 12 นอกจากนี้ยังได้แสดงผลการเปรียบเทียบราคา
ของผลิตผลทางการเกษตร (เช่น ผลไม้และผัก) ระหว่างราคาในท้องถ่ิน กับราคาในตลาด อ.เมืองยะลา 
แสดงในตารางภาคผนวก ก ตาราง 13 
 

 

ภาพ 3-100 แสดงการขนส่งไม้ยางพาราท่อนไปยังโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3-101 แสดงการเก็บไม้แผ่นยางพารา 
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ภาพ 3-102 แสดงไม้ยางพาราพร้อมในการขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆ 

การวิเคราะห์ส่วนเหล่ือมด้านราคาขายส่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจาก
ชุมชนโดยรอบเข่ือนบางลาง  
     จากการสํารวจพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ โดยรอบโครงการ            
เข่ือนบางลางยึดอาชีพทางด้านการเกษตร และการประมงเป็นอาชีพหลัก การท่ีราษฎรจะมีฐานะ                 
ทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงหรือไม่นั้น ย่อมข้ึนอยู่กับความสัมฤทธิ์ผลในการประกอบอาชีพเป็นสําคัญ                    
ซ่ึงก็หมายความว่า ผลิตผลทางการเกษตรและปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้ท้ังหมดมีตลาดรองรับ และสามารถ
จําหน่ายได้ในราคาท่ีสูงพอควร ตามสภาวะการณ์ท่ีเป็นจริง ในช่วงฤดูกาลท่ีมีผลผลิตออกมาก                    
ลําพังเฉพาะตลาดในท้องถ่ิน จะไม่สามารถรองรับผลผลิตท้ังหมดได้ ทําให้ผลผลิตส่วนเกิน (Surplus) 
ต้องเน่าเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทํา                  
การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมของราคาขาย สิ่งท่ีเกษตรกรและชาวประมงสามารถจําหน่ายผลผลิตได้        
(ผลต่างระหว่างราคาขายส่งในตลาดท้องถ่ินกับราคาขายส่งในตลาดอําเภอเมืองจังหวัดยะลา) เพ่ือท่ีจะ
ได้ทราบว่ามีผลิตผลทางการเกษตรและปลาชนิดใดบ้าง ท่ีมีส่วนเหลื่อมของราคาขายส่งท่ีสูงกว่าอัตราค่า
ขนส่ง ในช่วงระยะทางระหว่างชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการกับอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ซ่ึงผลผผลิต
ต่างๆเหล่านั้น สามารถระบายออกสู่ตลาดในอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ซ่ึงก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง                 
ท่ีช่วยให้เกษตรกรและชาวประมงสามารถขายสินค้าได้ท้ังปริมาณและราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อาจจะเสี่ยงให้
ได้รับผลกําไรจากการประกอบการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในท่ีนี้จะขอเสนอผลการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมของราคา
ขายส่งจากพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงประกอบไปด้วยไม้ผลและพืชผัก รวมท้ังผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีได้จาก               
การทําประมงซ่ึงได้แก่ปลาชนิดต่างๆ ดังแสดงไว้ในตารางภาคผนวก ก ตาราง 16 
     จากตารางภาคผนวก ก ตาราง 17 จะเห็นได้ว่าราคาผลิตผลทางการเกษตรประเภท 
ผลไม้ ซ่ึงได้แก่ แก้วมังกร ขนุน เงาะ ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด ลองกอง สละ ลําไย ส้ม มะพร้าวอ่อน
ทุเรียน ในตลาดท้องถ่ิน เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยขายส่งในตลาดอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จะเห็นได้ว่า ผลไม้บางชนิดมีส่วนเหลื่อมด้วยราคาขายส่งเป็นบวก ซ่ึงแสดงว่ามีราคาขายส่งเฉลี่ยใน
ตลาดอําเภอเมือง จังหวัดยะลาสูงกว่าในตลาดท้องถ่ิน ซ่ึงก็หมายความว่า ผลไม้ชนิดต่างๆ เหล่านี้ บาง
ชนิดมีโอกาสท่ีจะขนส่งไปจําหน่ายยังตลาดในตัวเมือง จังหวัดยะลา และสามารถให้ผลตอบแทนแก่
เกษตรกรสูงกว่า  ในการพิจารณาว่าผลไม้ ชนิดใดสมควรท่ีจะขนส่งไปจําหน่ายยังตลาดตัวเมืองหรือไม่
นั้น จะต้องเอาส่วนเหลื่อมของราคาไปเปรียบเทียบกับค่าขนส่งเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม ซ่ึงจากการ
สํารวจภาคสนาม พบว่า ค่าขนส่งพืช ผัก และผลไม้ จากชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางไปยังตลาด
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อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นชนิดผลไม้ท่ีมีส่วนเหลื่อมของราคา
ขายส่งสูงกว่าค่าขนส่ง ก็สมควรท่ีจะส่งไปจําหน่ายยังตลาดในเมือง จากตารางภาคผนวก ก ตาราง 17 
จะเห็นได้ว่ามีผลไม้จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ ขนุน เงาะ ฝรั่ง มะละกอ มังคุด ส้ม และทุเรียน ท่ีมีส่วน
เหลื่อมของราคาขายส่งสูงกว่าค่าขนส่ง อาจจะมีความเหมาะสมกว่าท่ีจะนําไปจําหน่ายยังตลาดในเมือง 
เพราะจะทําให้เกษตรกรได้ผลกําไรเพ่ิมสูงข้ึน โดยทุเรียนจะให้ส่วนเหลื่อม ด้านราคาสูงสุดเท่ากับ 13    
ถึง 14 บาท/กิโลกรัม   
     สําหรับชนิดพืชผักต่างๆ อันได้แก่ ขม้ิน ข่า คะน้า ตะไคร้ แตงกวา ใบบัวบก ถ่ัวฝักยาว  
ผักกวางตุ้ง ผักกูด พริก พริกข้ีหนู ผักบุ้ง มะเขือเปาะ มะเขือพวง มะเขือยาว มะระข้ีหนู และสะตอ  
ปรากฏว่ามีพืชผักเพียงจํานวน 6 ชนิดเท่านั้นท่ีมีศักยภาพท่ีจะส่งไปจําหน่ายยังตลาดในเมืองยะลา             
โดยยังให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรเพ่ิมสูงข้ึน ได้แก่ ตะไคร้ ถ่ัวฝักยาว ผักกูด มะเขือ
ยาว  และสะตอ โดยสะตอ จะให้ส่วนเหลื่อมด้านราคาสูงสุดเท่ากับ 55 บาท/กิโลกรัม   
     ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากการทําประมง ซ่ึงได้แก่ปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลากด              
ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียนขาว ปลาทับทิม ปลานิล ปลาแม่น ปลายี่สก ปลาแรด    
พบมีค่าขนส่งเฉลี่ยต่อกิโลกรัมท่ีได้จากการสํารวจเท่ากับ 1.36 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงผลจากการพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างส่วนเหลื่อมของราคาขายส่งปลา กับราคาค่าขนส่งแล้วจะเห็นได้ว่ามีปลาเพียง                
2 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ ปลาตะเพียนและปลาแรด ท่ีมีค่าส่วนเหลื่อมของราคาสูงกว่าอัตราค่าขนส่ง              
โดยปลาตะเพียน จะให้ส่วนเหลื่อมของราคาสูงสุดเท่ากับ 6.97 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น ในการลด                
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของส่วนเหลื่อมด้านราคาขายส่ง ระหว่างราคาขายส่ง               
ในตลาดท้องถ่ินกับราคาขายส่งในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงเป็นไปได้ท่ีจะนําผลผลิตจากชุมชนต่างๆ 
โดยรอบโครงการเข่ือนบางลาง ไปจําหน่ายยังตลาดในเมืองยะลา เพราะลําพังจะพ่ึงพิงอยู่กับตลาด              
ในท้องถ่ินอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก เพราะอุปสงค์ในตลาดท้องถ่ินมีจํากัด จึงไม่สามารถรองรับอุปทาน
ท่ีผลิตในพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด ประกอบกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเก็บรักษาไว้ไม่ได้นานและเน่า
เสียง่าย ดังนั้นจึงควรกําหนดแนวทางแก้ไขโดยลดอัตราค่าขนส่งผลิตผลสู่ตลาดในเมืองยะลา ซ่ึงอาจทํา
ได้โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรและประมง พร้อมท้ังระดมทุนเพ่ือจัดซ้ือยานพาหนะในการขนส่งไว้
บริการแก่กลุ่มสมาชิก เพ่ือท่ีจะทําให้ผลผลิตบางชนิด ท่ีแต่เดิมให้ส่วนเหลื่อมด้านราคาส่งไม่คุ้มค่ากับ
การขนส่ง ให้กลับมามีราคาท่ีจะสามารถส่งไปจําหน่ายยังตลาดในเมืองได้อย่างคุ้มค่า และให้
ผู้ประกอบการมีผลกําไรเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงก็จะเป็นทางหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยรอบ
โครงการให้ดีข้ึน และทําให้อาชีพการเกษตรและการประมงมีความม่ันคงยั่งยืน ท้ังนี้เพราะพ้ืนท่ี
การเกษตรในปัจจุบันเป็นท่ีนา 155,397 ไร่ หรือ 44.84 เปอร์เซนต์ เท่านั้น และมีระบบชลประทาน
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 300,000 ไร่ จึงทําให้ชาวบ้าน ท่ีปลูกพืชผลการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้       
ได้รับประโยชน์ไปด้วย 
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  3.4.6  ปัญหาอุทกภัย 
    1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     เพ่ือทบทวนสาเหตุของการเกิดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในอดีตเพ่ือนํามาใช้ในการประเมิน 
และคาดการณ์ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย              
ท่ีเหมาะสม 
    2) วิธีการศึกษา 
     การศึกษาปัญหาอุทกภัย ใช้การทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร และรายงานท่ีเก่ียวข้อง
    3) ผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาปัญหาอุทกภัยก่อนการสร้างเข่ือน  
      ก่อนการสร้ าง เ ข่ือน พ้ืน ท่ีส่ วนกลางและพ้ืน ท่ีตอนใต้ของลุ่ มน้ํ า ปัตตานี              
ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดยะลา และปัตตานี จะประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงเกือบทุกปี อุทกภัยท่ี
รุนแรงท่ีสุดในรอบ 75 ปี ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2510 โดยมี peak flow สูงสุดท่ีจังหวัด
ยะลา โดยประมาณ 3,600 ลบ.ม./วินาที และมีระดับน้ําสูงสุด 17.28 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล               
ปานกลาง และมีการเกิดอุทกภัยใหญ่ อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2518 โดยมี peak flow อยู่ท่ี 
1,250 ลบ.ม./วินาที สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่าน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม นอกจากนี้ในส่วนของลุ่มน้ําตอนบนของจังหวัดยะลา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเมืองยะลาถึง 3,295 ตารางกิโลเมตร และในจํานวนนี้ประกอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีเป็น             
เขาสูงข้ึนถึง 2,080 ตารางกิโลเมตร ยังอยู่ตอนเหนือเข่ือนบางลาง และพ้ืนท่ีเชื่อมต่อระหว่างบางลาง           
ถึงยะลา เป็นพ้ืนท่ีตามไหล่เขาเท่ากับ 1,215 ตารางกิโลเมตร ในส่วนนี้จะครอบคลุมพ้ืนท่ีลําน้ําย่อย
ยะลาเท่ากับ 400 ตารางกิโลเมตร ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง และจากยะลาถึง
ปัตตานี เป็นพ้ืนท่ีนาข้าว ซ่ึงเป็นท่ีราบท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน และความลาดเอียงของท้องน้ํา
ตอนส่วนเหนือของยะลาประมาณ 0.002 และจะลดลงเป็น 0.00025 เม่ือเข้าถึงบริเวณเมืองยะลา             
และพ้ืนจะมีลักษณะราบในส่วนของบริเวณลําน้ําตอนล่างด้วยลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
จึงส่งผลให้มีปริมาณน้ําท่ีไหลบ่าเข้าสู่ยะลา ปริมาณมากและเพ่ิมข้ึนถึงระดับสูงสุดอย่างรวดเร็ว 
      ความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดปัตตานีและยะลา ในเดือนมกราคม              
ปีพ.ศ. 2518 เป็นมูลค่า 23.679 และ 3.689 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 27.368 ล้านบาท 
ความสูญเสียดังกล่าวเกิดข้ึนกับทรัพย์สินส่วนตัว ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ ท่ีอยู่อาศัย 
รวมท้ังทรัพย์สินสาธารณะ ได้แก่ ถนน สะพาน และอ่ืนๆ สําหรับอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในเดือนธันวาคม                
ปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินส่วนตัว และทรัพย์สินสาธารณะของราษฎร                     
ไป จังหวัดปัตตานีและยะลาเป็นมูลค่าเท่ากับ 24.587 และ 5.215 ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็น
มูลค่ารวมเท่ากับ 29.802 ล้านบาท 
      เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ตอนบนของประเทศจะเป็นฤดูหนาว 
ลมหนาวท่ีพัดผ่านจากตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ่าวไทยมีกําลังแรง ประกอบกับมีร่องความกดอากาศ
ตํ่าส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ น้ําป่าไหลหลาก การท่ีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดอุทกภัย ทําให้เกิดดิน
ถล่มในหลายพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด รวมไปถึงจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี หรืออาจเรียกโดยรวมว่า
ลุ่มน้ําปัตตานีนั้นเองจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดยะลาซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าจังหวัดปัตตานี ปัญหา
น้ําท่วมและปัญหาอุทกภัย ของท้ังสองจังหวัด มักจะท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลูก และท่วมบ้านเรือนของราษฎร 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุ่มท่ีอยู่ใกล้แม่น้ําปัตตานีเพราะไม่สามารถระบายลงในลําคลองทัน ถ้าช่วงไหนท่ีฝนตก
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ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลามาก น้ํามักจะล้นตลิ่งฝั่งซ้ายของชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีตํ่ากว่าต้ังแต่อําเภอยะรัง อําเภอแม่
ลาน และไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีในท่ีสุด น้ําท่ีไหลบ่าอาจจะมีความรุนแรงมากไหลล้นจากจังหวัดยะลา
ท่วมไปท่ีอําเภอหนองจิกจังหวัด ปัตตานีทําให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยของราษฎร การตรวจสอบปริมาณน้ําสามารถทําได้ท่ีหน้าเข่ือนปัตตานี ถ้าปริมาณท่ีไหลผ่านหน้า
เข่ือนปัตตานีมากเกินกว่า 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นความสามารถสูงสุดของเข่ือนปัตตานีท่ีจะ
ระบายน้ําได้ จะทําให้น้ําล้นอาคารระบายน้ําล้น หรือท่ีเรียกว่า Spillway และถ้าหากปริมาณน้ํารวมกัน
ผ่านเข่ือนปัตตานี มีปริมาณน้ํามากกว่า 1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ําจะไหลท่วมตลิ่งฝั่งซ้ายซ่ึงมี
พ้ืนท่ีท่ีตํ่ากว่าไหลน้ําสู่แม่น้ําปัตตานีสายเก่า หรือท่ีเรียกว่า คลองตุยง แล้วไหลท่วมสองฟากฝั่งเป็น
อุทกภัยท่ีรุนแรงท่วมบ้านเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของราษฎร ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงชีวิต 
ทรัพย์สิน บ้านเรือนของราษฎรซ่ึงในปี 2542, 2543 และปี 2548 มีปริมาณน้ําไหลรวมหน้าเข่ือน
มากกว่า 2,500 ลบ.ม./วินาที ก่อให้เกิดน้ําท่วมรุนแรง ต้นไม้ผลยืนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียน 
ลองกองซ่ึงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ตายหลายหม่ืนต้น โดยเฉพาะในปี 2548 น้ําไหลล้น
ตลิ่ง ท่วมชุมชนเทศบาลเมืองปัตตานี และน้ําหลากท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ี อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ท่วม
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองยะลา สําหรับปี 2550 มีปริมาณไหลรวมหน้าเข่ือนปัตตานี ประมาณ 1,500 ลบ.ม./
วินาที ทําให้เกิดน้ําท่วมรอบนอกของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี สําหรับจังหวัดปัตตานี ถนนทาง
หลวงซ่ึงเป็นทางเลี่ยงเมืองสายใหม่ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ต่อการระบายน้ํา พ้ืนท่ีหมู่บ้านสันติ 1 
สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นภูเขาท่ีมีความลาดชัน เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
สําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีปริมาณฝนตกหนักมากท่ีสามารถวัดปริมาณน้ําฝนได้ต้ังแต่ 280-550 
มิลลิเมตร โอกาสท่ีจะเกิดน้ําบ่าไหลรุนแรงมาก  
   สรุป จากข้อมูลในอดีตนํามาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน เม่ือปริมาณน้ําไหลรวมหน้าเข่ือน
ปัตตานีเกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที บางปีอาจมากถึง 2,500 ลบ.ม./วินาที หรือถ้าหากปริมาณน้ําฝนท่ีวัด
ได้ เกิน 100 มิลลิเมตรแล้ว ก็จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันหรืออพยพราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ลุ่มโดยเร่งด่วน โดย กฟผ. จะต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเม่ือมีฝนตกหนัก
โดยประสานงานกับผู้นําชุมชน ในอดีต กฟผ. ได้ดําเนินการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าบางครั้ง หากมีน้ํา
ท่วมในพ้ืนท่ีหมู่บ้านท้ายเข่ือนบางลาง และแจ้งบรรเทาสาธารณภัย อําเภอและจังหวัดเข้าช่วยเหลือ 
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3.5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
  การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง ประกอบด้วย 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 4 ปัจจัย ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคม การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ การสาธารณสุข 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้  
  3.5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
    1) วัตถุประสงค์ 
     โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง เป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่ม
น้ําปัตตานี ดําเนินการก่อสร้างต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2519 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2524 
และได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม
หลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 
     (1) เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี สถานภาพใน
ครัวเรือน ลักษณะของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครอบครัว ได้แก่ 
อาชีพหลักของครัวเรือน รายได้-รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน การมีหนี้สิน การต้ังถ่ินฐานของครัวเรือน     
และท่ีอยู่อาศัย เช่น ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ภูมิลําเนา การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของครัวเรือน  
     (2) เพ่ือสํารวจปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของชุมชน 
รวมถึงระดับ ของผลกระทบและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
     (3) เพ่ือสํารวจการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชนต่อ
โครงการ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลกระทบทางสังคม และกําหนดมาตรการในการจัดการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน 
     (4) เพ่ือกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบ ตลอดจนมาตรการในการติดตามการลด
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
    2) วิธีการศึกษา 
     (2.1) การรวบรวม ทบทวน ข้อมูลทุติยภูมิ 
       เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และโครงสร้างพ้ืนฐาน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จากเอกสารรายงานการศึกษา และข้อมูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยทบทวน
ข้อมูลและจัดเป็นหมวดหมู่ มีข้อมูลสรุปท่ีสําคัญ ได้แก่  
        (1) ข้อมูลเขตการปกครองและจํานวนประชากร ในระดับตําบลและหมู่บ้าน
ของบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
        (2)  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบอาชีพ รายได้จากสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างทางสังคม จากข้อมูลสรุป จังหวัด อําเภอ เทศบาล และ อบต. 
        (3) รวบรวมข้อมูลจากรายงานการศึกษาเดิม และผลการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคมของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางในปัจจุบัน ได้แก่ รายละเอียดของ
หมู่บ้านและจํานวนตัวอย่างครัวเรือนท่ีถูกสัมภาษณ์ ทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าท่ีผ่านมาและในปัจจุบัน ทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบาง
ลางท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
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     (2.2) การรวบรวม ทบทวน ข้อมูลปฐมภูมิ 
       การศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังเหนือเข่ือนบางลาง และท้ายเข่ือนบางลาง รวมถึง
หมู่บ้านอพยพ โดยใช้วิธีการศึกษาท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
       1) การศึกษาทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
        (1)  สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ตามทฤษฎี เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า                 
ถ้าขนาดตัวอย่างน้อย ความคลาดเคลื่อนจะมาก ถ้าเพ่ิมขนาดตัวอย่างมากข้ึนเรื่อยๆ ความคลาดเคลื่อน
จะลดลง ซ่ึงในหลักการศึกษา ด้านเศรษฐกิจสังคมนักสถิติท่ัวไปยอมให้มีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันทางสถิติร้อยละ 95 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,2551: 110;     
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550: 156) ดังนั้นในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร              
ยามาเน่ (Yamane, 1967)  ดังนี้ 

       n =   
        
       n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
       e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให้เกิดข้ึนได้ 
        = 0.05 
       N = จํานวนประชากร 
แทนค่าตามสูตร ดังนี้ 
จํานวนตัวอย่าง เหนือเข่ือน (รวมหมู่บ้านอพยพ)  n     =      
                                                        
                 =    382 (เก็บข้อมูลจริงจํานวน 412 ตัวอย่าง) 
 
จํานวนตัวอย่าง ท้ายเข่ือน             n   =   
                                                            
                =     383 (เก็บข้อมูลจริงจํานวน 384 ตัวอย่าง) 
        ดังนั้น จํานวนตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ หาขนาด
ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ท่ีอาศัยอยู่โดยรอบเข่ือนบางลางในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ีชุมชนท้ังเหนือเข่ือนและท้ายเข่ือน รวมท้ัง หมู่บ้านอพยพท่ีเกิดจากการดําเนินการของเข่ือน               
บางลาง ซ่ึงมีจํานวน 765 ครัวเรือน แต่เก็บข้อมูลจริงจํานวน 796 ครัวเรือน แต่ท้ังนี้ได้เก็บตัวอย่างเพ่ิม
จํานวน 31 ครัวเรือน ดังตาราง 3-75 และพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลตามแผนท่ี ภาพ 3-103 และ 3-104 

 

 

 

 

 

8,023 
1+ (8,023 x .0025) 

N 
1+ Ne2 

8,859 
1+ (8,859 x .0025) 
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ตาราง 3-75 จํานวนครัวเรือนและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนบางลาง 
 

พ้ืนท่ีเก็บข้อมูล จํานวนครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่าง 

พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน 

ตําบลแม่หวาด 1,767 84 
เทศบาลตําบลคอกช้าง 504 24 
ตําบลอัยเยอร์เวง 2,765 159 
ตําบลบ้านแหร 1,679 81 
ตําบลธารโต 854 41 
* หมู่บ้านสันติ 1 259 12 
*หมู่บ้านสันติ 2 157 9 
*หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 20 2 

รวม 8,023 412 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

ตําบลเข่ือนบางลาง 1,158 50 
ตําบลบันนังสตา 2,825 123 
ตําบลบาเจาะ 1,638 71 
ตําบลตลิ่งชัน 3,238 140 

รวม 8,859 384 
รวมท้ังส้ิน 16,864 796 

หมายเหตุ  *   คือหมู่บ้านอพยพซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน  
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ท้ายเขื�อน 

 

 

 

 

 

 

 

เหนือเขื�อน 

ภาพ  3-103   พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 
 

ท่ีมา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat5-TM RGB:4 5 
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ภาพ 3-104  พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 
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         (2) สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เก็บรายละเอียดข้อมูล        
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างตาม ตาราง 3-76 - ตาราง 3-78 

ตาราง 3-76 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมู่บ้านต่างๆ (สัมภาษณ์เชิงลึก                 
จากผู้นําในหมู่บ้าน) เหนือเข่ือน 
 

ลําดับ ตําบล/หมู่บ้าน จํานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1 บ้านแหร 12 
2 แม่หวาด 12 
3 คอกช้าง 12 
4 อัยเยอร์เวง 12 
5 หมู่บ้านสันติ 1 (ตําบลเข่ือนบางลาง) 12 
6 หมู่บ้านสันติ 2 (ตําบลแม่หวาด) 12 
7 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 12 
8 ธารโต 12 

รวม 96 
 
ตาราง 3-77 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมู่บ้านต่างๆ (สัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้นําในหมู่บ้าน) ท้ายเข่ือน 
 

ลําดับ ตําบล/หมู่บ้าน จํานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1 เข่ือนบางลาง 12 
2 บันนังสตา 12 
3 บาเจาะ 12 
4 ตลิ่งชัน 12 

รวม 48 
 
ตาราง 3-78 กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ 
 

ลําดับ ตําบล/หมู่บ้าน จํานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1 เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าเข่ือนบางลาง 12 
2 ผู้นําองค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับตําบล 12 
3 ผู้นําองค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ 12 
4 ผู้นําองค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด 12 

รวม 48 
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   นอกจากนั้น มีการจัดทําการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถาม 
ท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ พร้อม ท้ังเชิญผู้ เชี่ ยวชาญท่ี มีความรู้ทางด้านสิ่ งแวดล้อม                      
จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถาม 
หลังจากนั้นจะทําการทดสอบ (Pre-test) แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือหาค่าความเชื่อถือ (Reliabity)                      
ของแบบสอบถามท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดทําแบบสอบถามท้ังสิ้น 6 ชุด 
ดังนี้ 

- แบบสอบถามชุดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข และการท่องเท่ียว (สําหรับ
ตัวแทนครัวเรือน) 

- แบบสอบถามชุดท่ี 2 ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ (สําหรับนักท่องเท่ียวและ
ประชาชน) 

- แบบสอบถามชุดท่ี 3 ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ (สําหรับผู้ประกอบการ
ด้านท่องเท่ียว) 

- แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจสังคมและสาธารณสุข (สําหรับผู้นํา
ชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

- แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจสังคม และสาธารณสุข (สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

- แบบสุนทรียสนทนา (สําหรับผู้นําชุมชนเข่ือนบางลาง) 

    3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (3.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
       - วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/ PC+ เพ่ือ
วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ และสาธารณสุข โดยมีข้ันตอนใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
       - ตรวจสอบแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
       - นําข้อมูลจากแบบสอบถามทุกตัวแปร มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความสูง (Kurtosis) 
      (3.2) การสร้างมาตรวัด  
       ผู้ศึกษาได้คํานึงถึงความถูกต้องในเนื้อหา (Content Validity) และความถูก
ต้องในการสร้าง (Construct Validity) ซ่ึงความถูกต้องในเนื้อหานั้น ผู้ศึกษาได้ประมวลมาจากรายการ 
ข้อความ และข้อคําถาม ของนักวิชาการท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร และเป็นท่ียอมรับกันในวงการ
วิชาการใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรเหล่านั้น ในการศึกษาวิจัยท่ีคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้มาแล้ว 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550)  
     มาตรวัดตัวแปรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ มาตรวัดด้านวัตถุวิสัย 
(Objective Measures) และมาตรวัดด้านจิตวิสัย (Subjective Measures) ซ่ึงมาตรวัดด้านวัตถุวิสัย
นั้น นอกจากแสดงด้วยจํานวนตัวเลขการนับความถ่ี และจํานวนครั้งแล้ว จะมีการให้รหัส 0 และ 1              
โดย 0 คือ การแสดงถึงลักษณะในเชิงลบ การปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่เคย หรือไม่ทราบ และ 1 คือ                 
การแสดงถึงลักษณะในเชิงบวก การยอมรับ เคย หรือ ทราบ เป็นต้น 
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     ส่วนมาตรวัดเชิงจิตวิสัย จะใช้วิธีการอย่างเดียวกันคือ การท่ีผู้ตอบให้คะแนนความเห็น
ด้วย และความพึงพอใจ ด้วยคะแนน 0 - 10 (ตัวอย่าง เช่น คะแนนความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยของ
ข้อความ ถ้าไม่เห็นด้วยเลยให้คะแนนเป็น 0 ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 10 และให้คะแนนอ่ืนๆ              
ตามความมากน้อย) โดยพิจารณาจากสเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน เนื่องจากมีรายการ
ข้อคําถามบางข้อเป็นคําถามในเชิงลบ ดังนั้นจึงต้องกลับคะแนนใหม่ต้ังแต่ 10 - 0 ให้เป็น 0 - 10 
คะแนน ก่อนท่ีจะนําคะแนนดังกล่าวไปใช้คํานวณทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติวิเคราะห์ 
 
           

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ    เห็นด้วย            เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ไม่พอใจเลย        ไม่พอใจ เฉย ๆ           พอใจ            พอใจอย่างยิ่ง 

สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 
    สําหรับเกณฑ์ในการแปลผลของระดับความคิดเห็น ผู้ศึกษาได้ปรับใช้ตามเกณฑ์ของเบสต์ 
(Best, 1986, p.78) ซ่ึงมีเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 - 2.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นท่ีไม่เห็นด้วยเลยหรือไม่พอใจเลย 
  ค่าเฉลี่ย 2.01 - 4.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นท่ีไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจ 
  ค่าเฉลี่ย 4.01 - 6.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นท่ีเฉยๆ 
  ค่าเฉลี่ย 6.01 - 8.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยหรือพอใจ 
  ค่าเฉลี่ย 8.01 - 10.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือพอใจอย่างยิ่ง 
    สําหรับความเชื่อถือได้ (Reliablity) ของมาตรวัด ผู้ศึกษาใช้วิธีการวัดค่าความสอดคล้อง
ภายใน ( internal consistency method) เ พ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ แบบครอนบาคอัลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0.00 - 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีสูง แสดงว่า 
มาตรวัดท่ีสร้างมีความเชื่อถือได้มาก หากรายการท่ีนํามาสร้างมาตรวัดนั้น มีรายการท่ีมีเนื้อหา
สอดคล้องกันมากจะมีความสัมพันธ์กันสูง ทําให้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงตามไปด้วย ซ่ึงค่าแอลฟาท่ี              
อยู่ระหว่าง 0.500 - 0.650 มีความเชื่อถือได้ปานกลาง ถ้ามีค่า 0.700 ข้ึนไป มีความเชื่อถือได้ค่อนข้าง
สูง แต่ถ้าค่าตํ่ากว่าระดับ 0.500 ถือได้ว่ามีความเชื่อถือได้น้อย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2550)                    
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทําการทดสอบมาตรวัดท่ีได้สร้างข้ึนโดยการทดลองใช้ (pre-test) กับประชากร               
ในชุมชนนอกพ้ืนท่ีโครงการจํานวน 30 ราย ประกอบด้วยผู้นําชุมชน 15 ราย หัวหน้าครัวเรือน 15 ราย 
    (3.3) วิธีการเข้าพ้ืนท่ีสํารวจ 
      โดยการประสานงานกับหน่วยราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล 
ระดับหมู่บ้าน ดังนี้ 
      (1) การพบและชี้ แจง กับผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดยะลาใน อํา เภอบันนั งสตา            
อําเภอธารโต และการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
      (2) ส่งจดหมายถึงหน่วยงานราชการได้แก่ จังหวัดยะลา อําเภอบันนังสตา อําเภอ
ธารโต เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตําบล ข้อความในจดหมายคือ รายละเอียดการเข้าพ้ืนท่ีและ                       
การสํารวจกลุ่มเป้าหมาย 
      (3) ติดต่อประสานงานกับผู้นํ าชุมชน ได้แก่ กํานันผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส 
ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้นําต่างๆ ในชุมชน ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของการสํารวจ โดยวัตถุประสงค์
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ของการประสานงาน เพ่ือขอเข้าพ้ืนท่ีสํารวจ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ ข้ันตอนการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าและการสํารวจ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รับฟังคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และการอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล                   
และแผนปฏิบัติการสํารวจ 
    (3.4) สํารวจข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม 
      สํารวจโดยใช้แบบสอบถาม จํานวนตัวอย่างจะคํานวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในรายละเอียดของจํานวนประชากรและจํานวนตัวอย่าง สําหรับโครงสร้างของ
คําถามจะเน้นความเข้าใจง่ายระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังแสดงใน 
ภาคผนวก ข 
    (3.5) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
      ประชากรเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มตัวแทน
หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน โดยมีการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังนี้ 
      (1) กลุ่มผู้นําชุมชน : ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
สําหรับกลุ่มผู้นําชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ภายในตําบล หมู่บ้าน ท้ังเหนือเข่ือน และ
ท้ายเข่ือน  
      (2) ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน :  การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เช่นกัน 
    (3.6) การวิเคราะห์ผล 
      ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดจะนํามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และ            
ความคิดเห็น รวมท้ังสะท้อนลักษณะทางเศรษฐกิจ - สังคม ท่ีจะเป็นประโยชน์หรือเอ้ืออํานวยต่อ              
การพัฒนาโครงการ และประเด็นปัญหาทางสังคม ท่ีอาจเกิดข้ึนอันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โครงการ โดยจะวิเคราะห์ 2 รูปแบบ ตามลักษณะของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลทุติยภูมิจะมีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา เพ่ือแสดงสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ี และนํามากําหนดเป็นพ้ืนฐาน                  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับชุมชน ส่วนข้อมูลปฐมภูมิ มีการวิเคราะห์ดังนี้ 
       (1)  ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชน จะวิเคราะห์ผลโดยใช้
ข้อมูลสถิติทางสังคม (SPSS for Windows) หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าความสัมพันธ์ (Correlation) 
เพ่ืออธิบายทัศนคติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
       (2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้นําชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ จะนํามา
วิเคราะห์เพ่ือนําเสนอโครงสร้างด้านเศรษฐกิจสังคมโดยภาพรวมของชุมชน  

   4) การทดสอบเครื่องมือและการปรับปรุงเครื่องมือ ได้รับการทดสอบคุณภาพดังนี้ 
    (1)  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ท้ังเครื่องมือในการวิจัย            
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาข้อคําถามและข้อความท่ีใช้ในแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ มีความเหมาะสมชัดเจนและครอบคลุมในเนื้อหาท่ีต้องการศึกษาวิจัยหรือไม่ หลังจากนั้นก็ได้
นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้เหมาะสม ท่ีจะใช้กับเนื้อหาท่ีจะต้อง
ศึกษาวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญซ่ึงคัดเลือกจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 30 คน นั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรของการไฟฟ้า                
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เม่ือวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือทําการทดสอบเครื่องมือ 
    (2)  การหาค่าของความเ ช่ือถือได้  (Reliability)  ของแบบสอบถามทําโดยนํา
แบบสอบถามท่ีเสร็จแล้ว ไปทดสอบ (Pre-test) 1 ครั้ง ก่อนนําไปใช้จริง กับกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนท่ี
เข่ือนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงเป็นเข่ือนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ในระหว่างวันท่ี 26-31 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จํานวน                   
30 ราย เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ของแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีจํานวน 3 ชุด คือ  

- แบบสอบถามชุดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุขและการท่องเท่ียวสําหรับ
ตัวแทนครัวเรือน 

- แบบสอบถามชุดท่ี 2 ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพสําหรับนักท่องเท่ียวและ
ประชาชน 

- แบบสอบถามชุดท่ี 3 ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพสําหรับผู้ประกอบการ 
ด้านท่องเท่ียว 

การวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consisteney Method) แบบแอลฟา              
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550) เพ่ือหาค่า
สัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ของแต่ละรายการและแต่ละมาตรวัดของแบบสอบถามท้ัง 3 ชุด ข้างต้น 
โดยค่า Alpha ท่ีอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.65 เป็นค่าท่ีเชื่อถือได้ระดับปานกลาง และค่าต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป          
มีค่าความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง แต่หากตํ่ากว่า 0.50 ถือว่าเชื่อถือได้น้อย และข้อมูลจากการทดสอบ  
(Pre-test) ข้างต้น เม่ือนํามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาคุณภาพรายข้อและคุณภาพโดยรวม พบว่า ได้ค่า 
Alpha อยู่ในระดับท่ีสูงมาก ตามตาราง 3-79 

ตาราง  3-79 ความเช่ือถือได้ (Reliability) ของมาตรวัดของแบบสอบถาม 
 
ลําดับ รายการ Cronbach’s Alpha 

1 ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 1 0.922 
 1.1  ค่าความเช่ือมั่นด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการเข่ือนบางลาง 0.950 
 1.2  ค่าความเช่ือมั่นด้านปัญหาจากการมีเข่ือนบางลาง 0.969 
 1.3  ค่าความเช่ือมั่นด้านความต้องการ  0.901 
2 ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 2 0.886 
3 ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 3 0.949 

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินใจ คือ มาตรวัดท่ีค่าของความเชื่อถือได้สูง ต้องมีค่า Alpha > 0.60 
   คณะผู้ศึกษาได้ร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือวางแผน             
การดําเนินการลงไปเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมการในการ
เก็บข้อมูล เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียด ตามภาพ 3-105 
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ซ่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดําเนินการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงรวมท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้นําในชุมชน เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าเข่ือนบางลาง ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด (ดังภาพ 3-106)  
 

   
 

  
 

    
 

ภาพ 3-105 คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ประชุมเม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 -16.00 น. 
เพ่ือเตรียมการในการลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
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ภาพ 3-106 สถานท่ีตําบลบาเจาะ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2554    

ผู้เก็บข้อมูล นายมุสลิม หะยีสามะ นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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   ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ    
   สําหรับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีระดับอําเภอ 3 อําเภอ คือ อําเภอธารโต 
อําเภอเบตง และอําเภอบันนังสตา มีรายละเอียด ดังนี้ 

   อําเภอธารโต  
   ประวัติ เดิมอําเภอธารโตอยู่ในการปกครองของตําบลแม่หวาด อําเภอบันนังสตา ซ่ึงกรม
ราชทัณฑ์ ได้จัดต้ังทัณฑสถานเพ่ือกักขังนักโทษทางการเมืองและนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ท่ีจัดส่งมาจากท่ัว
ประเทศ และเรียกทัณฑสถานแห่งนี้ว่า "นรกธารโต" ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ยกเลิกทัณฑสถานแห่งนี้ใน 
พ.ศ. 2500 กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดต้ังนิคมสร้างตนเองธารโตข้ึน แต่เดิมชาวบ้านเรียกบริเวณแถว
นี้ว่า ไอร์กือดง เป็นภาษามาเลย์ คําว่า "ไอร์" แปลว่า น้ํา ลําธารใหญ่ ส่วน "กือดง" คือพืชท่ีมีพิษคล้าย
ตําแย คําว่า ธารโต เป็นชื่อท่ีทางกรมราชทัณฑ์ต้ังข้ึนตามลักษณะภูมิประเทศ 
   การปกครองส่วนภูมิภาค  อําเภอธารโต แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 4 ตําบล 33 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ตําบลธารโต มี 7 หมู่บ้าน ตําบลบ้านแหร มี 11 หมู่บ้าน ตําบลแม่หวาด มี 8 หมู่บ้าน และตําบล
คีรีเขต มี 7 หมู่บ้าน 
   การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ีอําเภอธารโตประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลคอกช้าง อบต.ธารโต อบต.บ้านแหร อบต.แม่หวาด และอบต.คีรีเขต 
   ประชากรและการประกอบอาชีพ ประชากรมีท้ังชาวไทยเชื้อสายมลายูและเชื้อสายชาวไทย                
นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ทําเกษตรกรรม เช่น ทําสวนยางพารา สวนผลไม้ และทํา
ประมงน้ําจืด  
   สถานท่ีท่องเท่ียว น้ําตกธารโต มี 9 ชั้น ทุกชั้นมีทางเดินเท้าสามารถเดินชมความงามได้ตลอด 
บริเวณน้ําตกชั้นท่ี 3-5 มีศาลาพักชมความงามของน้ําตกและผืนป่า ระยะทางจากชั้นท่ี 1-9 ประมาณ 
500 เมตร สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง ได้แก่ ทะเลสาบธารโต และเข่ือนบางลาง ซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอ
บันนังสตา  

   อําเภอเบตง  
   ประวัติ เดิมพ้ืนท่ีท่ีเป็นอําเภอเบตงข้ึนอยู่กับเมืองรามันซ่ึงเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองของมณฑล
ปัตตานี ในปี พ.ศ. 2411 ได้ต้ังข้ึนเป็นอําเภอ ชื่อว่า อําเภอยะรม (ต้ังอยู่บ้านฮางุส หมู่ท่ี 1 ตําบลเบตง) 
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตําบล คือ ตําบลเบตง ตําบลยะรม ตําบลอิตํา ตําบลโกรเน ตําบลบาโลน 
และตําบลเซะ (โกร๊ะ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 จากผลการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับมลายา (อาณา
นิคมของอังกฤษ) เป็นเหตุให้ตําบลอิตํา ตําบลโกรเน ตําบลบาโลน และตําบลเซะ (โกร๊ะ) รวม 4 ตําบล 
ถูกตัดออกจากอําเภอยะรมไปรวมอยู่กับรัฐเประ ในมลายา อําเภอยะรม จึงเหลือการปกครองอยู่เพียง              
2 ตําบล คือ ตําบลเบตงและตําบลยะรม ต่อมาได้มีการจัดต้ังตําบลอัยเยอร์เวงและตําบลฮาลา                     
ซ่ึงจากหลักฐานปรากฏว่า มีตําบลอัยเยอร์เวง ในปี พ.ศ.2462 และมีตําบลฮาลา ในปี พ.ศ.2486 ต่อมา
อีก 21 ปี  
   ในปี พ.ศ. 2473 สมัยท่ีพระพิชิตบัญชาการเป็นนายอําเภอ ได้ย้ายท่ีต้ังท่ีว่าการอําเภอจาก
บ้านฮางุส หมู่ท่ี 1 ตําบลเบตง มาต้ังอยู่ท่ีบ้านกําปงมัสยิด หมู่ท่ี 6 ตําบลเบตง พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อจาก 
"อําเภอยะรม" เป็น อําเภอเบตง ซ่ึงเป็นภาษามาเลย์ มีความหมายว่า "ไม้ไผ่" (ท่ีว่าการอําเภอหลังเก่า
ต้ังอยู่ใกล้กับสถานีตํารวจภูธรเบตงปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2481 ได้ต้ังตําบลตาเนาะแมเราะ                      
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ปี พ.ศ. 2482 ได้ยุบตําบลฮาลาไปรวมกับตําบลอัยเยอร์เวง รวมท้ังได้ประกาศต้ังเทศบาลตําบลเบตงโดย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเบตงท้ังหมด ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทย
ประกาศต้ังตําบลธารน้ําทิพย์ ทําให้อําเภอเบตง มีการปกครองรวม 5 ตําบล คือ ตําบลยะรม ตําบล            
อัยเยอร์เวง ตําบลตาเนาะแมเราะ และตําบลธารน้ําทิพย์จนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายท่ีต้ังท่ีว่าการอําเภอ
อีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 มาต้ังอยู่ท่ีปัจจุบัน โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดอาคารหลังใหม่ เบตง เป็นอําเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา 
นับเป็นอําเภอใต้สุดของประเทศไทย  
   การปกครองส่วนภูมิภาค อําเภอเบตง แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตําบล 32 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ตําบลเบตง ตําบลยะรม 8 หมู่บ้าน ตําบลตาเนาะแมเราะ 9 หมู่บ้าน ตําบลอัยเยอร์เวง               
11 หมู่บ้าน และตําบลธารน้ําทิพย์ 4 หมู่บ้าน 
   การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองเบตง  อบต.ยะรม อบต.ตาเนาะแมเราะ อบต.อัยเยอร์เวง และอบต.ธารน้ําทิพย์  
   สภาพทางภูมิประเทศ ตัวเมืองเบตงอยู่ห่างจากด่านชายแดนเบตงเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร 
เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญด้านการท่องเท่ียวและการขนส่งสินค้า เป็นเมืองหน้าด่านท่ีจะนําสินค้าเข้า
ออกไปยังท่าเรือน้ําลึกปีนังของมาเลเซีย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ปกคลุมทิวเขาสันกาลาคีรี 
   ประชากรและการประกอบอาชีพ มีประชากร 56,471 คน ประกอบด้วยคนไทยหลากหลาย
เชื้อชาติเป็นคนไทย-มลายูมุสลิม ร้อยละ 50 คนไทยเชื้อสายจีน (เช่น ฮกเก้ียน แต้จิ๋ว จีนแคะ กวางสี) 
ร้อยละ 30 และคนไทยพุทธราว ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกยางพารา     
มีการทําสวนผลไม้และทําไร่ ส่วนในตัวเมืองนั้นประชากรจะประกอบอาชีพเก่ียวกับการให้บริการด้าน
การท่องเท่ียว  

   อําเภอบันนังสตา  
   ประวัติ เดิมชื่อว่า อําเภาเจาะ (ยาวี : باچوق ; รูมี : Bachok) ข้ึนกับเมืองรามัน ต้ังเม่ือ              
ปี พ.ศ. 2450 ต่อมาได้ยกเลิกหัวเมืองต่าง ๆ จึงได้ย้ายอําเภอมาต้ังท่ีแห่งใหม่แล้วต้ังชื่อว่า อําเภอ
บันนังสตา (ยาวี : ستار بنڠ  ; รูมี : Benang Setar) เป็นภาษามลายูปัตตานี แปลว่า นามะปราง  
   การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครอง ออกเป็น 6 ตําบล 50 หมู่บ้าน ได้แก่ บันนังสตา 
11 หมู่บ้าน  บาเจาะ 5 หมู่บ้าน ตาเนาะปูเต๊ะ 10 หมู่บ้าน ถํ้าทะลุ  5 หมู่บ้าน ตลิ่งชัน 13 หมู่บ้าน และ
เข่ือนบางลาง 6 หมู่บ้าน 
   การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ีอําเภอบันนังสตาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลบันนังสตา เทศบาลตําบลเข่ือนบางลาง อบต.บันนังสตา อบต. บาเจาะ 
อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ อบต.ถํ้าทะลุ และ อบต.ตลิ่งชัน  
   ประชากรและการประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสวนยางพารา ทําสวนผลไม้ 
และค้าขาย 
   ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีระดับตําบล 9 ตําบล คือ เทศบาลตําบลคอกช้าง ตําบล
บ้านแหร  ตําบลแม่หวาด ตําบลธารโต ตําบลอัยเยอร์เวง ตําบลเข่ือนบางลาง ตําบลบันนังสตา ตําบล 
บาเจาะ และตําบลตลิ่งชันมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   เทศบาลตําบลคอกช้าง อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  
   ประวัติ เทศบาลตําบลคอกช้าง หรือ ชาวบ้านคอกช้าง ในอดีตคือชาวบ้านโตท่ีได้อพยพจาก
พ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนพลังน้ํา คือ เข่ือน                
บางลาง เริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านคอกช้างหรือชาวบ้านโต ได้อพยพมาอยู่ท่ีของ
ทางไฟฟ้าฯจัดสรรไว้ให้คือบ้านคอกช้างในปัจจุบัน บางส่วนได้แยกย้ายไปอยู่ท่ีหมู่บ้านสันติ 2 บ้านวังไทร 
บ้านละหาด ในอดีตบริเวณบ้านคอกช้างเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า 
ควาญช้างจึงทําการคล้องช้างและทําคอกบริเวณสนามโรงเรียนบ้านโต ในปัจจุบัน จึงต้ังชื่อหมู่บ้านตาม
คําเรียกขานของชาวบ้านว่า "คอกช้าง" เทศบาลตําบลคอกช้าง ได้รับการเปลี่ยนแปลง ยกฐานะจาก
สุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลตําบล ตามประกาศการเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ.2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2542 และได้กําหนดตราสัญลักษณ์เป็นรูปคอกช้าง เป็นตราสัญลักษณ์ประจําเทศบาลตําบล     
คอกช้าง 
   สภาพท่ัวไปของตําบล เทศบาลตําบลคอกช้าง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี              
ของตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา มีพ้ืนท่ี 2.44 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก อําเภอธารโต 
20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยะลา 80 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา - เบตง) 
   สภาพภูมิประเทศ เทศบาลตําบลคอกช้างนั้น เป็นท่ีราบเชิงเขา พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นภูเขาสูงชัน 
มีคลองคอกช้างไหลผ่านบริเวณตอนกลางของชุมชนในแนวตะวันตก-ตะวันออก ผ่านทะเลสาบธารโต
และไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีในบริเวณเข่ือนบางลาง 
   ข้อมูลอาชีพของตําบล อาชีพหลัก ได้แก่ ทําสวนผลไม้ รับจ้างท่ัวไป นอกจากนี้มีอาชีพเสริม 
เช่น ปลาส้ม ไข่เค็ม (ภาพ 3-107) 
   ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตําบลคอกช้าง มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน     
มีฝนตกตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน ซ่ึงฤดูฝนจะมีระยะเวลายาวนานเกือบท้ังปี ท้ังนี้เพราะ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ําฝน/ปีประมาณ 
2,742.1 มิลลิเมตร 
   จํานวนประชากร ในปี พ.ศ. 2535 ชาย 821 คน หญิง 724 คน รวมท้ังสิ้น 1,545 คน 

   ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
   ประวัติ ตําบลบ้านแหรเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตําบลแม่หวาด อําเภอบันนังสตา ต่อมาปี 
พ.ศ.2508 ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นตําบลบ้านแหร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีกํานันคนแรกชื่อ นาย  
ยะพา ยุมอ และได้เกษียณอายุไปเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2545 ปัจจุบันประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
รักษาการกํานัน คือ นายดอรอนิง กูวิง 
   สภาพท่ัวไปของตําบล ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสาย
ยะลา-เบตง ประมาณ 67 กิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลาดชัน และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตามหุบ
เขามีลําธารสายเล็ก ๆ หลายสาย มีพ้ืนท่ีราบเพียงเล็กน้อย 
   จํานวนประชากรในเขต อบต.  6,489 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,679 หลังคาเรือน  
   ข้อมูลอาชีพของตําบล อาชีพหลัก ได้แก่ ทําสวน  
   สถานท่ีสําคัญ สถานีอนามัย วัดและสํานักสงฆ์ มัสยิด โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม และหมู่บ้านซาไก อยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านแหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตง 
ประมาณ 80 กิโลเมตร ด้านขวามือ มีทางเข้าไปยังหมู่บ้านท่ีอาศัยของชนเผ่าซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันในนาม 
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เงาะซาไก (ตามภาพ 3-108) เดิมดํารงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า มีความชํานาญในด้านสมุนไพ
ลูกดอกล่าสัตว์ บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก ต่อมา
พัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คําว่า
ปัจจุบันมีชนเผ่าซาไกท่ียังคงอาศัยอยู่บ้าง
   ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต
   ประวัติ ชื่อของตําบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาด ได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกท่ีบ้านโต
ในขณะนั้นน้ําได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเข่ือนบางลาง 
แม่หวาด ต่อมาในปี พ.ศ.2518 
ธารโต แยกตําบลแม่หวาดออกเป็นตําบลแม่หวาด ตําบลบ้านแหร ตําบลคีรีเขต
   สภาพท่ัวไป ตําบลแม่หวาดพ้ืนท่ีส่วน
มีฝนตกชุกตลอดปี  
   อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
ทะเลสาบธารโต/ค้าขายเป็นอาชีพเสริม
   จํานวนประชากรในเขต อบต
   สถานท่ีสําคัญ ทะเลสาบธารโต น้ําตกคอกช้าง น้ําตกละอองรุ้ง ป่าบาลา
โจรจีนวังไทร วัดดอกช้าง วัดตาพะเยา และวัดคงคานิมิต
   ตําบลธารโต อําเภอธารโต
   ประวัติ ได้มีการจัดต้ังเป็น ตําบลธารโต เม่ืออําเภอได้รับการยกฐานะ
พ.ศ.2524 เริ่มแรก มีจํานวน 8 
ซ่ึงเป็นตําบลต้ังข้ึนใหม่ จนถึงปัจจุบัน
รวมท้ังสิ้น 7 หมู่บ้าน 
   สภาพท่ัวไป ตําบลธารโต มีหมู่บ้านท้ังหมด
ชัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพหลักทําสวน
หญ้า ผลิตภัณฑ์ตําบล น้ําพริกเผาไทย มุสลิม และผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม 
   จํานวนประชากรในเขต อบต
   สถานท่ีสําคัญ วัดธารโต

ภาพ 3-107 ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรจัดเป็นสินค้า 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

เดิมดํารงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า มีความชํานาญในด้านสมุนไพ
บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก ต่อมา กรมประชาสงเคราะห์ได้

โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และให้มีอาชีพทําสวนยางและ
ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คําว่า ศรีธารโต ให้ทุกคนใช้เป็นนามสกุล 

บันมีชนเผ่าซาไกท่ียังคงอาศัยอยู่บ้าง แต่บางส่วนได้แยกย้ายไปทํางานท่ีอ่ืน 
ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

ชื่อของตําบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาด ได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกท่ีบ้านโต
ในขณะนั้นน้ําได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเข่ือนบางลาง เม่ือจัดต้ังตําบล จึงต้ังชื่อว่า ตําบล

2518 ตําบลแม่หวาดได้ยกฐานะเป็นก่ิงอําเภอ แต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นก่ิงอําเภอ
แยกตําบลแม่หวาดออกเป็นตําบลแม่หวาด ตําบลบ้านแหร ตําบลคีรีเขต และตําบลธารโต

ตําบลแม่หวาดพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีท่ีราบน้อย

ทําไร่ ผลิตภัณฑ์ กล้วยหิน (ภาพ 3-109) และทําประมงน้ําจืดบริเวณ
ค้าขายเป็นอาชีพเสริม 

จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,997 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,767 
ทะเลสาบธารโต น้ําตกคอกช้าง น้ําตกละอองรุ้ง ป่าบาลา

โจรจีนวังไทร วัดดอกช้าง วัดตาพะเยา และวัดคงคานิมิต 
อําเภอธารโต จงัหวัดยะลา 

ได้มีการจัดต้ังเป็น ตําบลธารโต เม่ืออําเภอได้รับการยกฐานะ เป็นอําเภอธารโต เม่ือปี 
8 หมู่บ้าน และเม่ือปี พ.ศ. 2535 ได้มีหมู่บ้านแยกไปข้ึนกับตําบลคีรีเขต 

ซ่ึงเป็นตําบลต้ังข้ึนใหม่ จนถึงปัจจุบัน ตําบลธารโต ได้มีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม และมีหมู่บ้าน

ธารโต มีหมู่บ้านท้ังหมด 7 หมู่บ้าน สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นบริเวณภูเขาสูง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพหลักทําสวน ทําไร่ อาชีพเสริม ทําไม้กวาดดอก

ผลิตภัณฑ์ตําบล น้ําพริกเผาไทย มุสลิม และผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ภาพ 3-110
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,595 คน และจํานวนหลังคาเรือน 994 หลังคาเรือน

วัดธารโต ท่ีทําการนิคมสร้างตนเองธารโต และน้ําตกธารโต 

  

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรจัดเป็นสินค้า OTOP ตําบลคอกช้าง
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เดิมดํารงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า มีความชํานาญในด้านสมุนไพรและเป่า
กรมประชาสงเคราะห์ได้

และให้มีอาชีพทําสวนยางและ
ให้ทุกคนใช้เป็นนามสกุล 

ชื่อของตําบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาด ได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกท่ีบ้านโต 
เม่ือจัดต้ังตําบล จึงต้ังชื่อว่า ตําบล                 

ตําบลแม่หวาดได้ยกฐานะเป็นก่ิงอําเภอ แต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นก่ิงอําเภอ
และตําบลธารโต 

ใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีท่ีราบน้อย อุดมสมบูรณ์               

และทําประมงน้ําจืดบริเวณ

1,767 หลังคาเรือน  
ทะเลสาบธารโต น้ําตกคอกช้าง น้ําตกละอองรุ้ง ป่าบาลา-ฮาลา อุโมงค์   

เป็นอําเภอธารโต เม่ือปี 
ได้มีหมู่บ้านแยกไปข้ึนกับตําบลคีรีเขต 

ตําบลธารโต ได้มีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม และมีหมู่บ้าน

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นบริเวณภูเขาสูง
อาชีพเสริม ทําไม้กวาดดอก

110) 
หลังคาเรือน 

 

 

ตําบลคอกช้าง 
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ภาพ 3-108 ชุมชนชาวซาไก ตําบลบ้านแหร อําเภอธารโต 
 

    
ภาพ 3-109 กล้วยหินและผลิตภัณฑ์จากสวนกล้วยหิน 

 

 
น้ําพริกเผาไทย-มุสลิม                                    ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม 

ภาพ 3-110 ผลิตภัณฑ์ตําบลธารโต 
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   ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
   ประวัติ เดิมมีชื่อว่าตําบลฮาลา อยู่ในอําเภอยะรม ชาวหมู่บ้านฮาลาในอดีต เป็นชาวมลฑล
ปัตตานี ได้ลี้ภัยการเมืองอพยพมาอาศัยในป่าลึกสมัยรัชกาลท่ี 5 ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ได้มีการอพยพ
อีก เพราะ ได้รับการคุกคามจากโจรคอมมิวนิสต์มาลายา ทางราชการจึงได้อพยพชาวบ้านฮาลามาอยู่
บริเวณริมแม่น้ําปัตตานี ส่วนท่ีมาของชื่อตําบลอัยเยอร์เวง นั้น “เวง” เดิมเป็นชื่อของชาวจีน ซ่ึงอาศัย
อยู่ริมฝั่งแม่น้ําปัตตานี บริเวณกม.ท่ี 29 ถนนสายยะลา-เบตง โดยมักจะเป็นท่ีพักของผู้เดินทาง (มีเพียง
บ้านหลังเดียวในสมัยนั้น) คําว่า “อัยเยอร์” เป็นภาษามลายู แปลว่า สายน้ํา จึงเป็นท่ีมาของชื่อตําบล 
"อัยเยอร์เวง" 
   สภาพท่ัวไป ตําบลอัยเยอร์เวง อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเบตง 32 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
ยะลา 100 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 476,875 ไร่ หรือ 818.72 ตารางกิโลเมตร ประชาชนทําสวน ทําไร่ 
มีสละพันธุ์อินโดนีเซียท่ีมีกลิ่นหอม และรสชาติดีมาก เป็นอาชีพหลัก และทําสวนผัก ไม้กวาดดอกหญ้า
เป็นอาชีพเสริม (ภาพ 3-111) 
   จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,938 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,765 หลังคาเรือน 
   สถานท่ีสําคัญ ป่าบาลาฮาลา บ่อน้ําพุร้อนนากอ น้ําตกสอยดาว หมู่ท่ี 7 น้ําตกเฉลิม       
พระเกียรติ ร.9 น้ําตกสายมาเลย์ หมู่ท่ี 8 น้ําตกนากอ หมู่ท่ี 9 น้ําตกช่องแคบ หมู่ท่ี 1 น้ําตกละอองรุ้ง 
น้ําตกหินขาว หน่วยพิทักษ์ ป่าพระปรมาภิไท จุดชมวิวทะเลหมอก หมู่ท่ี 6 ส่วนท่ี 2 ป่าบาลา-ฮาลา 
และวัดพุทธมงคล 

   ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
   ประวัติ ตําบลเข่ือนบางลาง ต้ังข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2526 และประกาศเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เม่ือปี พ.ศ.2538 ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 
70 - 30 ตําบลเข่ือนบางลาง อยู่ในเขตปกครองของอําเภอบันนังสตา มีท้ังหมด 6 หมู่บ้าน 
   สภาพท่ัวไป ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีภูเขา เป็นเนินสูงลาดชัน และตอนล่างจะเป็นอ่างเก็บน้ํา
กว้างมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 82.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,600 ไร่  
   อาชีพหลัก  ประชาชนทําสวน/ทําไร่ และทําอาชีพเสริมเป็นงานฝีมือ (ภาพ 3-112) 
   จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,753 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,544 หลังคาเรือน 
   สถานท่ีสําคัญ เข่ือนบางลาง หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ําจืดเข่ือนฯ หน่วยสาธิต
สหกรณ์การเกษตรเข่ือน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข่ือนบางลาง 

ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
   ประวัติ ตําบลบันนังสตาต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2450 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 94 ปี ประชาชน
ส่วนใหญ่พูดภาษามลายู นับถือศาสนาอิสลาม อยู่ในเขตปกครองของอําเภอบันนังสตา ประกอบไปด้วย 
11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าหวังนอก บ้านป่าหวังใน บ้านกูแด บ้านเงาะกาโป บ้านบันนังกูแว บ้านกาโสด 
บ้านบือซู บ้านบือราเป๊ะ บ้านวังหิน บ้านเจาะบันตัง และบ้านบาโงยแจเกาะ 
   สภาพท่ัวไป พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและท่ีราบริมฝั่งแม่น้ํา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,850 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 111,562.50 ไร่  
   อาชีพหลัก ประชาชนทําสวน/ทําไร่ เป็นอาชีพหลัก และเลี้ยงเป็ด แพะ วัว ทํากล้วยหินฉาบ 
และงานฝีมือคือ การทํากริชปากกา (ภาพ 3-113) เป็นอาชีพเสริม 
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   จํานวนประชากรในเขต อบต. 13,980 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,825 หลังคาเรือน 
   สถานท่ีสําคัญ ถํ้ากระแชง (ถํ้าลอด) หมู่ท่ี 5 บ้านกาโสด และถํ้าชาญคูหา (ถํ้าแรด) หมู่ท่ี 7   
บ้านกูวาเดาะ 

   ตําบลบาเจาะ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 
   ประวัติ ตําบลบาเจาะ เป็นตําบลเก่าแก่ ก่อต้ังมาประมาณ 98 ปีแล้ว คําว่า "บาเจาะ" มา
จากคําว่า มือเจาะ" แปลว่าท่ีราบชื้นแฉะ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตําบลบาเจาะ
ประกอบ ด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านอูแบ หมู่ท่ี 2 บ้านบาเจาะ หมู่ท่ี 3 บ้านบางลาง หมู่ท่ี 4 บ้าน
บียอ และหมู่ท่ี 5 บ้านคอลอกาเอ 
   สภาพท่ัวไป ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มปนท่ีราบสูง มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ                 
130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,205 ไร่  
   อาชีพหลัก ประชาชนทําสวนเป็นอาชีพหลัก และเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ แปรรูปมะนาว และทํา
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ (ภาพ 3-114) เป็นอาชีพเสริม 
   จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,123 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,638 หลังคาเรือน 
   สถานท่ีสําคัญ ถํ้าจือลากี หมู่ท่ี 2 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา และถํ้าแนแต หมู่ท่ี 4 
ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา 
 

       
   สละของตําบลอัยเยอร์เวง มีพันธุ์อินโดนีเซีย     บ่อน้ําร้อนนากอ 

ภาพ 3-111 ผลิตภัณฑ์ตําบลอัยเยอร์เวง 
 
 

    
      เสื้อซาฟารี (เสื้อมลายู)        หมวกกะปิเยาะ 

ภาพ 3-112 ผลิตภัณฑ์ตําบลเข่ือนบางลาง 
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        งานฝีมือ กริชปากกา

ภาพ
 
 

   
   ตําบลตล่ิงชัน อําเภอบันนังสตา
   ประวัติ ตําบลตลิ่งชัน
ใหญ่มากไม่สะดวกต่อการปกครอง จึงได้แยกมาเป็น
หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 
ร้อยละ 32 
   สภาพท่ัวไป ตําบลตลิ่งชันเป็นหนึ่งในหกตําบลของอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
จากท่ีว่าการอําเภอบันนังสตา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
123,592 ไร่ 
   อาชีพหลัก ประชาชนส่วนใหญ่
สานเข่ง ตีเหล็ก และรับจ้างต่างๆ เป็นอาชีพ
   จํานวนประชากรในเขต อบต
   สถานท่ีสําคัญ น้ําตกสุขทาลัย
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งานฝีมือ กริชปากกา       ผลิตภัณฑ์ กล้วยหินฉาบ 

ภาพ 3-113 ผลิตภัณฑ์ตําบลบันนังสตา 

 

ภาพ 3-114  ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ 

ตําบลตล่ิงชัน อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 
ตําบลตลิ่งชัน เป็นตําบลท่ีแยกมาจากตําบลตาเนาะปูเต๊ะ เพราะเป็นตําบลท่ีกว้าง

ใหญ่มากไม่สะดวกต่อการปกครอง จึงได้แยกมาเป็น ตําบลตลิ่งชัน ประกอบด้วยหมู่บ้านท้ังหมด 
หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 68 และนับถือศาสนาพุทธประมาณ

ตําบลตลิ่งชันเป็นหนึ่งในหกตําบลของอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
จากท่ีว่าการอําเภอบันนังสตา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ประชาชนส่วนใหญ่ ทําสวน ทําไร่เป็นอาชีพหลัก และทําไม้กวาดดอกหญ้า
ๆ เป็นอาชีพเสริม 

จํานวนประชากรในเขต อบต. 12,958 คน และจํานวนหลังคาเรือน 3,238 
น้ําตกสุขทาลัย หมู่ท่ี 6 และภูเขาโบ๊ะโย๊ะ หมู่ท่ี 6 
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เพราะเป็นตําบลท่ีกว้าง
ประกอบด้วยหมู่บ้านท้ังหมด 13 
และนับถือศาสนาพุทธประมาณ

ตําบลตลิ่งชันเป็นหนึ่งในหกตําบลของอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อยู่ห่าง
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ทําไร่เป็นอาชีพหลัก และทําไม้กวาดดอกหญ้าจัก

3,238 หลังคาเรือน 
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   ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม 
    ในเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ หลังจากการสร้างเข่ือน
บางลาง (ปี พ.ศ.2554-2555) ทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนครัวเรือนในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2554 จํานวน 796 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น ครัวเรือนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน 4 ตําบล จํานวน 389 ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน  
5 ตําบล จํานวน 384 ครัวเรือน และในพ้ืนท่ีอพยพ 3 หมู่บ้าน จํานวน 23 ครัวเรือน มีรายละเอียดโดย
สรุปดังนี้ 
    1.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแทนครัวเรือน 
      จากการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นกลุ ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในพื้นท่ี
เหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ ดังมีรายละเอียด (ตาราง 3-80) คือ  
      พื้นที่เหนือเขื่อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.30              
มีอายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 33.74 ปี โดยมีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.20 
สถานภาพโสด ร้อยละ 43.20 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 93.30 นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) ร้อยละ 27.20 รองลงมาคือ จบปริญญาตรี ร้อยละ 19.30 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น(มัธยม 1-3) ร้อยละ 14.70 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นบุตร/ธิดา และหัวหน้า
ครัวเรือนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 29.60 และร้อยละ 29.80 ตามลําดับ คู่สมรสร้อยละ 20.80 พี่น้อง   
ร้อยละ 11.60 บิดามารดา และญาติ ร้อยละ 6.90 และร้อยละ 1.30 ตามลําดับ   
      พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.60 มีอายุ
เฉลี่ย 29.26 ปี มีสถานภาพโสด และสมรสเท่ากัน ร้อยละ 47.90 รองลงมาคือ สถานภาพแยกกันอยู่ 
ร้อยละ 4.20 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 95.80 มีเพียงร้อยละ 4.20 ท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) ร้อยละ 33.90 
รองลงมาคือ จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 19.30 ซึ่งใกล้เคียงกับจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คือ ร้อยละ 19.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นบุตร ธิดา ร้อยละ 32.30 
รองลงมาเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 21.10 คู่สมรส ร้อยละ 19.50 นอกจากนั้นเป็นพี่น้อง บิดา 
มารดา และญาติ ร้อยละ 13.30 ร้อยละ 10.70 และร้อยละ 3.10 ตามลําดับ 
      พ้ืนท่ีอพยพ กลุ ่มตัวอย่างมีเพศหญิงและชายใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 47.80 
และ 52.20 ตามลําดับ อายุเฉลี่ย 36.96 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6) ร้อยละ 30.40 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) ร้อยละ 26.10 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.90 
สถานภาพโสด ร้อยละ 13.00 สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ 8.70 สถานภาพใน
ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น คู่สมรส และบิดามารดา อย่างละเท่ากัน คือ ร้อยละ 30.40 
รองลงมา คือ เป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 21.70 เป็นบุตรธิดาและพี่น้องร้อยละ 13.0 และร้อยละ 
4.3 ตามลําดับ 
      ซึ ่งสังเกตได้ว ่าทั ้ง 3 พื้นที่ส ่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม มีอัตราการเป็นหม้าย    
หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่น้อยมาก 
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   1.2) ประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลางด้านเศรษฐกิจสังคม 
     ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลางด้านเศรษฐกิจสังคม 
เป็นการศึกษาจากข้อมูลแบบสอบถามท้ังด้านการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจัด
เวทีสุนทรียสนทนา ท้ัง 3 พ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ ครอบคลุม
บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย การใช้ประโยชน์จากเข่ือน ปัญหาจากการมี
เข่ือน และด้านความต้องการของชุมชน ดังนี้  
     (1)  เศรษฐกิจชุมชน  
       ท้ัง 3 พ้ืนท่ีศึกษา ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรมเพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีฝนตกความชื้นสูง และมีพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีบางส่วนท่ีรับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และรับจ้างท่ัวไป มีส่วนน้อยท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนประกอบอาชีพ
เกษตร ทําสวนผลไม้ประจําถ่ิน เช่น ลองกอง ทุเรียน ลางสาด กล้วยหิน ฯลฯ ร้อยละ 50.90 รองลงมา 
คือ รับจ้างท่ัวไป และรับราชการในท้องถ่ิน ร้อยละ 14.00 เท่ากัน นอกจากนั้นมีอาชีพค้าขาย ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ ร้อยละ 10.10 ร้อยละ 7.50 และ ร้อยละ 3.40 ตามลําดับ สําหรับพ้ืนท่ีท้าย
เข่ือนมีอาชีพเกษตร ร้อยละ 44.20 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.10 รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 13.20 
อ่ืนๆ ร้อยละ 15.30 ค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.50 และร้อยละ 0. 50 ตามลําดับ 
ส่วนพ้ืนท่ีอพยพ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 40.90 เกษตรกรรม ร้อยละ 31.80 รับราชการ และค้าขายเท่ากัน 
ร้อยละ 9.10 ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ ร้อยละ 4. 50 เท่ากัน (ตามแผนภูมิ 3-1) 

ตาราง 3-80 ข้อมูลท่ัวไปในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ 
 

ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย (Mean)  
ของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีเหนือเขื่อน พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน พ้ืนท่ีอพยพ 

เพศ    
หญิง 57.30 65.60 47.80 
ชาย 42.70 34.40 52.20 
อายุเฉลี่ย (ปี) 33.74 29.26 36.96 
ศาสนา    
พุทธ 6.70 4.20 - 
อิสลาม 93.30 95.80 100.00 
การศึกษา    
ไม่จบแต่อ่านได ้ 10.30 5.50 8.70 
ประถมศึกษา 11.60 12.00 30.40 
ม.1-3 14.70 19.30 - 
ม.4-6 27.20 33.90 26.10 
ปวช 5.10 3.40 - 
อนุปริญญา/ปวส. 9.00 5.20 4.30 
ปริญญาตร ี 19.30 19.00 17.40 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2.30 1.30 8.70 
อ่ืนๆ 0.50 0.50 4.30 
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ตาราง 3-80 (ต่อ) 
 

ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย (Mean
ของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนท่ี

สถานภาพสมรส 
โสด 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
สมรส 
อ่ืนๆ 
สถานภาพในครัวเรือน 
หัวหน้าครัวเรือน 
คู่สมรส 
บุตร/ธิดา 
พ่ี/น้อง 
บิดา/มารดา 
ญาติ 
 

แผนภูมิ 3

   สําหรับรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่าง
มีรายได้และรายจ่ายสูงสุด (18
16,150 บาท รายจ่าย 12,267 
(13,305 บาท และ 12,224 บาท ตามลําดับ
แต่อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าภาพรวมทั้งประเทศ และภาพร
ปีเดียวกัน (พ.ศ. 2554) (ตาม
3 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและมีความไม่สงบของพื้นที่ อันมีผลต่อรายได้
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Mean)  
ของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีเหนือเขื่อน พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน 

  
43.20 47.90 
4.60 4.20 
52.20 47.90 

- - 
  

29.80 21.10 
20.80 19.50 
29.60 32.30 
11.60 13.30 
6.90 10.70 
1.30 3.10 

3-1 ร้อยละของอาชีพหลักของครัวเรือนตัวอย่าง 

สําหรับรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนใน
18,402 บาท และ 14,485 บาท ตามลําดับ) พื้นที่
267 บาท ในขณะที่ชุมชนในพื้นที่อพยพมีรายได้และรายจ่ายตํ่าสุด 

บาท ตามลําดับ) โดยภาพรวมทั้ง 3 พื้นที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
แต่อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าภาพรวมทั้งประเทศ และภาพรวมในภาคใต้ด้วยกันเมื่อเปรียบเที

ตามแผนภูมิ 3-2) ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะสถานการณ์ในภาพรวม
ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและมีความไม่สงบของพื้นที่ อันมีผลต่อรายได้

เหนือเขื�อน ทา้ยเขื�อน อพยพ

16
.1
0%

9.
10
%

44
.2
0%

31
.8
0%

14
.0
0%

1 3
.2
0%

40
.9
0%

7.
50
%

0.
50
%

4.
50
%

3.
40
%

15
.3
0%

เกษตร รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-300 

พ้ืนท่ีอพยพ 

 
13.00 
8.70 
73.90 
4.30 

 
21.70 
30.40 
13.00 
4.30 
30.40 

- 

ครัวเรือนในพื้นที่เหนือเขื่อน                
พื้นที่ท้ายเขื่อนมีรายได้ 

พื้นที่อพยพมีรายได้และรายจ่ายตํ่าสุด 
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย     

วมในภาคใต้ด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบใน                      
เพราะสถานการณ์ในภาพรวมของ                  

ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและมีความไม่สงบของพื้นที่ อันมีผลต่อรายได้               

4.
50
%

4.
50
%

อ่ืนๆระบุ
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และรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้การขนส่งผลผลิตทางเกษตรขาดพ่อค้าคนกลาง
แล้วนําไปจําหน่ายยังแหล่งต่างๆ

แผนภูมิ 3-2 ค่าเฉล่ียรายได้
เปรียบเทียบกับภาคใต้และภาพรวมของประเทศในปี 

    
    ส่วนค่าเฉลี ่ยหนี ้ส ินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่
และภาพรวมของประเทศในปี 
พื้นที่เหนือเขื่อน มีหนี้สิน 80,
บาท) ทั้ง 3 พื้นที่มีหนี้สินตํ่ากว่า
ประเทศ (134,900 บาท) (ตาม
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาพ
นอกจากนี ้โดยที่วัฒนธรรม และ
สิ่งต้องห้าม ดังนั้นการเป็นหนี้สินนอกระ

แผนภูมิ 3-3 ค่าเฉล่ียหนี้สินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับภาคใต้และ
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และรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้การขนส่งผลผลิตทางเกษตรขาดพ่อค้าคนกลาง
ยังแหล่งต่างๆ 

ค่าเฉล่ียรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่างต่อเดือน ของแต่ละพ้ืนท่ี 
กับภาคใต้และภาพรวมของประเทศในปี 2554 (บาท

ส่วนค่าเฉลี ่ยหนี ้ส ินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ เปรียบเทียบกับภาคใต้
และภาพรวมของประเทศในปี 2554 พบว่า พื้นที่ท้ายเขื่อนมีหนี้สินมากที่สุด 

,328 บาท ในขณะที่ชุมชน พื้นที่อพยพมีหนี้สินน้อยที่สุด
มีหนี้สินตํ่ากว่า ภาพรวมหนี้สินของภาคใต้ (127,220 บาท) 

ตามแผนภูมิ 3-3) หากพิจารณาในประเด็นที่การเป็นหนี้คือทุนแล้ว 
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาพ
นอกจากนี ้โดยที่วัฒนธรรม และตามหลักการของอิสลาม การเป็นเจ้าหนี ้เง ินกู้ดอกเบี ้ยเป็น
สิ่งต้องห้าม ดังนั้นการเป็นหนี้สินนอกระบบน่าจะมีน้อย หรือไม่มีเลย  

ค่าเฉล่ียหนี้สินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับภาคใต้และ
ภาพรวมของประเทศในปี 2554 

ท่ัวประเทศ ภาคใต้ เหนือเขื่อน ท้ายเขื่อน อพยพ
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และรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้การขนส่งผลผลิตทางเกษตรขาดพ่อค้าคนกลาง ท่ีไปรับสินค้า

 
ดือน ของแต่ละพ้ืนท่ี 

บาท) 

เปรียบเทียบกับภาคใต้                  
ท้ายเขื่อนมีหนี้สินมากที่สุด (107,061 บาท) 

อพยพมีหนี้สินน้อยที่สุด (24,144 
) และภาพรวมทั้ง

หากพิจารณาในประเด็นที่การเป็นหนี้คือทุนแล้ว 
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาพรวม 

การเป็นเจ้าหนี ้เง ินกู้ดอกเบี ้ยเป็น                  

ค่าเฉล่ียหนี้สินของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับภาคใต้และ

อพยพ

อพยพ

24
,14

4
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   ในประเด็นการถือครองท่ีดิน ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมท่ีเป็นอาชีพหลัก       
ของชุมชน ซ่ึงคิดเป็นจํานวนไร่เฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่า พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนครัวเรือนมีท่ีดินเป็นของตนเอง
เฉลี่ย จํานวน  32.09 ไร่ เช่าท่ีดินของคนอ่ืน จํานวน 5.85 ไร่ และถือครองและเช่าบางส่วน จํานวน 
92.30 ไร่ สําหรับพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนมีท่ีดินเป็นของตนเองเฉลี่ยจํานวน 109.93 ไร่ เช่าท่ีดินของคนอ่ืน 
จํานวน 4.17 ไร่ และถือครอง และเช่าบางส่วน จํานวน 103.17 ไร่  ส่วนครัวเรือนในพ้ืนท่ีอพยพมีท่ีดิน
เป็นของตนเองเฉลี่ย จํานวน  11.18 ไร่ เช่าท่ีดินของคนอ่ืน จํานวน 5.00 ไร่ และถือครองและเช่า
บางส่วน จํานวน 10.00 ไร่  (ตามแผนภูมิ 3-4) 

. 

แผนภูมิ 3-4 ค่าเฉล่ียการถือครองท่ีดินของครัวเรือน (ไร่) 

   เม่ือพิจารณาข้อมูลชุมชนโดยภาพรวมเก่ียวกับ การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง มีห้องส่วนตัวในบ้านท่ี
อยู่อาศัย ครัวเรือนมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัย ความเพียงพอของรายได้ในครัวเรือน การออม               
และการไม่มีหนี้สิน พบว่า ครัวเรือนเหนือเข่ือน ท้ายเข่ือน และอพยพ มีบ้านท่ีอยู่อาศัยม่ันคง                    
(ร้อยละ 88.10 ร้อยละ 82.20 และร้อยละ 78.30 ตามลําดับ) และมีห้องส่วนตัวในบ้าน (ร้อยละ 75.50 
ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 78.30 ตามลําดับ) พ้ืนท่ีท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 79.00 
ร้อยละ 76.00 และร้อยละ 78.90 ตามลําดับ) ครัวเรือนท้ัง 3 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 55.90                        
มีความเพียงพอของรายได้ในครัวเรือน (ร้อยละ 68.00 ร้อยละ 55.90 และร้อยละ 73.90 ตามลําดับ) 
สําหรับการมีเงินออมในครัวเรือนนั้น พบว่า มากกว่าครึ่งของครัวเรือนเหนือเข่ือน และท้ายเข่ือน        
มีเงินออม (ร้อยละ 56.60 และร้อยละ 52.10 ตามลําดับ) ในขณะท่ีครัวเรือนอพยพ มีเงินออม                   
ร้อยละ 47.80 ในส่วนของครัวเรือนปลอดจากการเป็นหนี้สิน พบเช่นกันว่า มากกว่าครึ่งของครัวเรือน
เหนือเข่ือน และท้ายเข่ือน ไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 57.80  และร้อยละ 54.30 ตามลําดับ) ขณะท่ีครัวเรือน
อพยพ มีเพียงร้อยละ 43.50 ท่ีไม่มีหนี้สิน (ตาราง 3-81) ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ความไม่สงบ                    
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ 
    (2) ด้านสังคม  
      พ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่ท้ัง 3 พ้ืนท่ี เป็นชุมชนมุสลิมท่ีมีลักษณะครอบครัวเด่ียวโดย
ที่พื้นที่ท้ายเขื่อนมีครอบครัวเดี่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 71.40) พื้นที่อพยพ และชุมชนพื้นที่เหนือ
เขื่อน มีจํานวนครัวเรือนเดี่ยวใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 69.60 และร้อยละ 67.60 ตามลําดับ)       
(ตามแผนภูมิ 3-5) 
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ของตนเอง เช่า ถือครองและเช่า บางส่วน
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ตาราง 3-81 ร้อยละภาพรวมด้านเศรษฐกิจครัวเรือนท้ัง 
 

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
มีบ้าน หรือท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง 
มีห้องส่วนตัวในบ้าน 
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีอยู่อาศัย 
มีความพอเพียงของรายได้ในครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีมีเงินออม 
ครัวเรือนท่ีไม่มีหนี้สิน 
 

แผนภูมิ 

      ขนาดของครัวเรือนเป็นครัวเรือนใหญ่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากท้ังสาม
พ้ืนท่ีอพยพมีสมาชิกมากท่ีสุด (
ครัวเรือน) ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนมีน้อย
ค่อนข้างใหญ่กว่าภาพรวมท้ังประเทศ 
อิสลามเก่ียวกับการคุมกําเนิดครัว
สมาชิกท่ีอยู่ในวัยแรงงานและเจริญพันธุ์ 
มากกว่า พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน (2.60 คน
มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าจํานวนสมาชิก
3.02 พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 2.77: 3.60 
การพ่ึงพิงสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ส่วนใหญ่ก็คือ คนวัย 61 ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุ พิการเจ็บป่วย
82) 
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ร้อยละภาพรวมด้านเศรษฐกิจครัวเรือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 
88.10 82.20 
75.50 62.50 
79.00 76.00 

มีความพอเพียงของรายได้ในครัวเรือน 68.00 55.90 
56.60 52.10 
57.80 54.30 

 3-5 ร้อยละของลักษณะครอบครัวในพ้ืนท่ีศึกษา 

ขนาดของครัวเรือนเป็นครัวเรือนใหญ่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากท้ังสาม
(7.22 คน ต่อครัวเรือน) รองลงมา คือ พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

เหนือเข่ือนมีน้อยท่ีสุด (5.75 คน ต่อครัวเรือน) ท้ัง 3 พ้ืนท่ี
ค่อนข้างใหญ่กว่าภาพรวมท้ังประเทศ (3.4 คน ต่อครัวเรือน ปี 2553) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะข้อบัญ

ครัวเรือนท้ัง 3 ชุมชนมีสมาชิกท่ีเป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย 
เจริญพันธุ์ (คนวัย 26-60 ปี) พบว่า พ้ืนท่ีอพยพ มีจํานวน 
คน) และพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน (2.29 คน) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางาน

น้อยกว่าจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ได้ทํางานท้ัง 3 พ้ืนท่ีโดยพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน
: 3.60 และพ้ืนท่ีอพยพ 3.53: 3.59 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน

 พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอพยพมีอัตราการพ่ึงพิงตํ่า
ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุ พิการเจ็บป่วย และสมาชิกท่ีกําลังเรียนหนังสือ

เหนือเขื่อน ท้ายเขื่อน อพยพ
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พ้ืนท่ีอพยพ 
78.30 
78.30 
78.90 
73.90 
47.80 
43.50 

 
 

ขนาดของครัวเรือนเป็นครัวเรือนใหญ่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากท้ังสามพ้ืนท่ีโดย
ท้ายเข่ือน (6.57 คน ต่อ

พ้ืนท่ีมีขนาดครัวเรือน
อาจเป็นเพราะข้อบัญญัติ

ว่าเพศชาย และจํานวน
อพยพ มีจํานวน (3.37 คน) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางาน
พ้ืนท่ีโดยพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน 2.86 : 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน มีอัตรา
งพิงตํ่า (ซ่ึงผู้ท่ีพ่ึงพิง

และสมาชิกท่ีกําลังเรียนหนังสือ) (ตาราง 3-
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ตาราง 3-82 ค่าเฉล่ียของจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนในพ้ืนท่ีท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

ค่าเฉล่ียจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5.75 6.57 7.22 
เพศหญิง 2.90 3.45 3.65 
เพศชาย 2.75 3.02 3.39 
เด็กแรกเกิด - 7 ปี 1.47 1.50 1.86 
คนวัย 8-25 ปี 2.73 3.11 2.61 
คนวัย 26-60 ปี 2.29 2.60 3.37 
คนวัย 61 ปีข้ึนไป 1.26 1.29 1.50 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ประจํา 5.29 6.22 6.35 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได้ 2.86 2.77 3.53 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ได้ทํางาน 3.02 3.60 3.59 
กําลังเรียนหนังสือ  2.68 3.19 3.00 
แม่บ้าน 1.19 1.34 1.33 
ผู้สูงอายุ 1.13 1.41 1.29 
ผู้เจ็บป่วย 2.67 1.28 1.50 
ผู้พิการ 1.00 1.17 1.00 

 
   หากพิจารณาในประเด็นของผู้ท่ีใช้สิทธิเลือกต้ัง ความขัดแย้งในชุมชน และภัยคุกคามจาก                   
ผู้มีอิทธิพล พบว่า ครัวเรือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) ไม่มีความขัดแย้ง และภัยคุกคาม    
จากผู้มีอิทธิพล นอกจากนั้นยังพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 85) ตระหนักถึงสิทธิการเลือกต้ัง 
มีความสามัคคีระหว่างสมาชิกในครัวเรือน ท่ีสามารถปรับตัวอยู่ในวัฒนธรรมหลักของชุมชน และยอมรับ    
ในความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมต่างถ่ินได้ค่อนข้างดีพอกัน ยกเว้นในพ้ืนท่ีอพยพ ซ่ึงครัวเรือนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมต่างถ่ินนั้น ตํ่ากว่าชุมชนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 
4.61) เพราะ ครัวเรือนในชุมชนเคร่งครัดในหลักคําสอนของอิสลาม (ตาราง 3-83) 
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ตาราง 3-83 ค่าเฉล่ีย และร้อยละของสภาพด้านสังคมในชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

สังคม พ้ืนท่ีเหนือ
เข่ือน 

พ้ืนท่ีท้าย
เข่ือน 

พ้ืนท่ีอพยพ 

ครัวเรือนมีผู้ท่ีใช้สิทธิเลือกต้ัง 93.3 85.4 91.3 
ครัวเรือนไม่มีความขัดแย้งกับชุมชน 82.2 84.8 87.0 
ครัวเรือนไม่มีภัยจากผู้มีอิทธิพลคุกคาม 80.3 82.4 87.0 
ความสามัคคีของสมาชิกในครัวเรือน 5.64 5.56 5.09 
ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในวัฒนธรรมหลักของ
ชุมชน 

5.72 5.51 5.52 

ความเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนตามวัฒนธรรมต่างถ่ิน 5.31 5.07 4.61 

    (3)  ด้านสาธารณูปโภค 
       การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเ ข่ือนบางลางด้านระบบ
สาธารณูปโภคนั้น พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างในพ้ืนท่ีเหนือเ ข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเ ข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ                       
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่ครัวเรือนไม่ใช้น้ําจากเข่ือนเพ่ือด่ืม มีไฟฟ้าใช้ และมี
โทรศัพท์ใช้ และแตกต่างกันไม่มากนักในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คือ ในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.00 ได้รับข่าวสารจากหอกระจายข่าวในชุมชน เช่นเดียวกับในพ้ืนท่ีอพยพท่ีร้อยละ 
47.80 ของครัวเรือน ส่วนพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.20 ได้รับข่าวสารจาก                   
หอกระจายข่าวในชุมชนเช่นเดียวกัน (ตาราง 3-84) 

ตาราง 3-84 ค่าร้อยละของชุมชนท่ีได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

สาธารณูปโภค พ้ืนท่ีเหนือเขื่อน พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน พ้ืนท่ีอพยพ 

ครัวเรือนมีการใช้น้ําจากเข่ือน 37.0 42.5 47.8 
ครัวเรือนมีการใช้น้ําสะอาดด่ืมจากเข่ือน 37.0 46.2 39.1 
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 92.2 86.4 95.7 
ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์ใช้ 85.7 83.5 82.6 
ครัวเรือนได้รับข่าวสารจากหอกระจายข่าวในชุมชน 67.0 55.2 47.8 
 
    (4)  ด้านสุขภาพอนามัย 
      การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเขื่อนบางลาง พบว่า ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน และพื้นที่อพยพ แสดงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกัน คือการมีสุขภาพที่ดี โดยระบุว่า สมาชิกครัวเรือนส่วนใหญ่ มีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคพันธุกรรม ได้รับการดูแลจากแพทย์แผน
ปัจจุบัน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมีการออกกําลังกาย นอกจากนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ ยังจัดทําอาหารถูก
หลักโภชนาการ ใช้ภาชนะถูกหลักอนามัย และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี การท่ีครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชน
ท้ัง 3 ไม่ด่ืมสุรา และไม่ติดสารเสพติด เพราะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดของอิสลาม แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
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ผู้สูบบุหรี่ ส่วนในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาและแพทย์ทางเลือก (แผนโบราณ) พบว่า ครัวเรือนตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีอพยพไม่นิยมใช้บริการ (ตาราง 3-85) 

ตาราง 3-85 ค่าร้อยละของชุมชนด้านสุขภาพอนามัยท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

สุขภาพอนามัย พ้ืนท่ีเหนือเขื่อน พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน พ้ืนท่ีอพยพ 

สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง 88.6 84.5 82.6 
สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพจิตดี 87.6 83.2 82.6 
สมาชิกในครัวเรือนไม่เป็นโรคติดต่อ 73.1 75.3 87.0 
สมาชิกในครัวเรือนไม่เป็นโรคทางพันธุกรรม 77.7 77.0 78.3 
สมาชิกในครัวเรือนได้รับการดูแลจากแพทย ์

แผนปัจจุบัน 

73.1 60.4 34.8 

สมาชิกในครัวเรือนใช้แพทย์ทางเลือก (แผนโบราณ) 69.5 48.0 34.8 
สมาชิกในครัวเรือนได้รับวัคซีนป้องกันโรค 76.4 74.5 73.9 
สมาชิกในครัวเรือนไม่มีผู้สูบบุหรี่ 40.9 49.5 21.7 
สมาชิกในครัวเรือนไม่มีผู้ดื่มสุรา 83.5 82.7 95.7 
สมาชิกในครัวเรือนไม่มีผู้ติดสารเสพติด 79.2 78.4 78.3 
สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย 82.6 73.8 69.6 
ครัวเรือนจัดทําอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 85.8 80.6 73.9 
ครัวเรือนท่ีใช้ภาชนะสะอาดถูกหลักอนามัย 89.6 85.3 91.3 
ครัวเรือนมีสภาพแวดล้อมดี 87.8 80.8 73.9 

    (5)  การใช้ประโยชน์จากเข่ือน 
      การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลางด้านการใช้ประโยชน์
จากเข่ือน เป็นการประเมินความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในประเด็นการได้ประโยชน์จากเข่ือน 
ได้แก่ การสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน การให้โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน การให้โอกาสทําการประมง              
ในเข่ือน การให้โอกาสมีถนนสายใหม่ การให้โอกาสมีสถานท่ีพักผ่อน การให้มีน้ําใช้ อาบ และซักล้าง
ตลอดปี การให้มีน้ําเพ่ือทําการเกษตรตลอดปี การให้น้ํากินท่ีสะอาดตลอดปี การสร้างความสามัคคี               
การลดความขัดแย้ง และการให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (ตาราง 3-86) 
      จากประเด็นข้างต้น พบว่า พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ    
ส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญกับประโยชน์จากเข่ือนมากนักในการให้โอกาสครัวเรือนมีท่ีทํากิน การให้
โอกาสทําการประมงในเข่ือน การให้น้ํากินท่ีสะอาดตลอดปี การสร้างความสามัคคี และการลดความ
ขัดแย้ง (คะแนนระหว่าง 4.17- 5.04)  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า หน่วยงานราชการอ่ืนในพ้ืนท่ีมีบทบาทใน
เรื่องเหล่านี้โดดเด่นกว่ากิจกรรมของเข่ือนบางลาง 
      สําหรับประเด็นอ่ืนๆ เห็นว่ามีประโยชน์อยู่บ้างในทางอ้อมได้แก่ การสร้างชื่อเสียง
ให้กับชุมชน การให้โอกาสมีถนนสายใหม่ การให้โอกาสมีสถานท่ีพักผ่อน การให้มีน้ําใช้ อาบ และซักล้าง
ตลอดปี การให้มีน้ําเพ่ือทําการเกษตรตลอดปี และการให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความเห็น
ไปในทิศทางท่ีเดียวกัน (คะแนนระหว่าง 4.60-5.83) 
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ตาราง 3-86 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเข่ือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

การใช้ประโยชน์จากเขื่อน พ้ืนที่เหนือเขื่อน แปลผล พ้ืนที่ท้ายเขื่อน แปลผล พ้ืนที่อพยพ แปลผล 

สร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน 5.20 เฉยๆ 4.97 เฉยๆ 4.70 เฉยๆ 
ให้โอกาสครัวเรือนมีท่ีทํากิน 4.92 เฉยๆ 4.83 เฉยๆ 5.04 เฉยๆ 
ให้โอกาสทําการประมงในเข่ือน 4.87 เฉยๆ 4.73 เฉยๆ 4.61 เฉยๆ 
ให้โอกาสใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 5.75 เฉยๆ 5.83 เฉยๆ 5.65 เฉยๆ 
ให้โอกาสมีถนนสายใหม่ 5.34 เฉยๆ 5.25 เฉยๆ 5.57 เฉยๆ 
ให้โอกาสมีสถานท่ีพักผ่อน 5.42 เฉยๆ 4.91 เฉยๆ 5.65 เฉยๆ 
ให้มีนํ้าใช้ อาบ และซักล้างตลอดปี  4.88 เฉยๆ 4.60 เฉยๆ 5.26 เฉยๆ 
ให้มีนํ้าเพ่ือทําการเกษตรตลอดปี     5.05 เฉยๆ 4.80 เฉยๆ 5.00 เฉยๆ 
ให้นํ้าดื่มท่ีสะอาดตลอดปี 4.69 เฉยๆ 4.50 เฉยๆ 4.48 เฉยๆ 
เห็นว่าเข่ือนสร้างความสามัคคี 4.95 เฉยๆ 4.80 เฉยๆ 4.87 เฉยๆ 
เห็นว่าเข่ือนลดการขัดแย้ง 4.82 เฉยๆ 4.66 เฉยๆ 4.17 เฉยๆ 
เห็นว่าเข่ือนให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4.96 เฉยๆ 5.07 เฉยๆ 5.35 เฉยๆ 
 

    (6)  ปัญหาจากการมีเข่ือน 
      การประเมินความเปลี ่ยนแปลงหลังจากการสร้างเขื ่อนบางลางด้านปัญหา     
จากการมีเข่ือน เป็นการประเมินความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน (ตาราง 3-87) พบว่า พ้ืนท่ีเหนือ
เขื่อน เห็นว่าเขื่อนทําให้คนต่างถิ่นเข้ามาแย่งชิงอาชีพของคนในชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 48.20) 
รองลงมา คือ เขื่อนทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน (ร้อยละ 39.40) ทําให้ไม่ปลอดภัย               
ในชีว ิต (ร้อยละ 38.70) และทําให้คนในชุมชนย้ายถิ่น (ร้อยละ 38.10) ปัญหาจากเขื่อนอื่นๆ 
นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วนั้นน้อย (ร้อยละ 18.00 ถึง ร้อยละ 37.60)  
      ส่วนพื้นที่ท้ายเขื ่อน เห็นว่า เขื ่อนทําให้เกิดการแพร่ระบาดของสารเสพติด              
และทําให้ไม่ปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 40.60 และร้อยละ 40.50 ตามลําดับ รองลงมา คือ ทําให้เกิด
ขยะ และเห็นว่าเขื่อนทําให้คนต่างถิ่นเข้ามาแย่งชิงอาชีพของคนในชุมชน (ร้อยละ 38.80 และ                 
ร้อยละ 38.10 ตามลําดับ) สําหรับปัญหา จากเขื่อนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นมีน้อย (ร้อยละ 
23.90 ถึง ร้อยละ 35.60) 
      สําหรับพื้นที่อพยพ เขื่อนทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด (ร้อยละ 
47.80) รองลงมาเห็นว่าทําให้มีการแพร่ระบาดสารเสพติด ร้อยละ 39.10 และเห็นว่า เขื่อนทําให้             
ไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน ร้อยละ 34.80 ส่วนปัญหาจากเขื่อนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นมีน้อย 
(ร้อยละ 13.00 ถึง ร้อยละ 30.40)  
      ซ่ึงสังเกตว่า คนส่วนใหญ่ทั้ง 3 พื้นที่ เห็นว่าเขื่อนทําให้ไม่ปลอดภัยแก่ชีวิต ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในช่วงเก็บข้อมูลมีข่าวเก่ียวกับแผ่นดินไหว และน้ําท่วมอันเนื่องจากการปล่อยน้ําจาก
เข่ือนขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ 
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ตาราง 3-87 ค่าร้อยละความคิดเห็นต่อปัญหาจากเข่ือนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

ปัญหาจากเข่ือน พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ 
คนต่างถ่ินอพยพเข้ามาเบียดเบียนอาชีพ 48.20 38.10 30.40 
มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนตน 33.80 35. 00 17.40 
มีคดีลักขโมย 24.70 30.00 26.10 
มีคดีหลอกลวง ฉ้อโกง 26.00 29.80 26.10 
มีคดีอาชญากรรมปล้น 21.60 23.90 13.00 
มีคนในชุมชนย้ายถ่ินออก 38.10 32.90 30.40 
เกิดครอบครัวแตกแยก 18.00 25.90 17.40 
มีการแพร่ระบาดสารเสพติด 31.00 40.60 39.10 
ไม่ปลอดภัยในชีวิต 38.70 40.50 47.80 
ไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน 39.40 35.5 34.80 
เกิดมลพิษทางน้ํา 37.60 33.60 30.40 
เกิดขยะ 37.40 38.80 13.00 

    (7)  ด้านความต้องการของชุมชน 
      การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลางด้านความต้องการ
ของชุมชน เป็นการประเมินความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน (ตาราง 3-88) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท้ัง 3 พ้ืนท่ี ต่างระบุในทํานองเดียวกันว่า ต้องการให้มีองค์กรการใช้น้ํา มีสวนสาธารณะ มีร้านค้า   
มีการสร้างอาชีพใหม่  มีวิทยากรฝึกอาชีพ เข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ มีการคมนาคมท่ีสะดวก                 
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีดั้งเดิม และต้องการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัย ซ่ึงพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน
ต้องการให้มีสวนสาธารณะมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ต้องการให้มีองค์กรการใช้น้ําประปาชุมชน   
ยกเว้นการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัยท่ีมีความต้องการน้อยท่ีสุด 
      สําหรับชุมชนท้ายเข่ือนต้องการให้มีองค์กรการใช้น้ํามากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ต้องการมีการคมนาคมท่ีสะดวกนอกจากนั้นความต้องการในระดับท่ีรองลงมา คือ ยกเว้นการเข้าถึง
วัฒนธรรมทันสมัย ส่วนพ้ืนท่ีอพยพ ท้ังหมดต้องการมีการคมนาคมท่ีสะดวก รองลงมา คือ ต้องการ              
มีวิทยากรฝึกอาชีพ ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ และต้องการมีร้านค้า นอกจากนั้นต้องการ            
มีสวนสาธารณะ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีด้ังเดิม ส่วนการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัยมีความ
ต้องการน้อยท่ีสุด 
      ซ่ึงสังเกตได้ว่าท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความต้องการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัยน้อยท่ีสุด               
ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมเคร่งครัดในหลักคําสอนทางศาสนา ไม่ต้องการเข้าถึง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีอาจไปขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติตามหลักความศรัทธาด้ังเดิมของชาวมุสลิม 
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ตาราง 3-88 ค่าร้อยละความต้องการของชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
 

ความต้องชุมชน พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ 
ให้มีองค์กรการใช้น้ํา 89.10 82.70 78.30 
ให้มีสวนสาธารณะ 89.90 80.80 87.00 
ร้านค้า 81.40 80.10 91.30 
สร้างอาชีพ 85.10 80.10 78.30 
วิทยากรฝึกอาชีพ 86.60 79.80 91.30 
เข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ 85.10 80.80 91.30 
การคมนาคมท่ีสะดวก 83.50 81.40 100.00 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีดั้งเดิม 84.30 78.00 82.60 
เข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัย 67.30 65.20 73.90 
 
    สรุป  
    การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลางด้านเศรษฐกิจสังคม                
โดยภาพรวมแล้ว มีแนวโน้มในทิศทางท่ีดีข้ึนมากกว่าก่อนการสร้างเข่ือนท้ังท่ีมีความขัดแย้งทางการเมือง
อยู่บ้างก็ตาม อาจเป็นเพราะว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิมท่ีเคร่งครัดในหลักคําสอนของอิสลาม               
รักและห่วงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และท่ีสําคัญ              
เข่ือนบางลางมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กับพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน               
พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ 

3.5.2 การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ  
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    (1)  เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านตลาดและบริการการท่องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง  
    (2)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในการมาเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ                 
ความต้องการ สาเหตุท่ีมา และมีเป้าหมายไปเท่ียวยังพ้ืนท่ีใกล้เคียงหรือไม่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเท่ียว  
    (3)  เพ่ือศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อการเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) ศึกษาข้อมูลจํานวนสถานบริการ สถิติต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
    (2)  ศึกษาท่ีต้ังโครงการและท่ีต้ังแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงจากแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 
แผนท่ีเส้นทางคมนาคม ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม 
    (3)  ศึกษาจากแบบสอบถามสัมภาษณ์ นักท่องเท่ียว ผู้ให้บริการด้านท่องเท่ียว ในประเด็น
วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายของการท่องเท่ียว กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว 
และแนวโน้มความต้องการมาเท่ียวอีก (มาเท่ียวซํ้า) 
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    (4)  ทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเ ข่ือนบางลางท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว  

   3) ผลการศึกษา 
    (3.1) การบริการท่องเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดยะลา 
      (1)  การบริการท่ีพัก โรงแรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือน 
ท่ีทําให้เกิดการค้าข้ึนในจังหวัดยะลา ในปีพ.ศ. 2527 มีจํานวนโรงแรมท้ังสิ้น 21 แห่ง จํานวนห้อง
ท้ังหมด 1,272 ห้อง อยู่ในอําเภอเมืองยะลา 6 แห่ง รวม 434 ห้อง และในอําเภอเบตง 10 แห่ง รวม 
690 ห้อง ส่วนท่ีเหลือกระจาย ไปตามอําเภออ่ืนๆ โรงแรมท้ังหมดต้ังอยู่ใจกลางเมือง และเป็นห้องขนาด
กลาง ในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนโรงแรมเพ่ิมข้ึนเป็น 32 แห่ง มีจํานวนห้องท้ังหมด 2,351 ห้อง อยู่ใน
อําเภอเมืองยะลา จํานวน 12 แห่ง รวม 1,182 ห้อง และในอําเภอเบตง จํานวน 20 แห่ง รวม 1,169 
ห้อง ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าในช่วงกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ค่อนข้างดี จึงมีจํานวนห้องพักเพ่ิมข้ึนพอสมควร 
      (2)  ภัตตาคารและร้านอาหาร ในปี พ.ศ. 2527 จังหวัดยะลา มีภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ท้ังหมด 38 แห่ง แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนภัตตาคารและร้านอาหารลดลงเหลือเพียง   
15 แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง ประเภทของอาหารท่ีให้บริการ ได้แก่ อาหารไทย              
อาหารจีน อาหารมุสลิม อาหารพ้ืนเมือง และอาหารทะเล 
      (3)  บริการด้านความบันเทิง ในปี พ.ศ. 2527 มีโรงภาพยนตร์ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง
ยะลา และอําเภอเบตง (ฉายภาพยนตร์ท่ีฉายแล้วในกรุงเทพฯ) ส่วนในปี พ.ศ. 2554 พบว่า กิจการ                  
โรงภาพยนตร์ได้ปิดตัวลง ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการเกรงอันตรายจากการวางระเบิด 
        ส่วนสถานบันเทิงยามคํ่าคืน ความบันเทิงหลักจะเน้นไปท่ีการฟังดนตรีและ
การด่ืมในร้านท่ัวไป หรือในร้านกาแฟของโรงแรม โดยในปี พ.ศ. 2527 พบมีร้านกาแฟในอําเภอเมือง
ยะลา 6 แห่ง และ มี 2 แห่ง ในอําเภอเบตง แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีแต่ร้านกาแฟเท่านั้น  
      (4)  บริ ษัททัวร์  หรือตัวแทนการท่องเ ท่ียว ไ ม่พบบริ ษัททัวร์หรือตัวแทน                       
การท่องเท่ียวในยะลา ซ่ึงกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาจากนอกจังหวัดยะลาไม่ใช้บริการตัวแทนการท่องเท่ียว 
แต่จะมีการเตรียมรายละเอียดโปรแกรมการท่องเท่ียวมาเอง โดยปกติแล้วนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียว              
ในช่วงเวลางานเทศกาล  
      แผนท่ีตัวเมืองยะลา แสดงในภาพ 3-115 
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ภาพ 3-115 แผนท่ีตัวเมืองยะลา 
 
   2) เข่ือนบางลางและการพัฒนาการท่องเท่ียว 
    (2.1) ท่ีตั้งเข่ือนและทรัพยากรการท่องเท่ียว 
      สถานท่ีตั้ง เข่ือนบางลาง ต้ังอยู่ในตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา ระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร จากเทศบาลเมืองยะลา (การใช้พ้ืนท่ีภายในเข่ือนบางลางดังแสดงในภาพ 3-116 
การก่อสร้างเข่ือนทําให้เกิดอ่างเก็บน้ํา ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 48 ตาราง
กิโลเมตร  มีเกาะเล็กๆ มากมายในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
สมัยก่อนการสร้างเข่ือน และกลายเป็นสถานท่ีน่าสนใจและสร้างความต่ืนเต้นให้แก่คนในท้องถ่ินหรือ
ท่ีมาจากจังหวัดใกล้เคียง โดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาบริการท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดให้มีผู้มา
ท่องเท่ียวมากข้ึน ท้ังนี้เพราะมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม คือ พ้ืนท่ีล้อมรอบด้วยเนินเขาและภูเขาท่ีสูงชันท่ี
ยังคงความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ถึงแม้บางส่วนจะถูกบุรุกและเปลี่ยนสภาพเป็นป่ายางพารา 
นอกจากธรรมชาติท่ีงดงาม พ้ืนท่ียังเต็มไปด้วยบรรยากาศท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน                    
(ภาพ 3-117 และภาพ 3-118)  
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ภาพ 3-116 แผนท่ีการใช้พ้ืนท่ีภายในเข่ือนบางลาง 
 
 

    

  ภาพ 3-117 รูปสันเข่ือนบางลาง       ภาพ 3-118 ภาพวิวทิวทัศน์เข่ือนบางลาง 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-313 

      จุดชมวิว จุดชมวิวทิวทัศน์มีอยู่ 2 จุดห่างออกไปประมาณ 175 เมตร สูงจากเข่ือน
ประมาณ 55 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหนืออ่างเก็บน้ําและอีกจุดหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของแม่น้ําปัตตานีและยะลา จุดชมวิวท่ีกว้างทําให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของพ้ืนท่ีเข่ือนได้                 
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเนินเขาโดยรอบ เม่ือมองจากพ้ืนท่ีท่ีสูงกว่า สามารถดึงดูดความน่าสนใจของ
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการตัดพ้ืนผิวโขดหินออกเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีทําให้เกิดแหลม
ข้ึนมา อาจส่งผลให้สุนทรียภาพในการชมวิวทิวทัศน์ลดลง 
      จุดชมวิวท่ีน่าสนใจอีกแห่ง คือ จุดชมวิวของแม่น้ําปัตตานีท่ีมุ่งหน้าไปยังยะลา              
ซ่ึงมีคุณภาพด้านสุนทรียภาพท่ีได้รับจากพันธุ์พืชต่างๆในบริเวณเส้นทาง อย่างไรก็ตามการก่อสร้างถนน 
อาจทําให้ทัศนียภาพเสียหายได้ เช่น การท่ีเสาไฟฟ้าบดบังวิวทิวทัศน์ของเนินเขาท่ีอยู่ทางทิศตะวันออก
ทําให้ความสวยงามลดน้อยลงไป 
    (2.2) บริการส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 
      ในปี 2527 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางยังมีข้อจํากัดใน
การรองรับนักท่องเท่ียว เช่น การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณเข่ือนบางลางในเวลา
กลางคืน จะมีให้เฉพาะแต่ลูกค้าท่ีเป็นทางการของการไฟฟ้า ประกอบกับชุมชนท้องถ่ินไม่สามารถ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักท่องเท่ียวได้ สภาพพ้ืนท่ีแคบ เอียงและเป็นเส้นทางท่ีวกวนทํา
ให้รถทัศนาจรไม่สามารถมายังจุดชมวิวได้ นอกจากนี้ยังไม่มีการกําหนดราคาค่าบริการขนส่ง
นักท่องเท่ียวมายังจุดชมวิวท่ีตายตัวแต่ข้ึนอยู่กับการต่อรองราคาของนักท่องเท่ียว 
      ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลางแล้ว พร้อมท้ังมีบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้มาเยือน ดังรายละเอียด คือ   
      บริการท่ีพักและร้านอาหาร ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนจะมีบ้านพักรับรอง ไว้เพ่ือรองรับ           
ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานท่ีเข่ือนบางลางและอนุเคราะห์ให้นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีมีความประสงค์ขอพักบ้านพัก
รับรองของเข่ือนบางลางในกรณีท่ีบ้านพักรับรองว่าง ซ่ึงภายในบ้านพักจะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไว้
บริการตามความต้องการ โดยบ้านพักจะมีท้ังท่ีเป็นเรือนแถวและบ้านพักเป็นหลัง (ดังภาพ 3-119)               
ซ่ึงมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันไป (ตาราง 3-89) และมีร้านอาหาร ชื่อเรือนบาแล ให้บริการอาหารตาม
สั่ง และยังสามารถให้บริการจัดเลี้ยงพร้อมท้ังมีห้องจัดสัมมนาและประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบครัน                 
(ดังภาพ 3-120 และตาราง 3-90) นอกจากนี้ยังมีเรือให้บริการ คือ เรือพิทักษ์บาแล ขนาดบรรทุก  
120 คน นําเท่ียวภายในเข่ือนอีกด้วย 
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ภาพ 3-119  อาคารบ้านพักรับรองและส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน 
 
 

     

ภาพ 3-120 ร้านอาหารเรือนบาแลและส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน 
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ตาราง 3-89 บ้านพักรับรองเข่ือนบางลาง 

บ้านพัก จํานวน 
(หลัง) รายละเอียดบ้าน สิ่งอํานวยความสะดวก พักได้ ราคา 

(ห้อง/หลัง) 
กฤษณา 1-5 5 4 ห้อง 7 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 8 คน/หลัง (40 คน ) 3,000 บาท 
กฤษณา 6,8 2 3 ห้อง 4 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 5 คน/หลัง (10 คน ) 1,500 บาท 
กฤษณา 7 1 4 ห้อง 6 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 7 คน/หลัง (7 คน ) 1,600 บาท 

กฤษณา 11-17 7 3 ห้อง 5 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 6 คน/หลัง (42 คน ) 1,800 บาท 
จําปา 2,3,5 3 4 ห้อง 7 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 8 คน/หลัง (24 คน ) 3,000 บาท 
จําปา 4,6,7 3 2 ห้อง 4 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 4 คน/หลัง (12คน ) 1,500 บาท 

พิกุล 1 1 5 ห้อง 6 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 16 คน/หลัง (16 คน ) 2,500 บาท 
พิกุล 2,3,4 3 2 ห้อง 4 เตียง/หลัง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี/ตู้เย็น 4 คน/หลัง (12 คน ) 1,000 บาท 
ศรีตรัง 6-15 10 เตียงเดีย่ว/ห้อง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี 1 คน/หลัง (10 คน ) 300 บาท 
สารภี 1-11 11 เตียงคู่/ห้อง แอร์/นํ้าอุ่น/ทีวี 2 คน/หลัง (23 คน ) 500 บาท 

ศรียะลา 7,8,10 3 
เตียงเดีย่ว/ห้อง 

เตียงคู่ 1 ห้อง/ยูนิต 
พัดลม/ทีวี 4 คน/หลัง (132 คน ) 500 บาท 

ท่ีมา :  บ้านพักรับรองเข่ือนบางลาง, 2554 

ตาราง 3-90 การให้บริการจัดประชุม/สัมมนาและจัดเล้ียงของเรือนบาแล 
 

สถานท่ี จํานวนคน ส่ิงอํานวยความสะดวก ราคา 

ห้องประชุมปาหนัน 120 
- เครื่องปรับอากาศ 
- จอ LCD, โปรเจคเตอร์ 
- ระบบแสง, เสียง 

2,000 บาท 

ห้องประชุมตันหยง 40 
- เครื่องปรับอากาศ 
- ระบบแสง, เสียง 

1,000 บาท 

ห้องประชุมป้ันหยา 80 
- โปรเจคเตอร์ 
- ระบบแสง, เสียง 

1,500 บาท 

ร้านอาหาร 250 - ระบบแสง, เสียง - 

ท่ีมา :  ค่าบริการเรือนบาแล, 2554 

    (2.3) นักท่องเท่ียวผู้มาเย่ียมชมเข่ือนบางลาง 
      จากสถิติผู้มาเยี่ยมชมเข่ือนบางลาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข่ือน
บางลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 พบว่า ผู้มาเยี่ยมชม ประกอบด้วยประชาชนท่ัวไป ราชการ 
นักศึกษา และมีชาวต่างประเทศบ้างเล็กน้อย มีผู้มาเยี่ยมชมตลอดท้ังปี และส่วนใหญ่นิยมมาเยี่ยมชม             
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม และเม่ือพิจารณาผู้มาเยี่ยมชมรวมท้ังปี พบว่า ในแต่ละปี    
มีปริมาณผู้มาเยี่ยมชมไม่แตกต่างกันมากนัก ดังตาราง 3-91 
      ถึงแม้ว่าเข่ือนบางลางสามารถให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังบริการท่ีพัก               
และอาหาร แต่เข่ือนบางลางสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้องถ่ินเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากจังหวัดยะลา
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และพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีไม่ค่อยมีเวลาและเงินทุนมากพอท่ีจะออกไปเท่ียวยังสถานท่ีไกลๆ ประกอบกับท่ีต้ัง
ของเข่ือนค่อนข้างสันโดษ 

ตาราง 3-91 จํานวนนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือนท่ีมาเยือนเข่ือนบางลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 
 

เดือน/ปี 
จํานวนนักท่องเท่ียว (คน) 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
มกราคม 1,596 1,441 1,368 1,055 

กุมภาพันธ์ 459 1,053 1,107 2,286 
มีนาคม 410 1,016 586 767 
เมษายน 119 1,201 931 628 

พฤษภาคม 95 908 1,075 440 
มิถุนายน 504 884 560 459 
กรกฎาคม 556 998 492 695 
สิงหาคม 599 988 446 747 
กันยายน 820 829 1,360 1,255 
ตุลาคม 677 1,020 455 540 

พฤศจิกายน 1,615 956 388 504 
ธันวาคม 1,650 1,007 1,850 424 

รวม 9,100 12,301 10,618 9,800 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553 

    เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมเข่ือนบางลางจากสถิตินักท่องเท่ียว 
จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการสร้างเข่ือนบางลาง ระหว่างปี พ.ศ.2525-2528 
รวมท้ังการคาดการณ์นักท่องเท่ียวระหว่างปี พ.ศ.2529-2534, พ.ศ.2544, พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2574  
พบว่าจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบข้ึน จึงทําให้จํานวน
นักท่องเท่ียวมีจํานวนลดลง ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้  
   3) แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงเข่ือนบางลาง  
    เนื่องจากพ้ืนท่ีของเข่ือนบางลางครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัดยะลาและปัตตานี 
ดังนั้น เม่ือกล่าวถึงการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลาง จึงจําเป็นต้องกล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียว                
ในภาพรวมของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซ่ึงถือเป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีเข่ือนและอยู่ไม่ไกล
จากตัวเมืองยะลา และปัตตานี ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีสวยงาม และสถานท่ีสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ี
น่าสนใจ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ หาดทราย น้ําตก ถํ้า และความเคร่งทางศาสนาท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของสถานท่ีนั้นๆ โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ (ภาพ 3-121 แสดงแผนท่ีท่องเท่ียว
จังหวัดยะลา) ดังรายละเอียด คือ  
    ทะเลสาบธารโต เป็นทะเลสาบเหนือเข่ือนบางลาง เกิดจากการถูกน้ําท่วมเป็นบริเวณ
กว้าง มีความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ยาว 6 กิโลเมตร มีทิวทัศน์และบรรยากาศท่ีสวยงามแปลกตา 
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และเกาะท่ีอยู่กลางทะเลสาบธารโต ชื่อ “เกาะหัวล้าน” มีเนื้อท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ อีกมากมาย (ภาพ 3-122) 
    น้ําตกคอกช้าง เป็นแหล่งน้ําตกท่ีสวยงามอยู่ริมถนนคอกช้าง ในเขตเทศบาลคอกช้าง 
ขณะนี้เทศบาลคอกช้างกําลังปรับปรุงทางเข้าออก เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวกในการเข้าชม พักผ่อน 
(ภาพ 3-123) 
    น้ําตกธารโต อยู่ ท่ีตําบลถํ้าทะลุ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนสายยะลา-เบตง                
(ทางหลวง 410) กิโลเมตรท่ี 47-48 มีทางแยกขวาไปอีกราว 1 กิโลเมตร เป็นน้ําตกท่ีมีน้ําไหลลดหลั่นกัน
มาจากภูเขาสูงมารวมกัน 9 ชั้น มีแอ่งน้ําซ่ึงสามารถเล่นน้ําได้ ทุกชั้นมีทางเดินเท้าสามารถเดินชมความ
งามได้ตลอด บริเวณน้ําตกชั้นท่ี 3-5 มีศาลาพักชมความงามของน้ําตกและผืนป่า ชั้นท่ี 9 เป็นชั้นสูงสุด 
ระยะทางจาก ชั้น 1-9 ประมาณ 500 เมตร เหมาะแก่การดูนก เพราะผ่านไปตามป่าดงดิบร่มรื่นท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ท่ีน่าสนใจมากมายรวมท้ังต้นศรียะลา หรืออโศกเหลือง ซ่ึงจะออกดอกชูช่อสีเหลือง
สวยงามในราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอธารโต 4 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอ
บันนังสตา 16 กิโลเมตร (ภาพ 3-124) 
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ท่ีมา :  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 3-121 แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดยะลา 
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     ภาพ 3-122 ทะเลสาบธารโต      ภาพ 3-123 น้ําตกคอกช้าง 
 

   
     ภาพ 3-124 น้ําตกธารโต       ภาพ 3-125 น้ําตกละอองรุ้ง 
 
    น้ําตกละอองรุ้ง อยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านแหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตงประมาณ 
80 กิโลเมตร เป็นน้ําตกมีชั้นน้ําตกสูงตกลงมากระจายเป็นละอองน้ํา และเม่ือกระทบแสงแดดมองดูเป็น
สายรุ้ง จึงต้ังชื่อว่า  “น้ําตกละอองรุ้ง” สามารถเดินชมความงามได้ทุกชั้นตามทางเท้า สามารถเดินทาง
ไปตามทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 40 (ภาพ 3-125) 
    หมู่บ้านซาไก ต้ังอยู่ ท่ีหมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านแหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ด้านขวามือ มีทางเข้าไปยังหมู่บ้านท่ีอาศัยของชนเผ่าซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันในนาม 
“เงาะซาไก” เดิมดํารงชีวิตอยู่ด้วย การหาของป่า มีความชํานาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสัตว์ 
บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก ต่อมา กรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่บ้านแห่ง
นี้ โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และให้มีอาชีพทําสวนยางและได้กราบบังคมทูล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คําว่า “ศรีธารโต” ให้ทุกคน  ใช้เป็นนามสกุล ปัจจุบันมีชน
เผ่าซาไกท่ียังคงอาศัยอยู่บ้าง แต่บางส่วนได้แยกย้ายไปทํางานท่ีอ่ืน (ภาพ 3-126) 
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ภาพ 3-126 หมู่บ้านซาไก 

 
    พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ต้ังอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัด
พุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
พระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้
สวยงาม (ภาพ 3-127) 
 

   
ภาพ 3-127 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  ภาพ 3-128 บ่อน้ําร้อนเบตง 
 
    บ่อน้ําร้อนเบตง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงท่ีมีน้ําพุเดือดข้ึนมาจาก
พ้ืนดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตําบลตาเนาะแมเราะ ก่อนถึงอําเภอเบตง 5 กิโลเมตร บนทางหลวง
หมายเลข 410 มีทางแยกขวาไปอีก 8 กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณท่ีน้ําเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที 
มีบริการห้องอาบน้ําแร่ ซ่ึงเชื่อกันว่าน้ําแร่จากบ่อน้ําร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเม่ือยและรักษาโรค
ผิวหนัง  (ภาพ 3-128) 
    นกนางแอ่น ยามพลบคํ่าบนท้องฟ้าในย่านชุมชนกลางเมืองเบตงจะเต็มไปด้วยนกนางแอ่น
ท่ีบินมาอาศัยหลับนอนเกาะอยู่ตามอาคารบ้านเรือนและสายไฟฟ้าอยู่มากมาย โดยเฉพาะท่ีบริเวณหอ
นาฬิกาซ่ึงประดับด้วยไฟฟ้าสว่างไสวตลอดคืน จะมีนกหนาแน่นเป็นพิเศษ เป็นภาพท่ีน่าอัศจรรย์และ
เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเบตง นกนางแอ่นเหล่านี้บินหนีความหนาวมาจากไซบีเรีย จะพบเห็น
เป็นจํานวนมากในช่วงเดือนกันยายน-มีนาคม (ภาพ 3-129) 
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 ภาพ  3-129 นกนางแอ่นเกาะสายไฟฟ้าจํานวนมาก      ภาพ 3-130 น้ําตกอินทสร 

    น้ําตกอินทสร อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กิโลเมตร หรือเลยจากบ่อน้ําร้อนเบตงไปอีก  
2 กิโลเมตร เป็นน้ําตกขนาดเล็กท่ีเกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ร่มรื่น และมีแอ่งน้ํา
สามารถว่ายน้ําเล่นและพักผ่อนได้เป็นอย่างดี  (ภาพ 3-130 ) 
    อุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ท่ีบ้านปิยะมิตร 1 ตําบลตะเนาะแมเราะ ใช้เส้นทางเดียวกับบ่อนํ้าร้อน
และน้ําตกอินทสร แต่อยู่เลยบ่อน้ําร้อนไปอีก 4 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 
เดิมเคยเป็นฐานท่ีม่ันของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2519 เป็น
อุโมงค์คดเค้ียวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการ
ขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นท่ีหลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณนี้จัดให้มี
นิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมท้ังวิถีการดําเนินชีวิตภายในป่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตง เปิดให้เข้าชมเวลา 8.00 -16.30 น. (ภาพ 3-131 )      
    พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถํ้า เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานท่ีสําคัญของ
ภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาท่ีสุราษฎร์ธานี                  
แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาต้ังแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ต้ังอยู่ท่ีตําบลหน้าถํ้า ห่าง
จากตัวเมือง 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอําเภอยะหา บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ําไหลผ่าน บันไดข้ึนไปยัง
ปากถํ้ามีรูปป้ันยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพ้ืนบ้านเม่ือปี พ.ศ. 2484 ภายในถํ้ามี
ลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถานมีปล่อง ท่ีเพดานถํ้ายามแสงแดดส่องลงมา
ดูสวยงามมาก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300 
เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทม
สินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน 
(ภาพ  3-132)    
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       ภาพ 3-131 อุโมงค์ปิยะมิตร     ภาพ 3-132 พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข 
 
    ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต้ังอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2505 ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซ่ึงสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร           
วัดโดยรอบท่ีฐาน 43 นิ้ว ท่ีปลาย 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณ
โดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงามและจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ระหว่างวันท่ี 
25–31 พฤษภาคม ของทุกปี (ภาพ  3-133)    
 

   
  ภาพ 3-133  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ภาพ 3-134 ศาลาดูดวงจันทร์ 
 
    ศาลาดูดวงจันทร์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและจุดชมวิวของตําบลยะหา เป็นสถานท่ีสําหรับ
ดูดวงจันทร์ เพ่ือกําหนดวันเริ่มและสิ้นสุดของการถือศีลอดซ่ึงเป็นข้อบัญญัติในศาสนาอิสลามเป็นประจํา
ทุกปี ต้ังอยู่บริเวณภูเขา หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอยะหา (ภาพ  3-134)    
    มัสยิดกลางอําเภอเบตง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล อําเภอเบตง เดิมมัสยิดกลางสร้างด้วยเสาไม้
กลม 6 ต้น ใบจาก 6 ลายา (ตับ) โต๊ะอีหม่ามคนแรกชื่อ บือดีกา การีม เดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานีมา
สอนมวยซีละ ต่อมาก็ถึงแก่กรรมแล้วย้ายมัสยิดมายังหมู่บ้านกําปงบือตง ปัจจุบันหมู่บ้านเรียกว่ากํา
ปงตือเย๊าะ โตะอีหม่ามชื่อ ฮัจยีวากือจิ ต่อมาย้ายไปต้ังท่ีหมู่บ้านกําปงยูรอ ฮัจยี ดาราโอ๊ะเป็นอีหม่าม 
และฮัจยีดารัง ฮัจดือเร๊ะตามลําดับ แล้วต่อมาย้ายมาอยู่ท่ีปัจจุบัน (ภาพ  3-135)    
    น้ําตกโต๊ะโม๊ะ อยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลาง ท่ี บล. 2 ห่างจากตัวเมือง
ยะลา ประมาณ 90 กม. แยกจากทางหลวงแผ่นดินสายยะลา-เบตง เข้าทางเข่ือนบางลาง น้ําตกมีความ
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สูงประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้บริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงยังมีน้ําตกจิ้งจก
ลงมาหากิน 4-5 แห่ง (ภาพ  3-1
    ผืนป่าฮาลา-บาลา
บางลาง บริเวณผืนป่ายังคงความอุดสมบูรณ์มาก มีเทือกเขาสลับซับซ้อน
รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆ อาทิ กระทิง ช้าง เก้ง
พ้ืนเมืองการเดินทาง ต้องใช้เส้นทางด้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 
ถนนท่ีคดเค้ียว (ภาพ  3-137)   
 

       ภาพ  3-135 มัสยิดกลางอําเภอเบตง

    อุทยานแห่งชาติบางลาง
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอุทยานแห่งชาติ 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม 2530 ประกอบด้วยบริเวณพ้ืนท่ีป่าเหนือเข่ือนบางลาง บริเวณป่ารอบ ๆ อ่างเก็บน้ําท่ีสมบูรณ์
ทะเลสาบ เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ท่ีสวยงาม รวมเนื้อท่ีประมาณ 
กิโลเมตร หรือ 288,150 ไร่ ได้จัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือวันท่ี 
ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้น มีไม้นานาชนิดข้ึนอยู่หนาแน่น ได้แก่หลุมพอ
ไม้ตระกูลยาง ส่วนสัตว์ป่าท่ีพบเห็นได้แก่ เก้ง เลียงผา
วัวแดง และนกชนิดต่างๆ เช่น นกกางเขนดง
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติบางลาง
(ภาพ 3-138) 
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เมตร นอกจากนี้บริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงยังมีน้ําตกจิ้งจก น้ําตกบ้าน 9
136)    

บาลา อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา รวมกับผืนน้ําของอ่างเก็บน้ํา
บริเวณผืนป่ายังคงความอุดสมบูรณ์มาก มีเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นท่ีอยู่อาศัยของนกเงือก 

รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆ อาทิ กระทิง ช้าง เก้ง กวาง เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นถ่ินท่ีอยู่ของเงาะป่า
พ้ืนเมืองการเดินทาง ต้องใช้เส้นทางด้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เข้าทางหลังเข่ือนบางลาง ไปตาม

)    

  
มัสยิดกลางอําเภอเบตง  ภาพ  3-136 นกกางเขนน้ําหลังแดงในบริเวณ

 น้ําตกโต๊ะโม๊ะ 

 
ภาพ 3-137 คลองฮาลายามน้ําข้ึน 

อุทยานแห่งชาติบางลาง มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้องท่ีอําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต 
เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 ของโครงการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติเพ่ือการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประกอบด้วยบริเวณพ้ืนท่ีป่าเหนือเข่ือนบางลาง บริเวณป่ารอบ ๆ อ่างเก็บน้ําท่ีสมบูรณ์

เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ท่ีสวยงาม รวมเนื้อท่ีประมาณ 
ไร่ ได้จัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ

ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้น มีไม้นานาชนิดข้ึนอยู่หนาแน่น ได้แก่หลุมพอ ตะเคียนทอง สยา นาคบุตร
ไม้ตระกูลยาง ส่วนสัตว์ป่าท่ีพบเห็นได้แก่ เก้ง เลียงผา หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี เม่น กระทิง กระซู่ 

เช่น นกกางเขนดง นกกรงหัวจุก นกเงือกซ่ึงมีอยู่ 9 ชนิด
อุทยานแห่งชาติบางลาง ได้จัดสถานท่ีกางเต็นท์ไว้บริการ และมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเท่ียว
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9 และโป่งดินท่ีสัตว์

บาลา รวมกับผืนน้ําของอ่างเก็บน้ํา
เป็นท่ีอยู่อาศัยของนกเงือก 

นอกจากนั้นยังเป็นถ่ินท่ีอยู่ของเงาะป่า
เข้าทางหลังเข่ือนบางลาง ไปตาม

 
นกกางเขนน้ําหลังแดงในบริเวณ 

มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้องท่ีอําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต 
ของโครงการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติเพ่ือการเฉลิม

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันท่ี 5 
ประกอบด้วยบริเวณพ้ืนท่ีป่าเหนือเข่ือนบางลาง บริเวณป่ารอบ ๆ อ่างเก็บน้ําท่ีสมบูรณ์ 

เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ท่ีสวยงาม รวมเนื้อท่ีประมาณ 461.04 ตาราง
พฤษภาคม พ.ศ.2530 สภาพป่า

สยา นาคบุตร และ
หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี เม่น กระทิง กระซู่ สมเสร็จ 

ชนิด ในเขตอุทยาน
ได้จัดสถานท่ีกางเต็นท์ไว้บริการ และมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเท่ียว 
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ภาพ 3-138 อุทยานแห่งชาติบางลาง 

 
   4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในเข่ือนบางลาง 
    (4.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของนักท่องเท่ียว 
      จากรายงานการศึกษา Post Environmental Evaluation of Bang Lang Dam 
(หน้า 5-85) โดยข้อมูลท่ีได้มาจากการสํารวจใน 3 ช่วง คือ ระหว่าง 8-16 สิงหาคม พ.ศ. 2528, 29 
ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 และ 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ซ่ึงพบว่า ผู้มาเยี่ยม
ชมเข่ือนส่วนใหญ่มาจากจังหวัดในภาคใต้ มีจุดประสงค์ในการเดินทางคือ ต้องการมาพักค้างคืน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย แต่ก็มีจํานวนมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย  มีอายุระหว่าง 16-45 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ชอบ
การหยุดนิ่ง ผู้มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ หรือเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.40  มีรายได้
ประมาณ 2,001-4,000 บาท  และร้อยละ 19.60 มีรายได้ประมาณ 4,001-6,000 บาท และมากกว่า 
ร้อยละ 20 ยังไม่มีรายได้ เพราะเป็นนักศึกษาจึงได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว นักท่องเท่ียวท่ีมาเป็น
กลุ่มส่วนใหญ่จะนําอาหารมาด้วย  
      ส่วนผลการสํารวจข้อมูลนักท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2554 (ตาราง 3-92) โดยทําการสุ่ม
ตัวอย่างสอบถามนักท่องเท่ียว จํานวน 38 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง และชายเท่าๆกัน               
คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 21 – 30 ปี ร้อยละ 44.80 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.90 
นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียนสมรส ร้อยละ 63.20 และจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 73.69 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 18.42  พักอาศัยอยู่ในจังหวัด
ยะลา (ร้อยละ 55.30) และจังหวัดใกล้เคียง คือ นราธิวาส และปัตตานี ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ครูเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.32) รองลงมา คือ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 10.53 และเม่ือ
สอบถามถึงการมีเวลาว่าง พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 73.70 มีเวลาว่าง และมีแผนการท่องเท่ียว (ร้อยละ 
84.20) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท  
      การสอบถาม การรู้จักและมาท่องเท่ียวท่ีเข่ือนบางลาง วิธีการเดินทาง ผู้ร่วม
เดินทางและการพักแรม พบว่า ผลสรุปจากการสํารวจในปี พ.ศ. 2528-2529 และปี 2554 ไม่แตกต่าง
กัน จากการสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเข่ือนบางลางจากเพ่ือนหรือญาติ (ร้อยละ 44.73) 
รองลงมา คือ รู้จักจากการประชาสัมพันธ์/สื่อต่างๆ (ร้อยละ 18.42) และเคยมาท่ีเข่ือนบางลางแล้ว 
(ร้อยละ 89.47) ประมาณ 2 ครั้ง (ร้อยละ 35.30) เดินทางมากับเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.37)         
ยังเข่ือนบางลางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก (ร้อยละ 71.05) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางไป-กลับ
ในวันเดียวกัน (ร้อยละ 71.05) และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 100 – 500 บาท (ร้อยละ 40.00) สําหรับ
การมาเท่ียวในครั้งนี้   
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ตาราง 3-92 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักท่องเท่ียว 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ร้อยละ 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
         เพศหญิง 
         เพศชาย 

50.00 
50.00 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ต่ํากว่า 21 ปี 
21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

10.50 
44.80 
19.50 
5.20 
20.00 

ศาสนาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามนับถือ  
พุทธ 
อิสลาม 

21.10 
78.90 

สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โสด 
สมรส /จดทะเบียนสมรส 

36.80 
63.20 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา /ปวส.) 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

2.63 
2.63 
2.63 
73.69 
18.42 

จังหวัดท่ีพักอาศัย  
นราธิวาส 
ปัตตานี 
พัทลุง 
ยะลา 
สงขลา 

26.30 
13.20 
2.60 
55.30 
2.60 

อาชีพปัจจุบัน  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครู                             
ลูกจ้าง 
รับจ้างท่ัวไป                                    
พนักงานรักษาความปลอดภัย                                   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
ทําสวนยาง 

76.32 
2.63 
10.53 
2.63 
5.26 
2.63 

เวลาว่าง  
ไม่มเีวลา 
มีเวลา 

26.30 
73.70 

แผนด้านการท่องเท่ียว  
ไม่มีแผนด้านการท่องเท่ียว 
มีแผนด้านการท่องเท่ียว 

15.80 
84.20 
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ตาราง 3-92 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน  
ต่ํากว่า 15,000 บาท/เดือน 
15,000-30,000 บาท/เดือน 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 

71.03 
26.31 
2.63 

การรู้จักเขื่อนบางลาง  
นิตยสาร / วารสาร 
แผ่นพับ 
หนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต 
วิทยุ 
บุคคล / ปากต่อปาก (เพ่ือน-คนท่ีเคยไป) 
การเข้าค่าย/การไปเท่ียวกับครอบครัว 
การประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสมัพันธ์/สื่อต่างๆ 

7.90 
5.26 
5.26 
7.90 
2.63 
44.73 
7.90 
18.42 

การเคยมาเขื่อนบางลาง  
ไม่เคย 
เคยมา 

10.53 
89.47 

จํานวนคร้ังท่ีมา  
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
4 ครั้ง 
5 ครั้งข้ึนไป 

29.40 
35.30 
17.70 
8.80 
8.80 

การเดินทางมาเขื่อนบางลาง  
รถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต ์
รถบัส 
รถสองแถว 
รถเหมา 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 

71.05 
7.90 
2.63 
2.63 
2.63 
13.16 

ผู้ท่ีร่วมเดินทางกับท่าน  
หมู่คณะ 
ครอบครัว 
เพ่ือน 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 

21.05 
18.42 
47.37 
13.16 

การพักค้างแรมในการมาคร้ังนี้  
ไม่พักค้างแรม 
พักค้างแรม 

81.82 
18.18 
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ตาราง 3-92 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ร้อยละ 
จํานวนวันท่ีพักค้างแรม  
1 คืน 
2 คืน 
3 คืนข้ึนไป 

50.00 
16.67 
33.33 

สถานท่ีพักเมื่อมาเท่ียวเขื่อน  
พักบ้านญาต ิ
บ้านพักรับรอง / ห้องพักรับรอง 
พักบ้านศรียะลา 

20.00 
60.00 
20.00 

ประมาณค่าใช้จ่ายคร้ังนี้.........................................บาท  
100 - 500 บาท 
501 - 1,000 บาท 
1,001 - 1,500 บาท 
1,501 บาทข้ึนไป 

40.00 
20.00 
10.00 
30.00 

    (4.2) ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
      จากการสํารวจปี พ.ศ. 2528 - 2529 จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง (หน้า 5-85 และ 5-87) พบว่า กิจกรรมท่ีนําเสนอเพ่ือความ
สนุกสนานและการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ตามด้วยการชมประเภทสิ่งก่อสร้างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน เข่ือน
บางลางสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อประสบการณ์ท่ีได้รับดังกล่าว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ี
พอเพียงพร้อมความสะดวกสบาย จึงไม่ยากนักท่ีจะทําให้ผู้มาเยี่ยมเยือนกลับมาเท่ียวอีกครั้ง และเม่ือ
สอบถามถึงความสะดวกสบายหรือบริการท่ีต้องการได้รับจากเข่ือน พบว่า ต้องการให้มีกีฬา            
ทางน้ําและจัดให้มีบริการอาหารและของท่ีระลึกท่ีเหมาะสม มีบริการนําทาง และสร้างจุดชมวิวทิวทัศน์
ท่ีดีข้ึน  
      แต่ผลจากการสํารวจในปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) พบว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการ
เพ่ิมเติมจากบริการทางกายภาพท่ีเข่ือนจัดให้ ดังนี้ (1) จัดให้มีจุดจําหน่ายสินค้า OTOP (2) มาเท่ียว
เข่ือนบางลางอีก (3) ให้มีการจัดจุดจําหน่ายของท่ีระลึก (4) ได้รับบริการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอย่างเพียงพอ 
และ (5) มีท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจ   
      จากตาราง 3-93 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีสํารวจ พบว่า ส่วนใหญ่                        
มีความต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ 100) มีความต้องการมาเท่ียวเข่ือนบาง
ลางอีก (ร้อยละ 97.37) ต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายของท่ีระลึก (ร้อยละ 94.74) มีบริการไฟฟ้าและ                      
น้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีเพียงพอ (ร้อยละ 92.11 และ 84.21 ตามลําดับ) ต้องการท่ีนั่งพักผ่อน
หย่อนใจ (89.47) ในส่วนของกิจกรรมท่ีต้องการให้เข่ือนจัดให้บริการ พบว่า ต้องการให้มีกิจกรรม                
ตกปลา (ร้อยละ 89.47) ล่องเรือ (ร้อยละ 84.21) ดูนกส่องสัตว์ป่า (ร้อยละ 84.21) ข่ีจักรยานรอบเข่ือน 
(ร้อยละ 81.58) ข่ีช้างชมธรรมชาติ (ร้อยละ 65.79) และแข่งขันเรือใบ (ร้อยละ 44.74) 
      ความคิดเห็นเรื่องบริการสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า ต้องการให้มีป้ายบอกทาง              
ท่ีชัดเจน (ร้อยละ 81.58) บริการเสริมนอกเหนือจากบ้านพัก (ร้อยละ 76.32) ห้องน้ําแยกหญิง ชายและ
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ผู้พิการ (ร้อยละ 76.32) เส้นทางคมนาคมในการเดินทางสะดวก (ร้อยละ 73.68) ห้องน้ําสะอาดน่าใช้ 
(ร้อยละ 73.68) มีถังท้ิงขยะเพียงพอ (ร้อยละ 68.42) มีจุดประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 63.16) 
      ความคิดเห็นเรื่องบริการอาหารและท่ีพัก พบว่า ต้องการร้านขายเครื่องด่ืม                    
และร้านอาหารท่ีมีราคาเหมาะสม (ร้อยละ 65.79 และ ร้อยละ 50.00) ต้องการพักบริเวณเข่ือนบางลาง 
(ร้อยละ 55.26) ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียว (ร้อยละ 52.63)   
      ความต้องการในเรื่องอ่ืนๆ พบว่า ต้องการไปเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงกับเข่ือน      
บางลาง (ร้อยละ 68.42) และต้องการมีเพ่ือนใหม่จากการท่องเท่ียว (ร้อยละ 47.37) 

ตาราง 3-93 ค่าร้อยละความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
 

ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเขือ่นบางลาง ร้อยละ 
ความต้องการทางกายภาพ  
ต้องการมาเท่ียวเข่ือนบางลาง 97.37 
ต้องการไปเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงกับเข่ือนบางลาง 68.42 
ต้องการท่ีพักบริเวณเข่ือนบางลาง 55.26 
ต้องการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ้านพักอีก 76.32 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปมีนํ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ 84.21 
เมื่อมาท่องเท่ียวได้รับบริการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเพียง 92.11 
เส้นทางคมนาคมในการเดินทางสะดวก 73.68 
เมื่อเดินทางท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภัย 52.63 
การรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวก  
ท่ีเข่ือนบางลางมีถังท้ิงขยะเพียงพอ 68.42 
ท่ีเข่ือนบางลางมีจุดประชาสัมพันธ์ 63.16 
ท่ีเข่ือนบางลางมีท่ีน่ังพักผ่อนหย่อนใจ 89.47 
ท่ีเข่ือนบางลางมีร้านอาหารท่ีมีราคาเหมะสม 50.00 
ท่ีเข่ือนบางลางมีร้านขายเครื่องดื่มท่ีมีราคาเหมาะสม 65.79 
ท่ีเข่ือนบางลางมีห้องนํ้าสะอาดน่าใช้ 73.68 
ท่ีเข่ือนบางลางมีห้องนํ้าแยกหญิง ชาย และผู้พิการ 76.32 
ท่ีเข่ือนบางลางมีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน 81.58 
มีเพ่ือนใหม่จากการมาท่องเท่ียวในครั้งน้ี 47.37 
ความต้องการกิจกรรมต่างๆ  
ต้องการกิจกรรมล่องเรือ 84.21 
ต้องการกิจกรรมการตกปลา 89.47 
ต้องการกิจกรรมแข่งขันเรือใบ 44.74 
ต้องการกิจกรรมข่ีจักรยานรอบเข่ือน 81.58 
ต้องการกิจกรรมส่องนกดูสัตว์ป่า 84.21 
ต้องการกิจกรรมข่ีช้างชมธรรมชาติ 65.79 
ต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายของท่ีระลึก 94.74 
ต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายสินค้า OTOP 100.00 
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   ด้านสาเหตุการมาเท่ียวเข่ือนบางลางครั้งนี้ (ตาราง 3-94) พบว่า ส่วนใหญ่มาเพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจ ร้อยละ 55.26 รองลงมา คือ เพ่ือชื่นชมธรรมชาติและเพ่ือทัศนศึกษา (ร้อยละ 21.05 และ               
ร้อยละ 15.80 ตามลําดับ)  

ตาราง 3-94 ค่าร้อยละสาเหตุการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลางและบริเวณใกล้เคียง  
 

สาเหตุการมาท่องเท่ียว ร้อยละ 
พักผ่อนหย่อนใจ 
ทัศนศึกษา 
มาช่ืนชมธรรมชาต ิ
เปลี่ยนบรรยากาศ 
อ่ืนๆ 

55.26 
15.80 
21.05 
5.26 
2.63 

รวม 100.00 
      ความคิดเห็นหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่าง        
ส่วนใหญ่ (1) พอใจหากจะส่งเสริมการขายด้านการท่องเท่ียวท่ีให้ส่วนลดสําหรับคนไทย (2) จะบอกต่อ
เพ่ือนๆให้มาเท่ียวอีก (3) จะชวนญาติพ่ีน้องมาเท่ียวอีก (4) พอใจท่ีจะได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าซาไก 
และ (5) พร้อมท่ีจะกลับมาเท่ียวอีก  ส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ เช่น ควรจะมีรถรับ – ส่ง บริเวณท่ีท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง พอใจท่ีได้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน ควรจัดให้มี
มัคคุเทศก์ในการนําเท่ียว พอใจท่ีจะให้มีการชิงรางวัลมาเท่ียวฟรีท่ีเข่ือนบางลาง ควรจะมีการสร้าง 
home stay เพ่ิมข้ึน พอใจกับความสวยงามสถานท่ีใกล้เคียงเข่ือนบางลางพอใจท่ีได้ท่องเท่ียว/ศึกษาวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ บริเวณเข่ือนบางลาง พอใจกับการได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับเกิดความสนุก
เพลิดเพลินในเวลามาท่ีเข่ือนบางลาง เห็นด้วยกับการสร้างรีสอร์ทท่ีสวยงามเพ่ิมข้ึน และรู้สึกเฉยๆ กับ
การสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ดังตาราง 3-95 
 
ตาราง 3-95 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1. ได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการมาเท่ียวเข่ือนบางลาง 6.26 1.464 
2. ได้รับความรู้จากการมาเท่ียวท่ีเข่ือนบางลาง 6.26 1.571 
3. ได้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน 6.92 1.650 
4. สถานท่ีใกล้เคียงกับเข่ือนบางลางสวยงาม 6.55 1.464 
5. การท่องเท่ียว /ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบ ๆ บริเวณเข่ือนบางลาง
น่าสนใจ 

6.32 1.435 

6. ควรจะให้มีการสร้าง home stay  เพ่ิมข้ึนอีก 6.66 2.096 
7. ควรจะให้มีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ 4.11 2.739 
8. ควรจะให้มีการสรา้งรีสอร์ท ท่ีสวยงามเพ่ิมข้ึน 6.03 2.421 
9. ควรจะให้มีมัคคุเทศก์ในการนําเท่ียว 6.89 1.705 
10. ควรจะมีรถรับ – ส่ง บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 7.03 2.033 
11. จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าซาไก 7.16 2.060 
12. ควรให้มีการชิงรางวัลมาเท่ียวฟรีท่ีเข่ือนบางลาง 6.84 2.099 
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ตาราง 3-95 (ต่อ)  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
13. ควรจะส่งเสริมการขายด้านการท่องเท่ียวท่ีให้ส่วนลดราคาสําหรับคนไทย 7.45 2.139 
14. จะกลับมาเท่ียวอีก 7.11 1.856 
15. จะบอกต่อกับเพ่ือนๆ ให้มาเท่ียวอีก  7.21 1.562 
16. จะชวนญาติพ่ีน้องมาเท่ียวอีก 7.18 1.674 
     
    (4.3) สรุปกิจกรรมหลังการสร้างเข่ือน 
      หลังการสร้างเข่ือนบางลางมีการสํารวจครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2528 – 2529) พบว่า               
การจัดกิจกรรมจะเป็นการนําเสนอความสนุกกับการชมวิวทิวทัศน์ ชมสิ่งก่อสร้างท่ีไม่เคยเห็น และ               
การไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ เช่น โบสถ์ สุเหร่า และหมู่บ้าน ส่วนการสํารวจครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2554 – 
2555) พบว่า ไม่มีกิจกรรมใดๆ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเม่ือ
สอบถามย้อนหลังก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า มีกิจกรรม 1) จัดอบรมสัมมนา โดยใช้                     
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง 2) ล่องแพรอบๆ บริเวณเข่ือน และ 3) ตกปลา 
      นอกจากเข่ือนบางลาง ยั งมีสถานท่ี ท่ีได้รับความนิยมเดินทางไปเยี่ ยมชม                    
จากประชาชนในยะลาและปัตตานี ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดหน้าถํ้า และสวนสาธารณะสนาม
ช้างเผือก ในจังหวัดปัตตานีสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ ศูนย์กลางสุเหร่า วัดช้างให้ น้ําตก                   
ไซเกา สวนขวัญเมือง วัดคูหาภิมุข หมู่บ้านซาไก น้ําตกธารโต บ่อน้ําร้อน และอําเภอเบตง 
    (4.4) ส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุดของการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 
      ในส่วนนี้จะเป็นการสอบถามนักท่องเท่ียวตัวอย่างเก่ียวกับสิ่งท่ีประทับใจท่ีได้รับ
จากการท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ  
      1) ชอบจุดไหน 
       ความสวยงามของธรรมชาติและจุดชมวิว ถนนรอบเข่ือนสงบร่มรื่นและ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม และศาลาตรงจุดชมวิว 
      2) ชอบอะไร 
       ความสวยงามของตัวเข่ือน ทิวทัศน์เหนือเข่ือนท่ีมีความยิ่งใหญ่ ความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ  น้ําค้างยามเช้า อากาศสดชื่น จุดชมวิวทิวทัศน์สวยงาม 
      3) ทําอะไรมากท่ีสุดขณะมาท่ีเข่ือนบางลาง  
       ชมทัศนียภาพเหนือเข่ือน ชมน้ําชมนก ชมวิว ป่าไม้ ดูความสวยงาม ถ่ายภาพ 
เดินเล่น ประชุมสัมมนา พักผ่อนหย่อนใจ มาปิกนิก รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว และแวะพัก
ระหว่างเดินทางไปเบตง 
    (4.5) ปัญหา/อุปสรรค ในการท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 
      เป็นการสอบถามนักท่องเท่ียวตัวอย่างเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ท่ีได้รับจากการมา
ท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ  
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-331 

      1) ปัญหา 
       ความปลอดภัยและความไม่สะดวกในการเดินทาง ทางข้ึนเข่ือนลําบาก               
ถนนลาดชันและแคบ เดินทางค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบ การประชาสัมพันธ์ในเรื่อง                  
การท่องเท่ียวไม่เด่นชัด ไม่เปิดให้เข้าชมรอบๆเข่ือน และอยู่ไกลจากตัวเมือง  
      2) อุปสรรค 
       ความกังวลเรื่องยานพาหนะ ถนนแคบ ทางลาดชัน ไม่มีป้ายบอกชัดเจน ขาด
การประชาสัมพันธ์ ขาดมัคคุเทศก์ มีด่านของทหารต้ังจุดตรวจทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัย มีการปิดก้ันไม่ให้
เข้าชมสถานท่ีต่างๆ ของเข่ือนเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ระยะทางไกล ไม่มีรถรับ-ส่ง 
      3) แนวทางแก้ไข 
       ควรมีการปรับปรุงและขยายถนน มีบริการนักท่องเ ท่ียวและกิจกรรม                        
ท่ีหลากหลาย ควรเปิดให้ชมข้างในเข่ือน ประชาสัมพันธ์และแนะนําให้ความรู้ผู้ เยี่ยมชม ทําให้
นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภัย เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย สร้างกําแพงบริเวณ                
จุดชมวิว จัดให้มีบริการรถรับ-ส่งไปยังเข่ือน  
    (4.6) ความคิดเห็นอ่ืนๆ   
      การเสนอแนะความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเก่ียวกับ               
การพัฒนาการท่องเท่ียวในเข่ือนบางลาง สรุปได้ดังนี้ คือ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
ควรประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทางทําป้ายบอกสถานท่ีเพ่ิมเติม และเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมทุกท่ีใน
บริเวณเข่ือน ควรเปิดให้เข้าอย่างสมํ่าเสมอ และมีการบริการอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างกระเช้าลอยฟ้า
บริการนักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนและเน้นความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว  
 
   5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
    (5.1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ 
      จากการสํารวจผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นชาวบ้านท่ีนําผลไม้ตาม
ฤดูกาลมาจําหน่ายระหว่างทางไปเข่ือนบางลาง เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ กล้วยหิน ฯลฯ จํานวน              
11 ราย ในปี พ.ศ. 2554  (ตาราง 3-96) พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ประกอบการตัวอย่าง      
มีอายุระหว่าง 29-50 ปี มีอายุ 31- 35 ปี (ร้อยละ 27.30) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 
90.90) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.60) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 18.20)                    
มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 90.90) มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 21 – 30 ปี (ร้อยละ 45.40)               
ในด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนอกจากขายผลไม้ยังประกอบอาชีพหลักอ่ืนๆด้วย เช่น รับราชการ/
ข้าราชการครู/ครูอัตราจ้าง (ร้อยละ 36.37) ค้าขาย (ร้อยละ 27.27) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 18.18) 
รับจ้าง (ร้อยละ 9.09) และทําสวนยาง (ร้อยละ 9.09) มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 
45.40) และค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจากการซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการโดยประมาณตํ่ากว่า 500
บาท (ร้อยละ 63.60) 
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ตาราง 3-96 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ร้อยละ 
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
หญิง 
ชาย 

18.20 
81.80 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ต่ํากว่า 30 ปี 
31 - 35 ปี 
36 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

9.10 
27.30 
18.20 
18.20 
27.20 

ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อิสลาม 
คริสต์ 

90.90 
9.10 

ระดับการศึกษาสูงสุด  
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา / ปวส.) 
ปริญญาตรี 

9.10 
18.20 
9.10 
63.60 

สถานภาพสมรส  
แต่งงานแล้ว / สมรส 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

90.90 
9.10 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี  
ต่ํากว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

36.40 
45.40 
 9.10 
 9.10 

- 
อาชีพ  
รับราชการ/ข้าราชการครู/ครูอัตราจ้าง  
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
ส่วนยาง 

36.37 
27.27 
18.18 
  9.09 
  9.09 
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ตาราง 3- 96 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน  
ต่ํากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 

45.40 
27.30 
18.20 
9.10 

ค่าใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวโดยประมาณ บาท / 1 คน 
ต่ํากว่า 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 1,500 บาท 
1,501 – 2,000 บาท 
2,001 บาทข้ึนไป 

63.60 
18.20 

- 
9.10 
9.10 

 

    (5.2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
      การสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีผู้ประกอบการคิดว่า ยังไม่เพียงพอ
หากต้องการพัฒนาเข่ือนบางลางให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจากผลการสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการ
เห็นว่าประเด็นท่ียังไม่เพียงพอ คือ (1) การประกอบกิจการให้มีโรงเรือนคัดแยกขยะ (2) จํานวน
ร้านอาหารท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (3) บ่อบําบัดน้ําเสียและความปลอดภัย ส่วนประเด็นท่ีมองว่าเพียงพอ คือ 
(1) การมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ การมีเส้นทางคมนาคมสะดวก (2) มีน้ําใช้เพียงพอ และ (3) ท่ีพักตากอากาศ
เพียงพอกับนักท่องเท่ียว ตามตาราง 3-97 
      ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อประเด็นข้างต้น พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมองว่า
ประเด็นท่ียังไม่เพียงพอ คือ การประกอบกิจการมีโรงเรือนคัดแยกขยะคิดเป็นร้อยละ 100.00 จํานวน
ร้านอาหารท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 72.70 บ่อบําบัดน้ําเสีย และความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
63.00 ส่วนประเด็นท่ีมองว่าเพียงพอ คือ การมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ การมีเส้นทางคมนาคมสะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 81.80 มีน้ําใช้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 63.60 และท่ีพักตากอากาศเพียงพอกับนักท่องเท่ียว      
คิดเป็นร้อยละ 54.50  
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ตาราง 3-97 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
 

ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง เพียงพอ 
จํานวนร้านอาหารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอกับนักท่องเท่ียว 27.30 
จํานวนท่ีพักตากอากาศเพียงพอกับนักท่องเท่ียว 54.50 
จัดทําแผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลาง และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 36.40 
การประกอบกิจการมี น้ํา ใช้เพียงพอ 63.60 
การประกอบกิจการมี ไฟฟ้า ใช้เพียงพอ 81.80 
การประกอบกิจการมี เส้นทางคมนาคมสะดวก 81.80 
การประกอบกิจการมี ความปลอดภัย 36.40 
การประกอบกิจการมี บ่อบําบัดน้ําเสีย 36.40 
การประกอบกิจการมี โรงเรือนคัดแยกขยะ - 

   
การสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามตาราง 3-98 ท่ีผู้ประกอบการรู้สึกเห็น

ด้วย พบว่า (1) ผู้ประกอบการรู้สึกเห็นด้วยว่าน่าจะมีพาหนะรองรับกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว               
แต่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเฉยๆ กับ (2) จะมีน้ําสําหรับใช้อุปโภค บริโภคให้เพียงพอกับนักท่องเท่ียว                   
(3) เรื่องรายได้จากการประกอบกิจการเหมาะสมและเป็นธรรม จะแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ
ใกล้เคียงให้กับนักท่องเท่ียว ถนนหนทางสะดวก ปลอดภัยตลอดการท่องเท่ียว   
      ส่วนความรู้สึกของผู้ประกอบการหลังจากการสร้างเ ข่ือนบางลาง พบว่า 
ผู้ประกอบการรู้สึกเห็นด้วยว่า ควรมีถังขยะไว้บริการนักท่องเท่ียวให้เพียงพอ เห็นด้วยว่าควรมีพาหนะ
รองรับกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และต้องมีไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
ตามลําดับ 
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ตาราง 3-98 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง  
 

รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. จํานวนท่ีพักตากอากาศมีเพียงพอกับนักท่องเท่ียว 4.18 2.228 
2. ท่ีพักสะอาด สะดวก 5.09 1.972 
3. ท่ีพักมีความปลอดภัย 4.00 2.408 
4. จํานวนร้านอาหารมีเพียงพอกับนักท่องเท่ียว 4.27 2.284 
5. บริเวณร้านอาหารสะอาด น่านั่งรับประทาน 4.45 2.207 
6. อาหารมีราคาเหมาะสม 5.00 2.449 
7. รายได้จากการประกอบกิจการของท่านเหมาะสมและเป็นธรรม 5.36 2.013 
8. รายได้จากการประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียวเลี้ยงตนเองได้ 5.27 1.902 
9. มีจํานวนผู้ช่วยในการดําเนินกิจการเหมาะสม 5.09 2.343 
10. นักท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 4.45 2.544 
11. มีจํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 4.36 2.500 
12. น่าจะแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงให้กับนักท่องเท่ียว 4.90 2.256 
13. ควรท่ีจะมีน้ําสําหรับใช้อุปโภค บริโภคให้เพียงพอกับนักท่องเท่ียว 5.54 2.339 
14. ต้องมีไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 6.27 2.533 
15. มีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการท่องเท่ียว 5.82 2.358 
16. มีความปลอดภัยตลอดการท่องเท่ียว 5.73 2.453 
17. มีพาหนะรองรับกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 6.36 2.873 
18. ควรมีบ่อบําบัดน้ําเสียท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 5.73 3.003 
19. ควรมีโรงเรือนคัดแยกขยะ 5.91 3.113 
20. ควรมีถังขยะไว้บริการนักท่องเท่ียวให้เพียงพอ 6.45 2.841 
 
    (5.3) ประเด็นท่ีผู้ประกอบการคิดว่าเป็นปัญหา / อุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว
ในเข่ือนบางลาง พร้อมท้ังแนวทางแก้ไข 
      1) ปัญหา  
       (1.1)  มีนักท่องเท่ียวน้อยมากระหว่างปี 2548 – 2554 
       (1.2)  น้ํามีกลิ่นเหม็น (บางฤดูกาล) ซ่ึงเกิดจากการทับถมของใบไม้ท่ีเน่าเสีย
เนื่องจากเข่ือนปล่อยน้ํามายังคลองส่งน้ํา ชาวบ้านท่ีใช้น้ําในคลองชลประทานจึงได้รับกลิ่นเหม็นของน้ํา) 
       (1.3)  โรงไฟฟ้าจ่ายน้ํายังไม่ท่ัวถึง 
      2) อุปสรรค  
       (2.1)  ขาดรายได้ 
       (2.2)  ความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
       (2.3)  ชาวบ้านใช้น้ําป่า ฤดูฝนใช้ไม่ได้เพราะน้ําจะขุ่น 
       (2.4)  น้ําจํานวนมากไม่สามารถควบคุมได้ 
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      3) แนวทางแก้ไข  
       (3.1)  ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลแก้ไข ตรวจเช็คน้ําก่อนท่ีจะปล่อยลงมายัง
คลองชลประทาน 
       (3.2)  ขอให้โรงไฟฟ้าจ่ายน้ําประปาด้วย 
       (3.3)  ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้กว้างขวางมากข้ึนทุกรูปแบบ 
      4) สรุป ปัญหา / อุปสรรค / และมาตรการแก้ไข 
       ผู้ประกอบการตัวอย่าง ได้เสนอแนะประเด็นหลักท่ีให้ความสนใจพร้อม
เสนอแนะมาตรการแก้ไขท่ีจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวในเข่ือนบางลาง ดังนี้  
       (4.1)   ด้านความปลอดภัย  
         มาตรการแก้ไข เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวเข่ือนบางลาง โดยขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยดูแลความปลอดภัย ติดต้ัง
กล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบทางข้ึนและรอบๆ บริเวณเข่ือน เพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเท่ียว 
       (4.2) การคมนาคม 
         มาตรการแก้ไข  ปรับปรุงเส้นทางการเดินทางไปยังเข่ือน และรอบๆ 
บริเวณเข่ือนให้กว้างข้ึน และมีป้ายบอกทางท่ีชัดเจนข้ึน 
       (4.3) การประชาสัมพันธ์ 
         มาตรการแก้ไข  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนทุกรูปแบบ เพ่ือให้
เข่ือนบางลาง เป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนและท้องถ่ิน สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา 
ควรจัดมัคคุเทศก์แนะนําสถานท่ีสําคัญๆ ของเข่ือนบางลางให้กับนักท่องเท่ียว และมีการเปิดสถานท่ีของ
เข่ือนให้ประชาชนท่ัวไปได้เข้าชม 
 
 3.5.3 สาธารณสุข 
   1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    (1)  เพ่ือศึกษาสภาพทางด้านการสาธารณสุขของประชาชนและบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ศึกษา 
    (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการสาธารณสุขอันเป็นผลมาจากการสร้าง
เข่ือน พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 
   2) วิธีการศึกษา 
    (1) เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีศึกษา 
ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข สถิติโรคหรือความเจ็บป่วยของประชาชน และข้อมูล                  
การระบาดของโรคผ่านทางน้ํา โรคระบาด อ่ืน ๆ 
    (2)  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิทางด้านสาธารณสุข ผู้วิจัยได้ทําการทบทวน
ประเด็นการศึกษาแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
      - สถิติโรคหรือความเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยวิเคราะห์จากกลุ่มเสี่ยง 
      - ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
      - สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน 
      - แหล่งน้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชน 
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      - ข้อมูลการระบาดของโรคผ่านทางน้ํา โรคระบาดอ่ืนๆ  
      - ภาวะโภชนาการของชุมชน 
      - ข้อมูลลักษณะประชากร การศึกษา อาชีพ รายได้  
    (3) สํารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น สุขภาพอนามัยของประชาชน
และครัวเรือน แหล่งน้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชน ภาวะโภชนาการของชุมชนรวมท้ังข้อมูล
ลักษณะประชากร การศึกษา อาชีพ รายได้ 
   3) ผลการศึกษา 
    (1) ภาพรวมสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีศึกษา  
      ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดยะลามีจํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถานี
อนามัย และศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit: PCU) รวมท้ังสิ้น 86 แห่ง โดยมีรายชื่อ         
สถานบริการสาธารณสุข รายอําเภอ ดังตาราง 3-100 และสําหรับใน 3 อําเภอ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือน            
บางลาง พบมีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ คือ อําเภอเบตง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 9 แห่ง 
ไม่มีสถานีอนามัย แต่มี PCU 2 แห่ง อําเภอบันนังสตา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 5 แห่ง และ
สถานีอนามัย 5 แห่ง และอําเภอธารโต มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 7 แห่ง และสถานีอนามัย            
2 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 3-99 
 
ตาราง 3-99 รายช่ือสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2552 
 

อําเภอ โรงพยาบาล อําเภอ โรงพยาบาล 
อําเภอเมือง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําใหม่ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําพะยา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสะเตงนอก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุดี 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุดี 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าสาป 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหน้าถํ้า 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเปาะเส้ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยะลา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพร่อน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลิดล 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบันนังสาเรง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบาโงยบาแด 
- สถานีอนามัยยุโป 
- สถานีอนามัยทุ่งยามู 
- สถานีอนามัยตาเซะ 
- สถานีอนามัยวังกระ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 

อําเภอ
บันนังสตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทํานบ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกม.26 ใน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตลิ่งชัน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกือลอง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบาเจาะ 
- สถานีอนามัยบือซู 
- สถานีอนามัยถํ้าทะลุ 
- สถานีอนามัยทรายแก้ว 
- สถานีอนามัยสายตาเอียด 
- สถานีอนามัยสันติ 1 (ขนาดใหญ่) 
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ตาราง 3-99 (ต่อ) 
 

อําเภอ โรงพยาบาล อําเภอ โรงพยาบาล 
อําเภอเบตง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยะรม 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านราโมง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาเนาะแมเราะ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านมาลา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน กม.18 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อนํ้าร้อน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอัยยอร์เวง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังใหม่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลธารนํ้าทิพย์ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนกม.3 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 

อําเภอธารโต - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหร 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซาไก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีท่านํ้า 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคอกช้าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระป๋อง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีนคร 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสันติ 2 
- สถานีอนามัยละหาด 
- สถานีอนามัยวังไทร 

อําเภอรามัน - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะโละหะลอ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจะกว๊ะ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังพญา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเนินงาม 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโกตาบารู 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบาโงย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกอตอตือร๊ะ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกาลูปัง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกะรอ 
- สถานีอนามัยกาลอ 
- สถานีอนามัยบาลอ (ขนาดใหญ่) 
- สถานีอนามัยบือมัง 
- สถานีอนามัยยะต๊ะ 
- สถานีอนามัยอาซ่อง 
- สถานีอนามัยท่าธง 
- สถานีอนามัยบ้านเกาะ 

อําเภอกาบัง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบันนังดามา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลูโบ๊ะปันยัง 
- สถานีอนามัยบาละ 
- สถานีอนามัยคลองนํ้าใส 

อําเภอยะหา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลีมาปูโล๊ะ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปูแล 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปะแป 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านลากอ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านฆอรอราแม 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกาตอง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปาแดรู 
- สถานีอนามัยละแอ 
- สถานีอนามัยกูแบรายอ 
- สถานีอนามัยตาชี 

อําเภอกรงปีนัง - สถานีอนามัยบ้านโฉลง (ปุโรง) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสระเอะ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกรงปีนัง 
- สถานีอนามัยลือมุ 
- สถานีอนามัยห้วยกระทิง 

- PCU ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 
- PCU ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 

 
ท่ีมา : รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 
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ตาราง 3-100 จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตําบล สถานีอนามัย PCU จําแนก      
รายอําเภอ จังหวัดยะลา 2552 
 

ลําดับ อําเภอ จํานวนรพ. สต. จํานวน สอ. จํานวน PCU รวม 
1 เมืองยะลา 13 4 4 21 
2 เบตง 9 - 2 11 
3 รามัน 9 7 - 16 
4 ยะหา 7 3 - 10 
5 บันนังสตา 5 5 - 10 
6 ธารโต 7 2 - 9 
7 กาบัง 2 2 - 4 
8 กรงปินัง 3 2 - 5 

รวมท้ังหมด 55 25 6 86 
 
หมายเหตุ: PCU หมายถึง ศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit )  
ท่ีมา : รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 
    (2)  สถิติโรคหรือความเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนท่ีรอบอ่าง พ้ืนท่ีรับประโยชน์                   
และพ้ืนท่ีอพยพ (ถ้ามี) โดยวิเคราะห์จากกลุ่มเสี่ยง 
      การพิจารณาสถิติ ท่ีเ ก่ียวข้องกับสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดยะลาปี                       
พ.ศ. 2549 – 2551 ใช้ข้อมูลสถิติ สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก (ตาราง 3-101) โรคท่ีต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก (ตาราง 3-102) สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน (ตาราง 
3-103) และสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก (ตาราง 3-104)  
      สาเหตุการตายตามกลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ สาเหตุภายนอกของการป่วย               
และตาย ระบบไหลเวียนโลหิต โรคติดเชื้อปรสิต โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) ระบบหายใจ 
      ปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย กลุ่มโรคติดต่อนําโดย
แมลง ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก และโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคอุบัติเหตุ อุบัติเหตุซํ้า กลุ่มโรค
ไม่ติดต่อ และโรคติดต่อ (วัณโรคและเอดส์) 
 

ตาราง 3-101 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2550 – 2552 
สาเหตุการตาย พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

1. สาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย (V01-Y98) 103.57 75.66 44.68 
2. ระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 45.48 54.87 35.14 
3. โรคติดเช้ือและปรสิต (A00-B99) 40.57 33.05 29.04 
4. โรคเน้ืองอก(รวมมะเร็ง) (C00-D48) 31.82 31.80 24.98 
5. โรคระบบหายใจ (J00-J99) 30.11 34.30 22.54 
6. โรคของระบบสืบพันธ์ุร่วมปัสสาวะ (N00-N99) 8.32 12.89 9.34 
7. ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด (P00-P96) 11.74 12.68 8.53 
8. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม (E0-E90) 10.89 13.93 6.50 
9. โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K99) 9.39 6.86 6.30 
10. โรคระบบประสาท (G00-G99) 8.53 9.98 4.47 
ท่ีมา : รายงานการตาย กระทรวงสาธารณสุข  (อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน) 
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ตาราง 3-102 โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2549 – 
2552 
  

โรค 
ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 

จํานวน อัตราป่วย จํานวน อัตราป่วย จํานวน อัตราป่วย 
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 6,875 1,468.22 6,336 1,350.14 4,627 1,053.52 
2. มาลาเรีย   6,431 1,373.40 4,390 935.47 1,590 362.03 
3. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4,248 907.20 2,436 519.10 827 188.30 
4. ชิกุนกุนยา ไม่อยู่ใน 10 อันดับของปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2551 2,890 658.02 
5. ตาแดง 2,093 446.98 1,481 315.60 1,603 364.99 
4. ปอดบวม   1,719 367.11 2,162 460.70 1,155 262.98 
7. ไข้เลือดออก(รวม) 759 162.09 452 96.30 433 98.59 
8. สุกใส 588 125.57 532 113.40 177 40.30 
9. อาหารเป็นพิษ 192 41.00 239 50.90 248 56.47 
10.วัณโรค 111 23.70 235 50.10 194 44.17 
ท่ีมา : รง.506 /507 งานระบาดวิทยา /ควบคุมโรค สสจ.ยะลา (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) 
 
ตาราง 3-103 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2549 – 
2552  
 

สาเหตุการป่วย 
อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 
1. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการฯ 
2. โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด 
3. การคลอดปกติ 
4. โรคติดเช้ืออ่ืน ๆ 
5. โรคติดเช้ือของลําไส้ 
6. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติตรวจพบทาง คลินิก 
7. โรคเลือด อวัยวะท่ีสร้างเลือดและความผิดปกติฯ 
8. ภาวะบางอย่างท่ีเกิดในระยะปริกําเนิด 
9.  ความดันโลหิตสูง 
10. โรคปอดอักเสบ 

1,629.46 
1,661.93 
1,068.02 
1,073.99 
893.32 
744.90 
629.58 
907.20 
682.11 
662.46 

2,177.02 
1,546.40 
988.53 

1,169.36 
974.61 
728.72 
787.75 
724.77 
678.42 
785.05 

1,738.03 
1,619.98 
1,060.86 
955.48 
919.11 
841.37 
767.38 
726.85 
702.74 
668.86 

 
ท่ีมา : รายงาน 505 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) 
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ตาราง 3-104 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2549– 
2552 
 

สาเหตุการป่วย 
อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 
1.โรคระบบหายใจ 
2. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 
3. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติตรวจพบทางคลินิก 
4. โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงร่างฯ 
5. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
6. โรคติดเช้ือและปรสิต 
7. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการฯ 
8. โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 
9.  โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ 
10. สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆท่ีทําให้ป่วยหรือตาย 

36,559.16 
18,173.98 
15,732.13 
10,870.22 
14,337.58 
9,589.92 
8,383.73 
8,236.38 
5,198.06 
5,334.31 

43,784.36 
23,794.63 
18,756.56 
13,466.99 
17,982.11 
11,645.40 
12,565.13 
9,196.31 
6,634.77 
6,464.96 

51,994.21 
28,546.07 
24,191.41 
20,755.03 
19,679.00 
14,873.10 
13,986.41 
10,151.58 
6,702.53 
6,438.14 

 

ท่ีมา : รายงาน 504 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) 
 
    (3) ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
      จังหวัดยะลามีสถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ประกอบด้วยโรงพยาบาล                  
ศูนย์ (ยะลา) 1 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป (เบตง) 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง และโรงพยาบาล
เอกชน (สิโรรส) 1 แห่ง และสถานีอนามัย 80 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน 6 แห่ง มีสัดส่วนของ
บุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรท้ังจังหวัด คือ แพทย์ 1:3,836 ทันตแพทย์ 1:17,557 เภสัชกร 
1:8,950 และพยาบาลวิชาชีพ 1:447 
      เ ม่ือพิจารณาถึงความครอบคลุมของการให้บริการด้านสาธารณสุข พบว่ า                        
มีอัตราส่วนของประชากรต่อเตียงเฉลี่ยท้ังจังหวัด 483.20 อัตราส่วนของประชากรต่อเตียงค่อนข้างสูง 
ในแต่ละอําเภอ โดยเฉพาะในอําเภอบันนังสตา ท่ีมีอัตราส่วนของประชากรต่อเตียงสูงท่ีสุด คือ 
1,788.59 ดังตาราง 3-105 

ตาราง 3-105 จํานวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดยะลา ปี 2552 
 

สถานบริการหลัก (CUP) จํานวนประชากร จํานวนเตียง อัตราประชากรต่อเตียง จํานวนสอ./PCU 
รพศ.ยะลา 
รพท.เบตง 
รพร.ยะหา 
รพ.รามัน 
รพ.บันนังสตา 
รพ.ธารโต 
รพ.กาบัง 

183,387 
55,371 
60,528 
88,690 
60,812 
22,991 
20,602 

602 
170 
72 
81 
34 
30 
30 

304.63 
325.71 
840.67 

1,094.94 
1,788.59 
766.37 
686.73 

22/4 
9/2 
10 
16 
10 
9 
4 

รวม 492,381 1,019 483.20 80/6 
ท่ีมา : รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 
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    (4) สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน 
      สถานะสุขภาพของประชาชน ในปี 2552 พบมี อัตราเกิดและอัตราการตาย 20.83 
และ 5.53 ต่อพันประชากร ตามลําดับ อัตราเพ่ิมร้อยละ 1.53 อัตรามารดาตาย 12.37 ต่อแสนการเกิด
มีชีพ และอัตราทารกตายปริกําเนิด 7.98 ต่อพันการเกิดมีชีพ (ตาราง 3-106)  

ตาราง 3-106 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2550- 2552 
 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ เป้าหมาย พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
-อัตราเกิด: 1,000 ประชากร 
-อัตราตาย: 1,000 ประชากร 
-อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ % 

- 
- 

ไม่เกิน 1.2 

21.92 
5.52 
1.64 

21.36 
5.52 
1.58 

20.83 
5.53 
1.53 

-อัตราส่วนการตายมารดา : เกิดมีชีพ 100,000 คน 
-อัตราทารกตายปริกําเนิด  : การเกิด 1,000 คน 

ไม่เกิน  36 
ไม่เกิน  9 

39.43 
9.01 

12.89 
8.20 

12.37 
7.98 

-ทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักต่ํากว่า 2,500 กรัม 
-ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
-ภาวะโลหิตจาง ในหญิงมีครรภ์ 
-แม่ติดเช้ือ HIV 
-หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ 
-มารดาคลอดโดยเจ้าหน้าท่ี 
-มารดาคลอดโดย ผดบ. 
-เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีการเจริญเติบโต ตามเกณฑ์   
 มาตรฐานอายุ/นํ้าหนัก 

ไม่เกิน ร้อยละ 7 
ไม่เกิน 30 ต่อพัน 
ไม่เกิน ร้อยละ 10 
ไม่เกิน ร้อยละ 1 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 93 

7.46 
15.34 
12.41 
1.0 

83.43 
91.18 
8.82 
85.07 

8.46 
21.52 
15.90 
0.7 

83.80 
90.75 
9.25 
85.15 

 

9.18 
21.05 
13.10 

- 
80.05 
93.71 
6.29 
93 
 

ท่ีมา : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.ยะลา 

   4) การสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง  
    การสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน มีสถานีอนามัย 
เพียง 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยสันติ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 บ้านสันติ สถานพยาบาล 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ชุมชน
หน้าตลาดเข่ือนบางลาง ในส่วนของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พบมีอัตราการใช้และด่ืมน้ําสะอาดร้อยละ 
100 และอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100  
    ในส่วนการบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเข่ือนบางลาง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย กฟผ. 
เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคแก่ ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าเข่ือนบางลาง                 
และครอบครัว รวมถึงประชาชนรอบๆ อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่น ชุมชนตลาด
เข่ือนบางลาง บ้านสันติ 1 บ้านสันติ 2 บ้านฉลองชัย บ้านสายสุราษฎร์ บ้านบาเจาะ บ้านสนามบิน      
บ้านดาแลแป บ้านธารทิพย์ ฯลฯ โดยให้บริการท่ีครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม การป้องกัน                         
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สถานพยาบาลมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานท้ังสิ้น 4 คน โดยมีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน ลูกจ้างงานเวชระเบียนธุรการ 1 คน 
ลูกจ้างทําความสะอาด 1 คน 
    จากการศึกษาสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของโรงพยาบาลเข่ือนบางลาง ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2549 
ถึงปี พ.ศ. 2553 (รายงานประจําปีข้อมูลด้านสาธารณสุข, 2554) พบว่า ประเภทผู้ป่วยท่ีเข้ารับ                  
การรักษา ได้แก่ พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และประชาชนภายนอก ในแต่ละปีเป็นจํานวน       
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6,114 ราย 6,868 ราย 9,375 ราย 7,542 ราย และ 5,530 ราย ตามลําดับ ส่วนการให้บริการนอกเวลา
มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา เป็นจํานวน 50 ราย 48 ราย 49 ราย 70 ราย และ 23 รายตามลําดับ                  
โดยพบว่า มีแพทย์ภายนอกตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 เท่านั้น เป็นจํานวน 255 ราย                     
ในปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553 จะไม่มีแพทย์ภายนอกตรวจรักษาผู้ป่วย  
    งานด้านศัลยกรรม ทําแผล ผ่าฝี เย็บแผล มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา เป็นจํานวน 148 ราย 
199 ราย 156 ราย 170 ราย และ 298 รายตามลําดับ  
    ด้านงานชันสูตรโรค มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ เป็นจํานวน 270 ราย 426 ราย 401 ราย 176 
ราย และ 108 ราย ตามลําดับ 
    ด้านงานบริการสุขภาพเคลื่อนท่ี ผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ เป็นจํานวน 196 ราย 335 ราย 
286 ราย โดยในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 ไม่ปรากฏข้อมูลในการบริการสุขภาพเคลื่อนท่ี 
    ด้านงานส่งผู้ป่วยรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล มีผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งรักษาต่อ เป็นจํานวน                  
19 ราย 13 ราย 23 ราย 35 ราย และ 54 รายตามลําดับ 
    ด้านงานบริการภูมิคุ้มกันโรค มีผู้ป่วยท่ีได้รับภูมิคุ้มกันโรค เป็นจํานวน 84 ราย 103 ราย 
327 ราย 258 ราย และ 51 รายตามลําดับ 
    นอกจากนี้สถานพยาบาลเข่ือนบางลาง ได้มีการเก็บสถิติข้อมูลกลุ่มโรคของผู้ป่วยนอกท่ี
เข้ามารับการรักษาพยาบาลรวมท้ังการขอรับยาเพ่ือรักษาโรค ระหว่างปี 2550-2554 ดังตาราง 3-107
และแผนภูมิ 3-6 พบว่า ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ท้ังนี้                    
อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีค่อนข้างชื้นเนื่องจากปริมาณฝน ท่ีตกค่อนข้างมาก รองลงมาจะเป็น
โรคผิวหนังและเนื้อใต้ผิวหนัง โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคติดเชื้อและปรสิต 
และโรคระบบไหลเวียนเลือดตามลําดับ จํานวนผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีเข้ามาใช้บริการสถานพยาบาล               
เข่ือนบางลางระหว่างปี 2550-2554 มีจํานวนไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี  
 
ตาราง 3-107 สถิติผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลเข่ือนบางลาง พ.ศ.2550-2554 
 
ท่ี บัญชีรายชื่อกลุ่มโรค พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

1 โรคตดิเช้ือและปรสติ 549 509 811 394 463 
2 โรคเน้ืองอก และมะเร็ง 0 0 0 1 1 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 8 16 15 11 0 
4 โรคเก่ียวกับต่อมหลั่งภายใน โภชนาการ  

และเมตะบอลิซึม 
221 212 159 189 318 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิต 84 94 78 56 78 
6 ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส 23 20 48 65 94 
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 144 146 188 118 128 
8 โรคหูและปุ่มกกหู 76 102 111 94 85 
9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 386 479 456 508 551 
10 โรคระบบหายใจ 2,163 2,428 2,342 2,077 2,117 
11 โรคระบบย่อยอาหาร 350 413 304 322 440 
12 โรคผิวหนัง  และเน้ือใตผ้ิวหนัง 607 697 736 744 332 

13 
โรคระบบกล้ามเน้ือรวมโครงร่าง  
และเน้ือยดึเสริม 

458 499 695 569 653 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
3-344 

ตาราง 3-107 (ต่อ) 
 
ท่ี บัญชีรายชื่อกลุ่มโรค พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

14 โรคระบบอวัยวะสืบพันธ์ุร่วมปัสสาวะ 94 157 95 68 79 
15 ภาวะตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 23 25 12 7 9 
16 ภาวะบางอย่างท่ีเกิดจากระยะปรกํิาเนิด 330 436 0 0 0 

17 
รูปร่างผดิปกติแต่กําเนิด การพิการจนผดิรูปแต่
กําเนิดและโครโมโซมผิดปกต ิ

0 0 0 0 0 

18 
 

อาการ,อาการแสดงและสิ่งผดิปกติท่ีพบได้จาก
การตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการท่ีไม่
สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได ้

0 
 

0 
 

481 
 

538 
 

435 
 

19 การเป็นพิษและผลตามมา 0 6 4 1 0 
20 อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลตามมา 0 22 7 1 11 
21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ป่วยหรือตาย 10 0 0 115 75 
22 ขอยา 108 0 0 120 65 
23 อุบัติเหตุจากการทํางาน 18 0 0 0 0 
24 โรคจากการทํางาน 0 0 0 0 0 
25 โรคท่ีสาธารณสุขเฝ้าระวัง 0 0 0 80 0 
26 โรคท่ี กฟผ.เฝ้าระวัง 0 0 0 25 0 
27 Immunization 0 0 0 0 176 

รวมท้ังหมด 5,652 6,261 6,542 6,103 6,110 
 

ท่ีมา  :  สถานพยาบาลเข่ือนบางลาง 2550-2554 
 
 

. 
แผนภูมิ 3-6 สถิติผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเข่ือนบางลาง 

ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 
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    หากพิจารณาด้านความสะดวกในการเดินทางเพ่ือรับการรักษา หรือรับบริการ                        
ด้านสาธารณสุขของผู้ปฏิบัติงานในเข่ือน ครอบครัว รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง
และโดยรอบ ท่ีต้องใช้ระบบการส่งต่อเพ่ือเข้ารับการรักษาในจังหวัดยะลา พบว่า การเดินทางจาก
สถานพยาบาลเข่ือนบางลาง ถึงโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นระยะทาง 62.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
โดยรถยนต์ประมาณ 1ชั่วโมง 25 นาที และหากผู้ป่วยถูกส่งต่อไปในอําเภอท่ีอยู่รอบ ๆ เข่ือนบางลาง 
ได้แก่ อําเภอเบตง อําเภอธารโต และอําเภอบันนังสตา จะใช้ระยะทาง และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคล ดังนี้  
    การเดินทางจากโรงพยาบาลเข่ือนบางลาง ถึง โรงพยาบาลอําเภอเบตง เป็นระยะทาง 
97.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง  
    การเดินทางจากโรงพยาบาลเข่ือนบางลาง ถึง โรงพยาบาลอําเภอธารโตเป็นระยะทาง 
28.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 
    การเดินทางจากโรงพยาบาลเข่ือนบางลาง ถึง โรงพยาบาลอําเภอบันนังสตาเป็นระยะทาง 
26.2  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 45 นาที 
    ส่วนการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอําเภอ ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จะใช้ระยะทาง                 
และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ดังนี้  
    การเดินทางจาก โรงพยาบาลอําเภอเบตง ถึง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นระยะทาง                  
129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1ชั่วโมง 54 นาที  
    การเดินทางจากโรงพยาบาลอําเภอธารโต ถึงโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นระยะทาง 56.8 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 50 นาที 
    การเดินทางจากโรงพยาบาลบันนังสตา ถึงโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นระยะทาง 35.9 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 33 นาที 
    หากพิจารณาจากระยะทาง และการใช้เวลาในการเดินทางทุกเส้นทางพบว่าไม่เกิน                 
2 ชั่วโมง และเส้นทางท่ีใช้เป็นเส้นทางหลัก คือ ถนนหมายเลข 4106 ซ่ึงนับเป็นเส้นทางท่ีสะดวกท่ีสุด  
ในการเดินทาง  
   5) แหล่งน้ําใช้และปริมาณการใช้น้ําของชุมชน  
    แหล่งน้ําท่ีสําคัญตามธรรมชาติ ได้แก่ 
    - แม่น้ําปัตตานี มีต้นกําเนิดจากบริเวณรัฐบาสิง ประเทศมาเลเซีย ไหลผ่านอําเภอธารโต
และเขตเทศบาลตําบลบันนัสตา เป็นแหล่งน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปาจําหน่ายให้แก่ประชาชนใน                 
เขตเทศบาลตําบลบันนังสตา 
    - คลองตือแร ผ่านมาจากบ้านบันนังกูแว บ้านบาเจาะ และผ่านเขตเทศบาลตําบล 
บันนังสตาเป็นแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
    นอกจากนี้ น้ําจากแม่น้ําปัตตานีและคลองตือแร ยังใช้เพ่ือการเกษตร  
   6) ข้อมูลการระบาดของโรคผ่านทางน้ํา โรคระบาดอ่ืน ๆ  
    โรคไข้มาลาเรีย 
    จากบันทึกของงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 28 มกราคม 2552 ได้รับรายงานผู้ป่วยท้ังหมด 
จํานวน 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 7.46 ต่อประชากรแสนคน เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วย                
ปี พ.ศ.2552 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.2547-2551)  มีผู้ป่วยตํ่ากว่ามาตรฐาน และ จากข้อมูลย้อนหลัง 
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5 ปี สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียของจังหวัดยะลา คาดว่าจะมีแนวโน้มการระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกรกฎาคม  
    เม่ือจําแนกตามรายอําเภอ พบว่า อําเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดคืออําเภอกาบัง อัตราป่วย
เท่ากับ 89.92 (15 ราย) ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอธารโต อัตราป่วยเท่ากับ 43.47                 
(9 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอบันนังสตา, ยะหา และอําเภอเบตง อัตราป่วยเท่ากับ 13.23                 
(7 ราย), 5.93 (3 ราย) และ 1.76 (1 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
    เม่ือจําแนกผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 13.08 (11 ราย) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี เท่ากับ 10.21 (5 ราย) ต่อประชากร
แสนคน เม่ือจําแนกผู้ป่วยตามอาชีพ พบผู้ป่วยอาชีพ เกษตรกร มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 62.86 รองลงมา คือ นักเรียน 5 ราย ร้อยละ 14.28  กลุ่มในปกครอง 3 ราย ร้อยละ 8.57  
และรับจ้าง 3 ราย ร้อยละ 8.57 
    โรคไข้เลือดออก 
    จากบันทึกของงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2552 ได้รับรายงานผู้ป่วยท้ังหมด 
จํานวน 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 7.25 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจาก
รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกท้ังหมด แบ่งเป็นไข้เด็งก่ี (DF) 30 ราย ไข้เลือดออก (DHF) 4 ราย               
คิดเป็นร้อยละ 88.24, 11.76 ตามลําดับ  
    เม่ือจําแนกตามรายอําเภอ พบว่า อําเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดคืออําเภอเมืองยะลา อัตรา
ป่วยเท่ากับ 13.75 (23 ราย) ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบันนังสตา อัตราป่วยเท่ากับ 
11.34 (6 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอกรงปินังอัตราป่วยเท่ากับ 9.12 (2 ราย) ต่อประชากรแสน
คน อําเภอกาบังอัตราป่วยเท่ากับ 5.99 (1 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอยะหาอัตราป่วยเท่ากับ 
1.98 (1 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอเบตง อัตราป่วยเท่ากับ 1.76 (1 ราย) ต่อประชากรแสนคน 
สําหรับอําเภอธารโตและอําเภอรามันนั้น ยังไม่พบผู้ป่วย  
    เม่ือจําแนกผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 14.52 (7 ราย) ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 
10.21 (5 ราย) และกลุ่มอายุ 15.24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 8.32 (7 ราย) ตามลําดับ และจําแนกผู้ป่วย
ตามอาชีพ พบผู้ป่วยอาชีพ นักเรียน มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.29  รองลงมาคือ 
กลุ่มเกษตรกร 11 ราย ร้อยละ 32.35 , รับจ้าง 4 ราย ร้อยละ 11.76  ในปกครอง 3 ราย ร้อยละ 8.82 
อ่ืนๆ  3 ราย ร้อยละ 11.78 ตามลําดับ 
    โรคชิคุนกุนยา  
    ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยะลา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จํานวนท้ังสิ้น 145 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.90 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
    ท้ังนี้โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาท่ีมียุงลายเป็น                
พาหะนําโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันท่ีไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบ
ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) 
ซ่ึงเป็น RNA Virus จัดอยู่ใน genus alphavirus และ family Togaviridae มียุงลาย Aedes aegypti, 
Ae. albopictus เป็นพาหะนําโรคท่ีสําคัญ เม่ือยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะไข้สูง  
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ซ่ึงเป็นระยะท่ีมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพ่ิมจํานวนมากข้ึน                       
แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ําลาย เม่ือยุงท่ีมีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอ่ืนก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนท่ีถูกกัด 
ทําให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้ โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 1-12 วัน แต่ท่ีพบบ่อยประมาณ 2-3 วัน 
และระยะติดต่อจะเป็นระยะท่ีมีไข้สูงประมาณวันท่ี 2-4 เป็นระยะท่ีมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดจํานวนมาก 
อาการและอาการแสดง คือ ผู้ ป่วยจะมีอาการไข้สู งอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงข้ึนตามร่างกาย                          
และอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง (conjunctival injection) แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว 
ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการท่ีเด่นชัดคืออาการปวดข้อ                   
ซ่ึงอาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ 
ข้อเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis) อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้                   
อาการจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดข้ึนได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์
ต่อมาและบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่พบผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงถึงช็อก 
ซ่ึงแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ tourniquet test ให้ผลบวก และจุดเลือดออก (petichiae) 
บริเวณผิวหนังได้  
    การรักษา พบว่าไม่มีการรักษาท่ีจําเพาะเจาะจง (specific treatment) แต่เป็นการรักษา                       
แบบประคับประคอง (supportive treatment) เช่นให้ยาลดอาการไข้ ปวดข้อ และการพักผ่อน  
    ความแตกต่างระหว่างโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 
    1. โรคชิคุนกุนยามีไข้สูงเกิดข้ึนอย่างฉับพลันกว่าในโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ผู้ป่วย                 
มาโรงพยาบาลในเวลาท่ีรวดเร็ว 
    2. ระยะของไข้ของโรคชิคุนกุนยาจะสั้นกว่าในโรคไข้เลือดออก ซ่ึงผู้ป่วยท่ีมีระยะไข้สั้น
เพียง 2 วัน พบในโรคชิคุนกุนยาได้บ่อยกว่าใน โรคไข้เลือดออกโดยส่วนใหญ่ไข้จะเริ่มลดลงใน 4 วัน 
    3. โรคชิคุนกุนยาถึงแม้จะพบจุดเลือดได้ท่ีผิวหนัง และการทดสอบทูนิเกต์ให้ผลบวกได้  
แต่ส่วนใหญ่ จะพบจํานวนท้ังท่ีเกิดเองและจากทดสอบน้อยกว่าในโรคไข้เลือดออก 
    4. โรคชิคุนกุนยาจะไม่พบ convalescent petechial rash ท่ีมีลักษณะเป็นวงสีขาว   
    5. พบลักษณะของผื่นแบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ในโรค
ชิคุนกุนยา ได้บ่อยกว่าในเดงกี 
    6. พบ myalgia / arthralgia ใน โรคชิคุนกุนยาได้บ่อยกว่าในโรคไข้เลือดออก 
    7. โรคชิคุนกุนยาพบว่าจะมีไข้สูงฉับพลัน ทําให้ผู้ป่วยเกิดการชักร่วมกับไข้สูงได้ถึง 15% 
ซ่ึงสูงกว่าในโรคไข้เลือดออกถึง 3 เท่า 
    การระบาดวิทยาของโรคการติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยู่ในทวีปแอฟริกา 
ในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับท่ีมีไข้เลือดออกระบาดและเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย 
เม่ือ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลเด็ก 
กรุงเทพมหานคร ในทวีปแอฟริกา มีหลายประเทศพบเชื้อชิคุนกุนยา มีการแพร่เชื้อ 2 วงจรคือ 
primate cycle (rural type) (คน-ยุง-ลิง) ซ่ึงมี Cercopithicus monkeys หรือ Barboon เป็น amplifier 
host และอาจทําให้มีผู้ป่วยจากเชื้อนี้ประปราย หรืออาจมีการระบาดเล็กๆ (miniepidemics) ได้เป็น
ครั้งคราว เม่ือมีผู้ท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีเชื้อนี้อยู่ และคนอาจนํามาสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีท่ีมียุงลายชุกชุมมาก ทําให้เกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน โดยยุง Aedes aegypti และ 
Mansonia aficanus เป็นพาหะ 
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    ในทวีปเอเชีย การแพร่เชื้อต่างจากในแอฟริกา การเกิดโรคเป็น urban cycle จากคน              
ไปคน โดยมี Ae. aegypti เป็นพาหะท่ีสําคัญ ระบาดวิทยาของโรคมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อท่ี
นําโดย Ae. aegypti อ่ืนๆ ซ่ึงอุบัติการณ์ของโรคเป็นไปตามการแพร่กระจายและความชุกชุมของยุงลาย 
หลังจากท่ีตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย ก็มีรายงานจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ เขมร 
เวียดนาม พม่า ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยโรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เม่ือประชากร
ยุงเพ่ิมข้ึนและมีการติดเชื้อในยุงลายมากข้ึน พบโรคนี้ได้ในทุกกลุ่มอายุ ซ่ึงต่างจากไข้เลือดออก และหัด
เยอรมันท่ีส่วนมากพบในผู้อายุน้อยกว่า 15 ปี ในประเทศไทยพบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง 
ในปี พ.ศ.2531 ท่ีจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2534 ท่ีจังหวัดขอนแก่นและปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2536 มีการ
ระบาด 3 ครั้ง ท่ีจังหวัดเลย นครศรีธรรมราช และหนองคาย (สํานักระบาดวิทยา, 2550 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข) 
    จากสถิติข้อมูลของโรคชิคุนกุนยา พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง  
84 ราย เพศชาย 61 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.38 : 1 และจากสถิติของการเก็บ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ไม่ปรากฏสถิติของผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ท้ังในงานสุขภาพ
อนามัย ของสถานพยาบาลภายในโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง (รายงานประจําปีงบประมาณ 2553                  
งานสุขภาพอนามัย) และรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2553 
    กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 35 ปีข้ึนไป จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ 66 ราย รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี และ 0 - 4  ปี จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ 30, 15, 14, 
10 และ 10 ราย ตามลําดับ  
    เม่ือจําแนกรายอําเภอ พบว่า อําเภอท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอ    
ยะหาอัตราป่วยเท่ากับ 160.03 (81 ราย) ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอกาบัง อัตราป่วย
เท่ากับ 65.94 (11 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอเบตง อัตราป่วยเท่ากับ 51.03 (29 ราย)                    
ต่อประชากรแสนคน อําเภอกรงปินัง อัตราป่วยเท่ากับ 27.37 (6 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอ
บันนังสตา อัตราป่วยเท่ากับ 13.23 (7 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอเมืองยะลา อัตราป่วยเท่ากับ 
5.98 (10 ราย) ต่อประชากรแสนคน อําเภอรามันอัตราป่วยเท่ากับ 1.22 (1 ราย) ต่อประชากรแสนคน 
และสําหรับอําเภอธารโตยังไม่พบผู้ป่วย 
    โรคพยาธิใบไม้ตับ 
    เป็นโรคท่ีมาจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในบางกลุ่มของประเทศไทย ท่ีบริโภค
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ปลาดิบท่ีทําจากปลาน้ําจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน เช่น ปลาแม่สะแด้ง 
ปลาแก้มช้ํา ปลาหน้าหมอง ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนทอง ปลากระแหทอง ปลาสร้อยหางเหลือง 
ปลาขาวนา ฯลฯ ส่งผลให้เกิดเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และเม่ือเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ แม้เพียงครั้งเดียว 
ตัวพยาธิใบไม้ตับท่ีเข้าไปอยู่ในท่อน้ําดีก็สามารถทําให้เยื่อบุทางเดินท่อน้ําดีระคายเคือง และปล่อย              
สารทําลายเยื่อบุต่างๆ ทําลายสารพันธุกรรม เม่ือตัวพยาธิไปอุดตันท่อน้ําดีทําให้ตัวเหลือง ตาเหลือง 
ขณะท่ีมีการอักเสบของท่อน้ําดีทุกครั้งจะมีการสร้างสารก่อมะเร็ง และทําให้เป็นมะเร็งได้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ต้ังเป้าหมายควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอในทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย                        
ให้เหลือไม่เกิน ร้อยละ 5 ในปี 2559 (www.ddc.moph.go.th/pnews/ showimgdetil.php?id=132)  
    นอกจากนั้น การสํารวจทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ี 75 จังหวัดของประเทศ
ไทยในปี 2552 โดยกรมควบคุมโรค พบว่าคนไทยร้อยละ 18 เป็นโรคหนอนพยาธิ ซ่ึงพบมากท่ีสุดท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26 ภาคเหนือร้อยละ 18 ชนิดของพยาธิ ท่ีพบส่วนใหญ่ร้อยละ 9                
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เป็นพยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิปากขอร้อยละ 7 และเป็นพยาธิไส้เดือนร้อยละ 1 ซ่ึงในขณะเดียวกัน 2 ภาค
นี้ ก็พบอัตราติดโรคพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าท่ีอ่ืนๆ เช่นกัน  คือ ร้อยละ 17 และร้อยละ 10 ตามลําดับ                   
และท่ีต้องให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ พบว่า ผู้ท่ีเคยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและกินยารักษาพยาธิแล้ว
กลับมาเป็นซํ้าอีกสูงถึง ร้อยละ 12 ซ่ึงจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต้นเหตุ พบว่า ประชาชน ในพ้ืนท่ี                
ท่ีพบโรคพยาธิใบไม้ตับสูงยังคงกินอาหารท่ีทําจากปลาน้ําจืดเกล็ดขาวดิบๆสุกๆเป็นประจําเหมือนเดิม               
ร้อยละ 7 และ กินเป็นครั้งคราว ร้อยละ 84 และ ร้อยละ 69 ยังมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระนอกส้วม เช่น                   
ในทุ่งนาเป็นบางครั้ง หากไม่ดําเนินการควบคุมโรคอย่างจริงจัง และต่อเนื่องจะทําให้สถานการณ์โรคพยาธิ
ใบไม้ตับของประเทศไทยกลับมาเป็นปัญหารุนแรงข้ึนได้อีก ในขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า มีอัตราชุกของโรคหนอนพยาธิท่ีติดต่อผ่านดินสูงซ่ึง ได้แก่ พยาธิปากขอ 
พยาธิสตรองจิลอยดิส และพยาธิแส้ม้าสูง ซ่ึงส่วนใหญ่พยาธิแส้ม้ามีสาเหตุมาจากการปนเป้ือนในผัก               
น้ําด่ืม สําหรับพยาธิปากขอ พยาธิสตรองจิลอยดิส ติดต่อโดยการไชผ่านผิวหนังทางง่ามมือ ง่ามเท้า                   
และในภาพรวมของประเทศ พบว่า มี 26 จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีมีอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิสูง
กว่า ร้อยละ 20 ได้แก่ นครพนม ศรีสะเกษ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร 
สุรินทร์ หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ลําปาง ลําพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ 
นครสวรรค์ นราธิวาส กระบ่ี ชุมพร ตรัง ปัตตานี ยะลา และระนอง เม่ือพิจารณาข้อมูลอัตราชุกโรค
หนอนพยาธิในระดับหมู่บ้านแล้ว พบว่า บางหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราชุกของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับสูงถึง ร้อยละ 85 เช่นเดียวกับหมู่บ้านในพ้ืนท่ีภาคใต้ท่ีพบอัตราชุกของโรคพยาธิแส้ม้า                    
และพยาธิปากขอสูงถึงร้อยละ 65 และร้อยละ 20 ตามลําดับ 
    นอกจากนี้ การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเม่ือปี พ.ศ.2525 พบว่าการสร้างเข่ือน              
อุบลรัตน์ท่ีสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในเขตชลประทานสูงถึง 3 เท่าตัว แต่ก็ได้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ บ่ัน
ทอนชีวิตของชาวบ้านลง โดยพบว่าภายใน 3-5 ปี มีชาวบ้านป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพ่ิมข้ึนถึง 50.7%                     
อีกท้ังเกิดเด็กขาดอาหารถูกปล่อยปละละเลยมากข้ึน ขณะท่ีเข่ือนศรีนครินทร์ได้เกิดโรคมาเลเรีย                
และไข้เลือดออกระบาดมากข้ึน ส่วนเข่ือนเชี่ยวหลานและเข่ือนบางลาง ได้เกิดการระบาดอย่างร้ายแรง
ของโรคเท้าช้างและโรคมาเลเรีย (www.livingriversiam.org/thai/ask.htm) ส่วนในอียิปต์                   
หลังการสร้างเข่ือนอัสวาน 3 ปี พบว่าได้เกิดการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ในเลือดถึง 60% ซ่ึงโรค
ดังกล่าวยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
    ปัญหาพิษจากสาหร่าย เป็นอีกประเด็นท่ีสําคัญจากโครงการเข่ือน องค์การอนามัยโลก 
(2000; p.17) ได้รายงานว่า การแพร่ขยายของสาหร่ายพิษจากการสร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีเขตร้อนและ               
แห้งแล้ง จากการสร้างเข่ือนใหม่ ทําให้เกิดการสะสมธาตุอาหารอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ
ของการกักเก็บน้ํา ซ่ึงภาวการณ์สะสมธาตุอาหาร (Eutrophication) นําไปสู่การแพร่ขยายของวัชพืชน้ํา
และสาหร่ายพิษ (Toxic Cyanobacteria) ซ่ึงมีผลให้เกิดโรคมะเร็งตับ สาหร่ายพิษส่วนใหญ่จะมีผลให้
เกิดโรคทางเดินอาหารและภูมิแพ้หลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตแห้งแล้ง เช่น ในประเทศจีน                   
มีหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งตับกับการพบสาหร่ายพิษในน้ําด่ืม 
    จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ปัญหาสาธารณสุขถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งท่ีนักสร้างเข่ือน            
ยังแก้ไม่ได้ จากลักษณะปัญหาดังกล่าว ธนาคารโลกได้จําแนกผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากโครงการ
เข่ือนไว้ 6 ประการ ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต่การก่อสร้างและเปิดดําเนินการ องค์ความรู้ดังกล่าวได้จากข้อมูล
สถิติทางระบาดวิทยาและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึง 6 ประเด็นหลัก ได้แก่  
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    (1) โรคติดต่อ ได้แก่ โรคท่ีเกิดจากแมลงพาหะนําโรค โรคท่ีมีน้ําเป็นสื่อ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และปรสิต 
    (2) โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การได้รับสารพิษจากแหล่งต่างๆเช่น แร่ธาตุ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ตกค้าง และน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
    (3) อุบัติเหตุ ได้แก่ การจมน้ํา อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ความรุนแรงในชุมชน การทะเลาะ
วิวาท อุบัติเหตุจากการสั่นสะเทือน และอุบัติเหตุจากการจราจร 
    (4) ภาวะโภชนาการ ได้แก่ การขาดโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อร่างกาย 
    (5) สุขภาพจิต ได้แก่ โรคทางจิต ความวิตกกังวล การฆ่าตัวตาย การใช้ยาเสพติด การถูก
กีดกันทางสังคม ความเครียด ความรุนแรง และภาวะทนต่อแรงกดดันลดลง 
    (6) สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ คุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มทางสังคม การสนับสนุนของ
องค์กรสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม 
   7) ภาวะโภชนาการของชุมชน 
    ในการประเมินภาวะโภชนาการของชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการเข่ือน ซ่ึงเป็นผลมาจาก                   
การได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ต่อการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ต่อภาวะโภชนาการของ
ชุมชนและเด็กก่อนวัยเรียน ต่อจิตใจของผู้อยู่ เดิมในพ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานใหม่ และต่อการให้บริการ                    
ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานใหม่ สามารถประเมินภาวะทางโภชนาการโดยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง 
คือ (ประสงค์ เทียนบุญ, 2551) 
    (1) Community Assessment คือ การประเมินภาวะทางโภชนาการของชุมชนโดยการ
ประเมินคนจํานวนมาก แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาหาเป็นค่าเฉลี่ยของท้ังชุมชนนั้น ๆ จึงมักจะใช้วิธีการ
ประเมินท่ีทําได้ง่ายและสะดวก 
    (2) Individual Assessment คือ การประเมินภาวะทางโภชนาการรายบุคคล ข้อมูลท่ีได้
จึงเป็นข้อมูลจําเพาะของแต่ละคน จึงต้องทําอย่างละเอียดโดยใช้วิธีการหลายๆอย่างช่วยในการประเมิน 
แล้วนําผลท่ีได้มาประกอบกันในการพิจารณาภาวะโภชนาการของผู้นั้น 
    หากพิจารณาในส่วนของแผนด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีของเข่ือนบางลาง (กรมควบคุมโรค 
สสจ.ยะลา, 2553) พบว่า ยังมีปัญหาท่ีอยู่อาศัยของประชาชนยังไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการขาด               
การปรับปรุงน้ําด่ืม ขาดแคลนผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน และการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ สําหรับ
แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ การเน้นภาวะโภชนาการในเด็กให้ปลอดโรคขาดสารอาหาร  
การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย การมีน้ําสะอาดด่ืมเพียงพอ 
การลดผู้ติดยาเสพย์ติด และโรคเอดส์ซ่ึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเน้นการแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสาธารณสุขและสนับสนุนให้องค์กรท้องถ่ินมีขีดความสามารถ                   
ในการจัดการเรื่องสุขภาพอนามัย 
   8) ข้อมูลลักษณะประชากร การศึกษา อาชีพ รายได้ 
    จังหวัดยะลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 58 ตําบล 379 หมู่บ้าน จากบัญชี
สาธารณสุข ณ 30 กันยายน 2552 มีจํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น 108,089 หลังคาเรือน มีประชากรอยู่
อาศัยเป็นจํานวน 492,381 คน มีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1 : 1.011 ความหนาแน่นของ
ประชากร เท่ากับ 108.91 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น          
ร้อยละ 71.05  รองลงมานับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 28.90 และ ศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.05 
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    มีลักษณะการปกครองท้องถ่ิน แบ่งแยกได้เป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนคร
ยะลา เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตําบล 9 แห่ง คือ เทศบาลตําบลลําใหม่ ยะหา 
กายูบอเกาะ โกตาบารูบันนังสตา คอกช้าง เข่ือนบางลาง บุดี และสะเตงนอก และองค์การบริหารส่วนตําบล 
53 แห่ง ดังตาราง 3-108 
    อาชีพและรายได้ของประชาชนในภาพรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่ ทําสวนยางพารา และสวนผลไม้ ผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง คือ ลองกองและทุเรียน 
และอีกร้อยละ 29 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การทําเหมืองแร่ ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 
    ส่วนรายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 58,915 บาท เป็นลําดับท่ี 10 ของภาคใต้ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัด (GDP) รวมท้ังสิ้น 18,462 ล้านบาท เป็นลําดับท่ี 9 ของภาคใต้ (ข้อมูล   
ปี 2548 รวบรวมโดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้) 

ตาราง 3-108 จํานวนพ้ืนท่ีการแบ่งเขตการปกครอง/ครัวเรือน/ประชากร จังหวัดยะลา จําแนก   
รายอําเภอ 
 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตารางกม.) 
เขตการปกครอง จํานวนบ้าน 

(หลัง) 
ประชากร

รวม ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองยะลา 264 14 80 4 12 33,662 156,938 
เบตง 1,328 6 32 1 4 20,240 55,371 
ยะหา 500 7 49 1 7 9,869 60,528 
รามัน 516 16 90 2 15 15,718 88,690 
บันนังสตา 629 6 50 2 5 14,364 60,812 
ธารโต 648 4 37 1 4 6,025 22,991 
กาบัง 451 2 18 - 2 4,181 20,602 
กรงปินัง 185 4 23 - 4 4,030 26,449 

รวม 4,521 58 379 11 53 108,089 492,381 

ท่ีมา : ปกครองจังหวัดยะลา กันยายน 2552    
    ในส่วนของศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลา นับถือ
ศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจําวันใช้ภาษามลายูท้องถ่ิน จึงมีการอ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทยได้น้อย การยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงมักนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีเรียกว่าโรงเรียนปอเนาะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสําคัญได้แก่  
ประเพณีมาแกปูโละ การเข้าพิธีสุนัต พิธีถือศีลอด และประเพณีวันฮารีรายอ สําหรับชาวไทยท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ เช่น ประเพณีทําบุญ               
เดือนสิบ ประเพณีชักพระ ส่วนใหญ่นิยมสื่อสารกันโดยการใช้ภาษาปักษ์ใต้พ้ืนเมือง 
    หากทําการพิจารณาเฉพาะข้อมูลท่ัวไปด้านสังคมของชุมชนตําบลเข่ือนบางลาง ซ่ึงต้ังข้ึน
มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2526 ต้ังอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอําเภอบันนังสตา มีท้ังหมด 6 หมู่บ้าน จํานวน
ประชากรของท้ังตําบลประมาณ 3,753 คน มีจํานวนหลังคาเรือน 1,544 หลังคาเรือน  และประกาศ
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเม่ือปี พ.ศ. 2538 พ้ืนท่ีชุมชนต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีเนินสูงลาดชัน ตอนล่างจะเป็น
อ่างเก็บน้ํามีพ้ืนท่ีท้ังหมด 82.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,600 ไร่ ประชาชนนับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาพุทธ โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 70/30 ตําบลเข่ือนบางลาง 
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    ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทําสวน ทําไร่ เช่น               
ส่วนยางพาราและสวนผลไม้ มีกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเสริม เช่น                
กลุ่มสตรีบ้านสนามบินได้จัดกลุ่มทําเบเกอรี่ และของหวานต่าง ๆ กลุ่มสตรีบ้านฉลองชัย ได้ใช้วัตถุดิบ            
ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีมาทําเครื่องแกง มีท้ังขายปลีกและขายส่ง สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉลี่ยรายได้ของ
ประชากรในตําบลเข่ือนบางลางต่อคนต่อปีประมาณ 30,000 บาท 
    ในส่วนของสาธารณูปโภค เทศบาลตําบลเข่ือนบางลาง ใช้ระบบประปาภูเขาท้ังหมู่บ้าน 
และมีไฟฟ้าใช้ท้ัง 6 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  
   9) การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
    การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขในส่วนนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสาธารณสุขของชุมชนหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง โดยการสุ่มตัวอย่างสอบถามชาวบ้าน 
ท่ีต้ังอยู่ในตําบลเข่ือนบางลาง จํานวน 796 คน รายละเอียดข้อมูลด้านสาธารณสุขของกลุ่มตัวอย่างมี
รายละเอียด (ตาราง 3-109) ดังนี้  
    ด้านสุขภาพและสาธารณสุขของสมาชิกในครัวเรือน 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เคยตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 65.95 โดยเคย
ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 34.40) และมากกว่า 2 ครั้งต่อปี (30.50) และไม่เคยตรวจสุขภาพ
ร้อยละ 34.05 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 84.30) ท่ีเหลือ (ร้อยละ 15.70) มีโรคประจําตัว            
ซ่ึงประกอบไปด้วยโรคกระเพาะอาหาร เก๊าท์ ความดัน เบาหวาน ภูมิแพ้ โลหิตจาง และหอบหืด 
    ประเด็นการออกกําลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.79) ออกกําลังกายบ้างนานๆ ครั้ง 
โดยออกกําลังกายท่ีบ้าน และสนามในชุมชน ตามลําดับ 
 
ตาราง 3-109 ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของสมาชิกในครัวเรือน 
 

สมาชิกในครัวเรือนเคยได้รับการตรวจสุขภาพ จํานวน ร้อยละ 
ไม่เคยตรวจ 
เคยตรวจ 
- ปีละครั้งจํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 
- มากกว่า 2 ครั้ง  จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 

271 
525 

(34.05) 
(65.95) 

โรคประจําตัว   
ไม่มีโรคประจําตัว 
มีโรคประจําตัว 
- กระเพาะอาหาร 
- เก๊าท์ 
- ความดัน 
- เบาหวาน 
- ภูมิแพ้ 
- โลหิตจาง 
- หอบหืด  

671 
125 

(84.30) 
(15.70) 
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ตาราง 3-109 (ต่อ) 
 

การออกกําลังกาย จํานวน ร้อยละ 
ไม่เคยออกกําลังกาย 
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เป็นประจํา 
ออกกําลังกายบ้าง นานๆ ครั้ง 
ไม่ตอบคําถาม 

116 
194 
468 
18 

(14.58) 
(24.37) 
(58.79) 
(2.26) 

สถานท่ี   
ท่ีฟิตเนส 
ท่ีสนามในชุมชน 
ท่ีบ้าน 
อ่ืนๆ 
ไม่ตอบคําถาม 

11 
131 
503 
30 
121 

(1.38) 
(16.46) 
(63.19) 
(3.77) 
(15.20) 

 
ท่ีมา:  การสํารวจแบบสอบถามโครงการประเมินผลหลังการสร้างเข่ือนบางลางปี พ.ศ.2554 – 2555 
(Post Evaluation Study Project of Banglang Dam) 
 

    ด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคของสมาชิกในครอบครัว 
    จากการสอบถามด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคของสมาชิกในครอบครัว พบว่า สมาชิกใน
ครอบครัวมีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ดังตาราง 3-110 โดยสมาชิกส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดิน
อาหาร (ร้อยละ 52.01) รองลงมา คือ โรคหวัดเรื้อรัง (ร้อยละ 43.47) ภูมิแพ้ ไอจาม (ร้อยละ 36.06) 
และโรคผิวหนัง ผื่นคัน (ร้อยละ 31.41) ตามลําดับ และพบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคข้างต้น                
พบในเด็กมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้หญิง  
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ตาราง 3-110 ส่วนข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคของสมาชิกในครอบครัว 
 

อาการ 
คนท่ีมีอาการ ส่วนใหญ่ผู้ท่ีมีอาการเป็น 

มี เด็ก ผู้หญิง คนแก ่ คนท้อง 
หัวหน้า

ครอบครัว 
อ่ืนๆ เช่น คนพิการ 

ฯลฯ 
5.1  เป็นหวัดบ่อย/เรื้อรัง 346 (43.47) 227 30 62 3 24 - 
5.2  โรคหอบหืด 204 (25.63) 124 49 33 - 10 - 
5.3  โรคความดันโลหิตสูง 220 (27.64) 10 40 92 2 66 1 
5.4  โรคเบาหวาน 111 (13.94) 5 24 53 1 33 - 
5.5  โรคหัวใจ 55 (6.91) 13 8 20 - 8 - 
5.6  โรคไต 40 (5.03) 6 10 6 1 - - 
5.7  โรคตับ 36 (4.52) 9 8 10 3 2 - 
5.8  โรคทางเดินอาหาร เช่น 
ท้องเสีย ท้องร่วง อาหารเป็น
พิษ กระเพาะอาหาร 

414 (52.01) 225 228 92 12 41 2 

5.9  โรคพยาธิ 156 (19.60) 114 14 6 3 - - 
5.10  อหิวาตกโรค 44 (5.53) 13 15 7 2 7 - 
5.11 โรคภูมิแพ้/ไอจาม 287 (36.06) 143 139 43 4 13 - 
5.12 โรคผิวหนัง/ผื่นคัน 250 (31.41) 150 71 41 4 16 2 
5.13  โรคเก่ียวกับหู 107 (13.44) 44 20 28 14 - - 
5.14  โรคมะเร็ง  41 (5.15) 2 11 19 11 - - 
5.15  โรคซึมเศร้า เครียด 119 (14.95) 18 53 22 5 11 1 
5.16  โรคไมแกรน 124 (15.58) 30 75 19 4 5 - 
5.17  โรคมาลาเรีย 153 (19.22) 75 56 25 3 10 - 
5.18  โรคเท้าช้าง 36 (4.52) 6 5 7 3 - - 
5.18  โรคไข้เลือดออก 174 (21.86) 101 56 23 3 12 1 
5.20  โรคอ่ืนๆ ระบุ……… - - - - - - - 
 

ท่ีมา: การสํารวจแบบสอบถามโครงการประเมินผลหลังการสร้างเข่ือนบางลางปี พ.ศ.2554 – 2555 
(Post Evaluation Study Project of Banglang Dam) 
 
    ด้านการรักษาตัวของสมาชิกในครอบครัว 
    จากการสอบถามด้านการรักษาตัวเองของสมาชิกในครอบครัวเม่ือเจ็บป่วย ดังตาราง      
3-111 พบว่า สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่รักษาตัวโดยการไปโรงพยาบาลของรัฐ 613 คน คิดเป็น 
(ร้อยละ 77.01) รองลงมา คือ ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ร้อยละ 54.15) ไปคลินิกแพทย์ 
(ร้อยละ 35.05) และซ้ือยากินเอง (ร้อยละ 32.16) ตามลําดับ  
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ตาราง 3-111  ข้อมูลการรักษาตัวของสมาชิกในครอบครัว 
 

การรักษาตัว ตอบ 
ไปโรงพยาบาลของรัฐ 
ไปโรงพยาบาลเอกชน 
ซ้ือยากินเอง 
ไปคลินิกแพทย์ 
ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข 
รักษาด้วยสมุนไพร/แพทย์ทางเลือก 
ปล่อยให้หายเอง 

613 (77.01) 
130 (16.33) 
256 (32.16) 
279 (35.05) 
431 (54.15) 
157 (19.72) 
107 (13.44) 

ท่านและ/หรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ และ/หรือดื่มสุรา ร้อยละ 
บุหรี่/ยาเส้น 
สุรา 
ท้ัง2อย่าง 
ไม่ท้ัง2อย่าง 
ไม่ตอบคําถาม 

47.50 
1.10 
2.40 
40.70 
8.30 

ท่ีมา: การสํารวจแบบสอบถามโครงการประเมินผลหลังการสร้างเข่ือนบางลางปี พ.ศ.2554 – 2555  
(Post Evaluation Study Project of  Banglang Dam) 
 
    ด้านการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุข 
    ในการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 3-112
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรู้สึกว่าม่ันคงและปลอดภัยเม่ืออยู่ในครอบครัว โดยมีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด (X) = 6.7399 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D) = 4.09502 

ตาราง 3-112 การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุข  
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

รู้สึกพึงพอใจในชีวิต 6.1583 2.86994 เห็นด้วย 
รู้สึกสบายใจ 6.0972 2.75220 เห็นด้วย 
รู้สึกเบ่ือหน่ายท้อแท้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน   3.9268 2.81268 ไม่เห็นด้วย 
รู้สึกผิดหวังในตัวเอง 3.5076 2.77833 ไม่เห็นด้วย 
รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ 3.4854 2.74455 ไม่เห็นด้วย 
สามารถทําใจยอมรับได้สําหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข  
(เมื่อมีปัญหา) 

5.3245 2.57175 เฉยๆ 

มั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน
หรือร้ายแรงเกิดข้ึน 

5.1866 2.61319 เฉยๆ 

มั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 5.3157 2.65436 เฉยๆ 
รู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์ 5.9659 2.89340 เฉยๆ 
รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืนท่ีมีปัญหา 6.3672 2.84879 เห็นด้วย 
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 6.3790 2.86314 เห็นด้วย 
รู้สึกภูมิใจในตนเอง 6.4618 2.85785 เห็นด้วย 
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ตาราง 3-112 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
รู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 6.7399 4.09502 เห็นด้วย 
หากป่วยหนัก เช่ือว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี   6.6474 2.91045 เห็นด้วย 
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน 6.9270 2.92309 เห็นด้วย 

 
ท่ีมา: การสํารวจแบบสอบถามโครงการประเมินผลหลังการสร้างเข่ือนบางลางปี พ.ศ.2554 – 2555 
(Post Evaluation Study Project of Banglang Dam) 
   10)  สรุปประเด็นสําคัญทางด้านสาธารณสุขท่ีได้จากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1) ผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เคยตรวจสุขภาพ คิดเ ป็นร้อยละ 65.95                       
โดยเคยตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.40  

2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 84.30 ไม่มีโรคประจําตัว   
3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการออกกําลังกายบ้าง ถึงแม้นานๆ ครั้ง จํานวน   

468 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 
4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63.19 นิยมออกกําลังกายท่ีบ้าน  
5) การเจ็บป่วยด้วยโรคของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.01 เป็นโรค

ทางเดินอาหาร  
     6) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 77.01 นิยมไปโรงพยาบาลของรัฐ 
เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย 
     7) ผู้ตอบแบบสอบถามหรือสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่นิยมสูบบุหรี่ ยาเส้น คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 
     8) ในการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกภูมิใจในตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x) 7.4146 
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  3.5.4 การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง เป็นการสื่อสาร         
และบูรณาการจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์              
ต่อการศึกษา การดําเนินงานการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะการศึกษา
โครงการมีดังนี้ 

  1)  การพบปะหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องก่อนเริ่มศึกษาโครงการ 
    ก่อนเริ่มศึกษาโครงการคณะท่ีศึกษาได้ดําเนินการเข้าพบปะสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ

และผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 โดยพบนายอําเภอบันนังสตา นายอําเภอ
ธารโต และนายอําเภอเบตง รวมท้ัง ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต               
และอําเภอเบตง 

  2)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
    การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 โครงการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ได้จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี                     
15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ภาพ 3-139) มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินโครงการและ             
ผลการศึกษาเบ้ืองต้น รวมท้ังนําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาปรับปรุง             
การดําเนินการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้ เ ข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 92 คน 
ประกอบด้วยตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อําเภอ 
สถาบันการศึกษา ผู้นําศาสนา และประชาชนในพ้ืนท่ี ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นได้มี              
การสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถามดังรายละเอียดในภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถาม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
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ภาพ 3-139 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2554   
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  (2.1) ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
  (2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย

12.00 โดยมีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 22.80 อายุตํ่ากว่า 
ตามลําดับ  

   (2.1.2) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

แผนภูมิ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 32.90 ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 5.80 ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88%

12%

34.
5.8%

4.5%
21.3%

1.3

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ดังแผนภูมิ   3-7 ถึง
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

.
แผนภูมิ 3-7 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 88.00 และเป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 39.10 อายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 31
ตํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.30 และอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 . 

แผนภูมิ 3-8 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.20 ระดับประถมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 21.30 ระดับปวช.

ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 4.50 และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

เพศ

ชาย
หญิง

4.3%
22.8%

39.1%

31.5%

2.2%

0%

32.9%

.20%

%

3% 0%
0%

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
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ถึง 3-11) 

 

และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
31.50 อายุ 30-39 ปี 
ปี คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ระดับประถมศึกษา 
. หรือปวส. คิดเป็น             

และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1.30 

อายุ
ต่ํากว่า 30 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 – 59 ปี

60 – 69 ปี

70 ปีขึ้นไป



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   (2.1.3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3-9 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม
 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 
ส่วนท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 21.
ร้อยละ 9.80 หน่วยงานระดับจังหวัด
2.20 และ องค์กรเอกชน สมาคม

 
    (2.1.4) ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง
 

แผนภูมิ 3-10 ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 4.30 หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 1.10 หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 1.10 และเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง คิดเป็นร้อยละ 

 
 

6.50%

13%

21.70%
1

9.80%

1.1%

34.80%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม

.

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 45.70 หน่วยงาน
.70 สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.00 หน่วยงานราชการ

หน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 6.50 อ่ืนๆ เช่น ผู้นําศาสนา คิดเป็นร้อยละ 
สมาคม มูลนิธิ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลําดับ 

ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม

 มีความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง          
หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ประชาชนในพ้ืนท่ือพยพต้ังถ่ินฐานใหม่

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา คิดเป็นร้อยละ 42
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต คิดเป็นร้อยละ 9.80 หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเบตงคิดเป็น

เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง คิดเป็นร้อยละ 34

45.70%

9.80%

1%

0%

2.20%

หน่วยงาน

ประชาชนในพ้ืนที่ 

หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานระดับจังหวัด/อําเภอ

สถาบนัการศกึษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรเอกชน/สมาคม/มูลนิธิ

สื่อมวลชน 

อ่ืนๆ

4.3% 6.5%

1.1%

42.40%

ความเก่ียวข้องกับเขื่อนบางลาง

เจ้าหน้าที่เข่ือนบางลาง

หน่วยงานรัฐ

ประชาชนในพ้ืนที่อพยพต้ังถ่ินฐานใหม่

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอบันนังสตา

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอธารโต

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเบตง

เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  

. 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงานองค์กรปกครอง
หน่วยงานราชการ คิดเป็น

อ่ืนๆ เช่น ผู้นําศาสนา คิดเป็นร้อยละ 

. 

ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นเจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง          
ประชาชนในพ้ืนท่ือพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ คิดเป็น

42.40 หน่วยงานและ
ท่ีอําเภอเบตงคิดเป็น

34.80  

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอบันนังสตา

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอธารโต

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเบตง

เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    (2.1.5) อาชีพ
 

แผนภูมิ
 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบอาชีพสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 3.00 อาชีพร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
 
   (2.2) ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจาก
การมีเข่ือน  
     (2.2.1) ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือน
บางลาง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง
 

แผนภูมิ 3-12 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน

 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลางใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้าน
ของระดับน้ําท้ายเข่ือนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน
ความขุ่นของน้ําในลําน้ําท้ายเข่ือน และด้านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา
ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 44.60 
คิดเป็นร้อยละ 23.63 

65.20

44.6%

55.4%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 . 
แผนภูมิ 3-11 อาชีพของผู้ตอบแบสอบถาม 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบอาชีพสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 29.30 อาชีพท่ีพัก คิดเป็น
อาชีพร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 2.20 และไม่ระบุอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจาก

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือน
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในภาพรวม (แผนภูมิ 3-12 ถึง 3-18) 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลางใน
ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้าน

ของระดับน้ําท้ายเข่ือนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน ด้านการเปลี่ยนแปลง
ความขุ่นของน้ําในลําน้ําท้ายเข่ือน และด้านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา พบว่า ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 

60 โดยมีระดับของการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 

29.30%

3%

2.20%

20%

อาชีพ

สวนยาง
ท่ีพัก
แพปลา
ร้านอาหาร
ไม่ระบุ

%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
23.63

57.88

12.78

0
20
40
60
80

มาก ปานกลาง น้อย

ระดับของการเปลี่ยนแปลง
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อาชีพท่ีพัก คิดเป็น   
ไม่ระบุอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.20  

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจาก                 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือน

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลางใน
ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้านการเปลี่ยนแปลง

ด้านการเปลี่ยนแปลง
คิดเป็นร้อยละ 55.40 

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 

5.7

ไม่แน่ใจ
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แผนภูมิ 3-13 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา

 
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านการนําไปใช้อุปโภค ด้านการนําน้ําไปใช้เพ่ือทําการเกษตร และด้าน
ช่วงเวลาของการสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้
ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 10.60
 

แผนภูมิ 3-14 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

 
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการ

น้ําท่วม พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 7.60 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

 

89.4%

10.6%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

92.

7.6%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 
 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลางใน
ๆ ของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

ช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านการนําไปใช้อุปโภค ด้านการนําน้ําไปใช้เพ่ือทําการเกษตร และด้าน
ช่วงเวลาของการสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 

60 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.55 

.  

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนกับการป้องกันน้ําท่วม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนกับการป้องกัน              
น้ําท่วม พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 92.40 ด้านผลเสีย คิดเป็น                   

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.60 
 
 

 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-362 

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 

จากการมีเข่ือนบางลางใน
ของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

ช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านการนําไปใช้อุปโภค ด้านการนําน้ําไปใช้เพ่ือทําการเกษตร และด้าน
คิดเป็นร้อยละ 89.40 
55      

 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

เข่ือนกับการป้องกัน              
ด้านผลเสีย คิดเป็น                   

0.27

ไม่แน่ใจ

ระดับของการเปลี่ยนแปลง

2.2 2.2

น้อย ไม่แน่ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-15 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
ผลดี คิดเป็นร้อยละ 75 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
42.95 
       

แผนภูมิ 3-16 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้านไฟฟ้า ประปา โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

 

แผนภูมิ 3-17 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

75%

25%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

90.22%

9.78%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

79.56%

20.44%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และด้านสัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ํา มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน

ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 25 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก

  . 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
ในด้านไฟฟ้า ประปา โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข

มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 90.22 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.58 

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-363 

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
ในด้านไฟฟ้า ประปา โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว่า 

ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 9.78                

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

35 1.65

น้อย ไม่แน่ใจ

ระดับการเปล่ียนแปลง
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ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จากการมีเข่ือนด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ

เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม
ของชุมชน ด้านรายได้ของครอบครัว ด้านรายจ่ายของครัวเรือน และด้านการประกอบอาชีพ พบว่า 
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
       

.  

แผนภูมิ 3-18 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 
ในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และขยะ
พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนบางลางเป็นไปในทิศทางท่ีเป็นผลดีเป็นหลัก และมีระดั
การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นผลกระทบจากการมีเข่ือนท่ีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ
สนใจและมีความเห็นว่ามีทิศทาง การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท้าย
เข่ือน การกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน การเปลี่ยนแปลงความขุ่นของ
เสียงดังท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  

 
   (2.3) ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา
3-24) 
     (2.3.1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบออกเป็น 
พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม

 

73.9%

26.1%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

จากการมีเข่ือนด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ
ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม

ของชุมชน ด้านรายได้ของครอบครัว ด้านรายจ่ายของครัวเรือน และด้านการประกอบอาชีพ พบว่า 
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 79.56 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.76  

 
 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 
ในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และขยะ น้ําเสีย เสียงดัง 
พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 73.90 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25  

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนบางลางเป็นไปในทิศทางท่ีเป็นผลดีเป็นหลัก และมีระดั
การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นผลกระทบจากการมีเข่ือนท่ีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ
สนใจและมีความเห็นว่ามีทิศทาง การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท้าย
เข่ือน การกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน การเปลี่ยนแปลงความขุ่นของลําน้ําท้ายเข่ือน 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา (ดัง

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบออกเป็น 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
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มาก ปานกลาง น้อย

ระดับการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-364 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ
ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม ด้านความสัมพันธ์

ของชุมชน ด้านรายได้ของครอบครัว ด้านรายจ่ายของครัวเรือน และด้านการประกอบอาชีพ พบว่า                  
คิดเป็นร้อยละ 20.44                     

 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 
 จากการท่องเท่ียว 

ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 26.10               

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนบางลางเป็นไปในทิศทางท่ีเป็นผลดีเป็นหลัก และมีระดับของ               
การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นผลกระทบจากการมีเข่ือนท่ีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ
สนใจและมีความเห็นว่ามีทิศทาง การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท้าย

ลําน้ําท้ายเข่ือน และขยะ น้ําเสีย               

ดังแผนภูมิ 3-19 ถึง                 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตาม                
พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม พบว่า  

08

5.77

ไม่แน่ใจ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-19 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง

     (1) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง
ด้านสิ่ง อํานวยความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า 
มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 

 

แผนภูมิ  3-20 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของ
 

     (2) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ํา
ในคลองท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 
ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 

 

แผนภูมิ  3-21 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของ
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19%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว 
ด้านสิ่ง อํานวยความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า 

คิดเป็นร้อยละ 41.00   

. 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ํา
ในคลองท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําใช้เพ่ือการเกษตร ด้านการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.00 

 . 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-365 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว 
ด้านสิ่ง อํานวยความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า                           

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ํา
ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําใช้เพ่ือการเกษตร ด้านการให้บริการ                

ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า

พ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่ 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     (3 ) พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้าน
การให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบโรงไฟฟ้า ด้านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ และด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 

2) ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ออกเป็น 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐาน
ใหม่  ผลของการตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่า 
 

แผนภูมิ 3-22 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

 
     (1) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุง

ทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําผิวดินโดย กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

 

แผนภูมิ 3-23 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน
 

     (2) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ
ด้านการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินโดย กฟผ
ร้อยละ 47.00 
 

16%

24%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้าน
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
ด้านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ และด้านการมีส่วนร่วม

มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 35.00   
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข

พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐาน
ใหม่  ผลของการตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่า  

. 
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุง
ทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 

. 
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ
ด้านการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 

อบคุณภาพน้ําผิวดินโดย กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น                    
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
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พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้าน                    
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี                
ด้านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ และด้านการมีส่วนร่วม                

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข
พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐาน

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุง
ทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ.  
ด้านการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 

พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น                    



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ  3-24 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

 

     (3) พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ พบว่า 
กองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน และด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.00

  โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการ
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 
(2.4) ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ (ดังแผนภูมิ
 

แผนภูมิ 3-25 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

   
     (1) การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง

ดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ พบว่า
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 
สิ่งแวดล้อม ไม่มีความจําเป็น คิดเป็นร้
 

24%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน
ของพ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่ 

พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ พบว่า ด้านการได้รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่

และด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจ
51.00 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการ
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่  

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา
แผนภูมิ 3-25 ถึง 3-27) 

. 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ 

การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง
ดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 95.70 และการศึกษาผลกระทบ

ไม่มีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 4.30   

16%

51%

%
9%

ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหา

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่แน่ใจ

95.70%

4.30%

ความคิดเห็นต่อการศึกษา

จําเป็น 

ไม่จําเป็น 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
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ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

ด้านการได้รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่

พบว่า มีความพึงพอใจ                  

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการ              
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่             

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 

การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า 

และการศึกษาผลกระทบ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-26 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลก
 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

 
     (2) การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลน

น้ําจืดหรือไม่ เพียงใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 40.00  

แผนภูมิ 3-27 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่
     (3) การสอบถามความคิดเห็นว่า 

มีความจําเป็นหรือไม่ พบว่า ไม่มีจําความเป็น
7.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่

การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 60.00

 . 
ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ

 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่

การสอบถามความคิดเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคต
พบว่า ไม่มีจําความเป็น คิดเป็นร้อยละ 93.00 และมีความจําเป็น

60%

40%

ความคิดเห็นต่อการศึกษา

ขาดแคลน

ไม่ขาดแคลน

7%

93%

ความคิดเห็นต่อการศึกษา

จําเป็น

ไม่จําเป็น

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
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ระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 

ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ 

การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลน
60.00 ไม่ขาดแคลน 

ระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคต

และมีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2.5) ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม
   ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
แผนภูมิ 3-28 

ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา
     (1) ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้

ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก 
และเข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
 

แผนภูมิ  3-29 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม 
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา

 

     (2) ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน 
โดยมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
45.00 เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
 

27%

45

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม (ดังแผนภูมิ 3-28  ถึง 3-31) 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ต่อการจัดประชุม พบว่า 

 . 
 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมก่อนรับฟังการประชุม

 
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 

ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 24.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
และเข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 27.00 

. 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม 
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 

ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน 
โดยมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.00 และไม่เข้าใจเลย คิดเป็นร้อยละ 1.00 

24%

49%

%
0%

ระดับความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

49%

45%

5% 1%

ระดับความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
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ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมก่อนรับฟังการประชุม 

ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้
เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.00                 

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม  

ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน 
เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
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แผนภูมิ 3-30
 

     (3) ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 

แผนภูมิ  3-31 ความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย
 

     (4) ในเรื่องความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม
ระยะเวลาบรรยาย พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 45.00 เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 

     โดยภาพรวม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 
วัตถุประสงค์ และการดําเนินงานโครงการประกอบกับช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ภายหลัง
มีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการดํา
ศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 

37%

45
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  . 
30 ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม

ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 62.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

. 
ความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย

ในเรื่องความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา 
ระยะเวลาบรรยาย พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 

เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 
โดยภาพรวม จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเกิดความเข้าใจถึง
และการดําเนินงานโครงการประกอบกับช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ภายหลัง
มีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการดํา
ศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป  

62%

1% 0%

ระดับความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

50%

45%

2% 3%

ระดับความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ
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ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม 

ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้ พบว่า มีความ
เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.0 และเข้าใจ

ความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย  

การนําเสนอเนื้อหา 
00 เข้าใจปานกลาง 

และไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 3.00 
จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า             

ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเกิดความเข้าใจถึง
และการดําเนินงานโครงการประกอบกับช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ภายหลัง
มีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ
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(2.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีค่อนข้างหลากหลาย สามารถสรุป

เป็นประเด็น ได้ดังนี้ คือ  
1. ควรเพ่ิมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีโดยขยายเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงไฟฟ้า 
2. จําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ํา กรณีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดในอนาคต  
3. ควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนพัฒนาอุปโภคบริโภค และการศึกษา  
4. ควรพัฒนาเข่ือนบางลางให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน                   
5. ควรดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน  
6. ควรพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกมากข้ึน  
7. พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา  
8. เพ่ิมจํานวนตัวแทนประชาชนของชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมมากข้ึน  
9. ร่วมกันปลูกป่ารอบพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง เพ่ือพ้ืนท่ีป่าไม้  
10. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมการประกอบอาชีพ สนับสนุนด้านการศึกษาให้คนในชุมชนส่งเสริมอาชีพ  
11. เสนอให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยอาจมีการทําประชาคม 

 
 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 โครงการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ได้จัดข้ึนเม่ือวันอังคารท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2555 
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ภาพ 3-140) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินโครงการและผลการศึกษาเบ้ืองต้น รวมท้ัง              
นําข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาปรับปรุงการดําเนินการศึกษาโครงการให้
มีความเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 155 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อําเภอ สถาบันการศึกษาผู้นําศาสนาและประชาชนในพ้ืนท่ี 
ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นได้มีการสอบถามผู้ เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถาม             
ดังรายละเอียด ในภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
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ภาพ 3-140 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 เมษายน 2555   
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
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(3.1) ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
  (3.1.1) ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 

แผนภูมิ 3-
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

37.40 โดยมีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 17.40 อายุตํ่ากว่า 
และอายุ 70 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

 
(3.1.2) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิ  
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 29.30 ระดับปริญญาตรี
5.40 ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

62.6%

37.4%

เพศ

1.1%

3.3%

20.7%
5.
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ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ดังแผนภูมิ 3-32 ถึง 3-36)
ข้อมูลตอบแบบสอบถาม  

. 
-32 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.60 และเป็นเพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ 34.80 อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 27
อายุตํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.10 และอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 

ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.60  

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  3-33 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.20 ระดับประถมศึกษา
ระดับปริญญาตรี เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 3.30 และระดับปวช.หรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 

%

ชาย

หญิง

16.1%

27.7%
34.8%

17.4%

3.2%

0.6%

อายุ

29.3%

40.2%

.4% 0% 0%

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
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) 

 

และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
27.70 อายุ 50-59 ปี 

ปี คิดเป็นร้อยละ 3.20 

 . 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 1.10  

ตํ่ากวา่ 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 – 69 ปี
70 ปีขึ้นไป
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(3.1.3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิ 3-34 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

    ผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดเป็นร้อยละ 11.00 หน่วยงานระดับจังหวัด
ร้อยละ 3.30 สังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มูลนิธิ คิดเป็นร้อยละ 1.90 และสื่อมวลชน 

(3.1.5) ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิ 3-35 ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง เจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง คิดเป็น                    

ร้อยละ 4.00 หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 3.00หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา คิดเป็นร้อยละ
และประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต คิดเป็นร้อยละ 
บางลาง จํานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 61.00 หน่วยงานราชการ
หน่วยงานระดับจังหวัด/อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 10.40 สถาบันการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 11.60 องค์กรเอกชน
และสื่อมวลชน คิดเป็นร้อยละ 0.60   

ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง เจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง คิดเป็น                    
หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ คิดเป็น                

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา คิดเป็นร้อยละ 81
และประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต คิดเป็นร้อยละ 1.00 และเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้

ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00  
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เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเขื่อนบางลาง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-374 

. 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม   

หน่วยงานราชการ              
สถาบันการศึกษา คิดเป็น

องค์กรเอกชน สมาคม 

. 

ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง เจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง คิดเป็น                    

ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ คิดเป็น                
1.00 เป็นหน่วยงาน

และเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือน

อําเภอ

มูลนิธิ

หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีอําเภอบันนังสตา

เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเขื่อนบางลาง



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(3.1.6) อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิ
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 3.20 แพปลา คิดเป็นร้อยละ 
  

(3.2) ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน
(แผนภูมิ  3-37 ถึง แผนภูมิ  3

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 

แผนภูมิ 3-37
จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือน

 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ําท้ายเข่ือนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน
ความขุ่นของน้ําในลําน้ําท้ายเข่ือน และด้านพ้ืนท่ีปลูกพืชริ
ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 63.00 
คิดเป็นร้อยละ 21.60 

 

66%

63%

37%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

าชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 . 
แผนภูมิ 3-36 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 31
คิดเป็นร้อยละ 0.60 และไม่ระบุอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 66.00 

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน
3-43) 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

. 
7 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลางใน
ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้านการเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ําท้ายเข่ือนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน ด้านการเปลี่ยนแปลง
ความขุ่นของน้ําในลําน้ําท้ายเข่ือน และด้านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา พบว่า ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 

 โดยมีระดับของการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-375 

31.00 ท่ีพัก คิดเป็น

ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน                   

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง                       

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

การกัดเซาะและตะกอน 

จากการมีเข่ือนบางลางใน
ของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ในด้านการเปลี่ยนแปลง

ด้านการเปลี่ยนแปลง
ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 37.00 

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 

7.48

ไม่แน่ใจ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-38 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของ

 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง                     
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านการนําไปใช้อุ
ช่วงเวลาของการสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี
ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 6.00
 

แผนภูมิ 3-39 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของเข่ือนกับการป้องกันน้ําท่วม

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการเข่ือนกับการป้องกัน              
น้ําท่วม พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี
ร้อยละ 10.00 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

แผนภูมิ 3-40 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง                     
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า
ช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านการนําไปใช้อุปโภค ด้านการนําน้ําไปใช้เพ่ือทําการเกษตร และด้าน
ช่วงเวลาของการสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 

6.00 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.22 

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนของเข่ือนกับการป้องกันน้ําท่วม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการเข่ือนกับการป้องกัน              
น้ําท่วม พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 90.00 ด้านผลเสีย คิดเป็น                   

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.50 

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-376 

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการมีเข่ือนบางลาง                     
ของการใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้านการนําน้ําไปใช้เพ่ือทําการเกษตร และด้าน
คิดเป็นร้อยละ 94.00 
   

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการเข่ือนกับการป้องกัน              
ด้านผลเสีย คิดเป็น                   

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

0

ไม่แน่ใจ

1.3

ไม่แน่ใจ

0.6

ไม่แน่ใจ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
ผลดี คิดเป็นร้อยละ 80.00 ด้านผลเสีย
ร้อยละ 44.50 
 

แผนภูมิ 3-41 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้านไฟฟ้า ประปา
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

แผนภูมิ 3-42 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม
จากการมีเข่ือนด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต

 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม
ของชุมชน ด้านรายได้ของครอบครัว 
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ
เปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
 

96%

4%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

89%

11%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และด้านสัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ํา มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน

ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก

  . 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
ในด้านไฟฟ้า ประปา โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข

มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 96.00 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.86 

 

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม

ด้านรายได้ของครอบครัว ด้านรายจ่ายของครัวเรือน และด้านการประกอบอาชีพ พบว่า
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 89.00 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
เปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.00 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-377 

ความคิดเห็น ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อมและสั งคมจากการมี เ ข่ือนด้าน
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน

มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็น            

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านบริการ
โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว่า 

ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 4.00               

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนด้านสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต ในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิถีของผู้คนด้ังเดิม ด้านความสัมพันธ์

ด้านรายจ่ายของครัวเรือน และด้านการประกอบอาชีพ พบว่า              
คิดเป็นร้อยละ 11.00 มีการ

78
0.12

น้อย ไม่แน่ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

0.6

ไม่แน่ใจ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-43 ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน
ในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ีย
พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
 
(3.3) ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา

1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วน 
โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบออกเป็น 
และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามพบว่า 
 

แผนภูมิ 3-44 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง
 

(1) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วน
ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.00 
 

78

22%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม

จากการมีเข่ือนด้านการท่องเท่ียว 
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน

ในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ีย
พบว่า มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านผลดี คิดเป็นร้อยละ 78.00 ด้านผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.80 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา (ดังแผนภูมิ  3-44 
ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วน 

โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบออกเป็น 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน
และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามพบว่า   

. 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วน
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ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-378 

 
ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือน ด้านการท่องเท่ียว 
ในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว 

คิดเป็นร้อยละ 22.00                    

44 ถึง 3-49) 
ความคิดเห็นต่อผลกระทบในประเด็นต่างๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วน 

พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน              

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และด้านความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วน

0.5

ไม่แน่ใจ



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-45 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของ
 
(2) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ําในคลอง

ท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําใช้ เ พ่ือการเกษตร ด้านการให้บริการ                   
ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 

แผนภูมิ 3-46 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของ
 

(3) พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
ด้านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ และด้านการมี
มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 

จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นต่อการแก้ไขผลกระทบ
ต้องการให้แก้ไขปัญหา ขยะน้ําเสียและเสียงดังจากการท่องเท่ียว และความอุดมสมบู
ของทรัพยากรประมง เร่งด่วนเป็นอันดับแรก ส่วนในพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนนั้นให้ความสนใจต่อการแก้ไข
ในเรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับ
แรก และในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
เร่งด่วนเป็นระดับแรก  

2) ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ออกเป็น 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ิ
ฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามพบว่า 

18%

17%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

 . 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ําในคลอง
ท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําใช้ เ พ่ือการเกษตร ด้านการให้บริการ                   
ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
พบว่า มีความคิดเห็นเร่งด่วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.00 

 

. 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่

พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
ด้านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า                    

คิดเป็นร้อยละ 35.00   
จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นต่อการแก้ไขผลกระทบ ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํานั้น

ต้องการให้แก้ไขปัญหา ขยะน้ําเสียและเสียงดังจากการท่องเท่ียว และความอุดมสมบู
ของทรัพยากรประมง เร่งด่วนเป็นอันดับแรก ส่วนในพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนนั้นให้ความสนใจต่อการแก้ไข
ในเรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับ
แรก และในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ การแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนควรดําเนินการ

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข
พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ิ

ฐานใหม่ ผลของการตอบแบบสอบถามพบว่า  

21%

24%22%

15%

ระดับความคิดเห็นเร่งด่วน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

21%

27%21%

14%

ระดับความคิดเห็นเร่งด่วน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-379 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา ด้านระดับน้ําในคลอง                 
ท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําใช้ เ พ่ือการเกษตร ด้านการให้บริการ                          
ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า

พ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่ 

พ้ืน ท่ีอพยพต้ัง ถ่ินฐานใหม่ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการให้บริการ                     
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า                   

ส่วนร่วมของประชาชน พบว่า                    

ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํานั้น
ต้องการให้แก้ไขปัญหา ขยะน้ําเสียและเสียงดังจากการท่องเท่ียว และความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลง                
ของทรัพยากรประมง เร่งด่วนเป็นอันดับแรก ส่วนในพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนนั้นให้ความสนใจต่อการแก้ไข               
ในเรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับ

การแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนควรดําเนินการ

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน โดยแบ่งพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการแก้ไข
พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ิน              



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

แผนภูมิ 3-47 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

(1) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพ                   
และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
โดย กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
 

แผนภูมิ 3-48 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน
 

(2) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน ด้านการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ
เงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และด้าน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินโดย กฟผ
32.00 

 
 
 

42

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพ                   

และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.00 

. 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน

ด้านการติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ. 
เงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และด้าน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินโดย กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก

 

46%42%

10% 2%
ระดับความคิดเห็น

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่แน่ใจ

32%

51%

12%

5% ระดับความคิดเห็น

มาก
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-380 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ด้านการจัดการเรื่องขยะ ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพ                   
และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการปล่อยพันธุ์ปลา และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบันของพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

. ด้านการสนับสนุน
เงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และด้าน                   

พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-49 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

 

(3) พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ พบว่า
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการอบรม 
การให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ
ร้อยละ 58.00 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนิ
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 

(3.4) ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ (ดังแผนภูมิ
 

แผนภูมิ 3-50 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 

 

(1) การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ พบว่า
สิ่งแวดล้อมมีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 5.00   

 

23%
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รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน

ของพ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่ 

พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ พบว่า ด้านการได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ี
ด้านการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน

การให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนิ
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่  

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา
แผนภูมิ  3-50 ถึง 3-52) 

. 
ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ 

การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีความจําเป็นหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 95.00 และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

58%
%

10%
9%

ระดับความคิดเห็น

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่แน่ใจ

95%

5%
ความคิดเห็นต่อการศึกษา

จําเป็น

ไม่จําเป็น

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-381 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

ด้านการได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน และด้าน              

พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น                 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการ                   
ในประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ท้ังในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่                  

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 

การสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า การศึกษาผลกระทบ

และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีความจําเป็น 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-51 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

 
 
(2) การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ 

เพียงใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 
 

แผนภูมิ 3-52 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่

 
(3) การสอบถามความคิดเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 

หรือไม่ พบว่า มีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 

(3.5) ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม
   ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ต่อการจัดประชุม พบว่า
 

27%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

. 
ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่

การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 73.00  

 . 
. 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่

การสอบถามความคิดเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็น
คิดเป็นร้อยละ 93.00 และไม่มีความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 

 
ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม (ดังแผนภูมิ  3-53 ถึง 3-56) 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ต่อการจัดประชุม พบว่า 

73%

ความคิดเห็นต่อการศึกษา

ขาดแคลน

ไม่ขาดแคลน

95%

5%

ความคิดเห็นต่อการศึกษา

จําเป็น

ไม่จําเป็น

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-382 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ 
ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ 

การสอบถามความคิดเห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการ  
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่ 

ในอนาคตมีความจําเป็น
คิดเป็นร้อยละ 5.00  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 แผนภูมิ 3-53 
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา

 
(1) ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 1.30 และไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 
 

แผนภูมิ 3-54 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม
ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา

 

(2) ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน โดยมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 

55.

1.3 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

 . 
 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมก่อนรับฟังการประชุม 

ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 

ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 14.8 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.5 

และไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 1.30 

. 
ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม

ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา 

ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน โดยมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

2.00 และไม่เข้าใจเลย คิดเป็นร้อยละ 2.00 

14.8 %

.5 %

3 % 1.3 %

ระดับความคิดเห็นต่อการประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

20%

76%

2% 2%

ระดับความคิดเห็นต่อการประชมุ

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  

 
3-383 

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมก่อนรับฟังการประชุม  

ก่อนรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ               
 และเข้าใจเล็กน้อย 

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมภายหลังรับฟังการประชุม 

ภายหลังรับฟังการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาดีข้ึน โดยมีความรู้
เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.00                      



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แผนภูมิ 3-55
 

(3) ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้  พบว่า มีความคิดเห็น                     
อยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 2.00 

แผนภูมิ 3-56 ความเหมาะสมของ
(4) ในเรื่องความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม

พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
47.00 เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 

โดยภาพรวม จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาดําเนินงานโครงการ และได้รับประโยชน์จากการประชุม และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความ
วิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ภายหลังมีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุง 
 
(3.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย สามารถสรุปเป็นประเด็น 
ได้ดังนี้ คือ  
 1. ควรเพ่ิมเส้นทางการคมนาคมให้มีค
 2. ขยายพ้ืนท่ีการมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน และพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

47%

47%

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะล

 . 
55 ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม

ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้  พบว่า มีความคิดเห็น                     
อยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 51.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.00 

 . 
ความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย

ในเรื่องความเหมาะสมของ รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก คิดเป็นร้อยละ 51.00 เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

เข้าใจเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.00  
โดยภาพรวม จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า การประชุมรับฟัง

ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาดําเนินงานโครงการ และได้รับประโยชน์จากการประชุม และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความ
วิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังมีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย สามารถสรุปเป็นประเด็น 

ควรเพ่ิมเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  
ขยายพ้ืนท่ีการมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน และพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 

51%

%

2% 0%

ระดับความคิดเห็นต่อการประชุม

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเล็กน้อย

ไม่เข้าใจ

51%

2%0%

ระดับความคิดเห็นต่อการประชมุ

เข้าใจดีมาก

เข้าใจปานกลาง

เข้าใจเลก็น้อย

ไม่เข้าใจ
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ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม 

ความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้  พบว่า มีความคิดเห็น                     
 และเข้าใจเล็กน้อย 

รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยาย  
 ระยะเวลาบรรยาย 

เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

โดยภาพรวม จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า การประชุมรับฟัง
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์                   

ของการศึกษาดําเนินงานโครงการ และได้รับประโยชน์จากการประชุม และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความ
วิตกกังวลของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมท้ังทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง                   

ภายหลังมีการดําเนินการของเข่ือนบางลาง ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมา

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย สามารถสรุปเป็นประเด็น 

ขยายพ้ืนท่ีการมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน และพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน  
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 3. ควรอนุรักษ์พันธุ์ไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ํา  
 4. ส่งเสริมอาชีพ โดยให้งบประมาณการสนับสนุนแก่ชาวบ้าน และจัดการอบรมการประกอบ
อาชีพ  
 5. สนับสนุนการศึกษาแก่ชุมชนในพ้ืนท่ี  
 6. พัฒนาพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนแก่
ชาวบ้าน 
 7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านให้ท่ัวถึง  
 8. การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน  
 9. การบริหารการจัดการน้ําเม่ือถึงฤดูแล้ง หรือฤดูฝน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 10. เพ่ิมการตรวจสอบความแข็งแรงของเข่ือน เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
 11. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 
สรุป  

จากการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 2 ครั้ง ท่ีผ่านมานั้น 
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนท่ี และมีความเก่ียวข้องกับเข่ือน  
บางลาง ด้านความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการมีเข่ือน เม่ือวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ในทิศทางท่ีเป็นผลดี และมีระดับของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง แต่ประเด็นท่ีมี                
ความคิดเห็นไปในทิศทางท่ีเป็นผลเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท้ายเข่ือน การกัดเซาะตลิ่ง 
ท้ายเข่ือน การเปลี่ยนแปลงความขุ่นของลําน้ําท้ายเข่ือน และขยะ น้ําเสีย เสียงดังท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว  

ด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีควรได้รับการแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วน พบว่า พ้ืนท่ีอ่าง
เก็บน้ําเข่ือนบางลาง ของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง มีความคิดเห็นตรงกันว่า ขยะ น้ําเสีย 
เสียงดังจากการท่องเท่ียวควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนระดับ 1 พ้ืนท่ีท้ายเข่ือนของผู้เข้าร่วม
รับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนระดับ 1 และพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่                
ของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง มีความคิดเห็นตรงกันว่า คุณภาพชีวิตของประชาชน               
ควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนระดับ 1 เช่นเดียวกัน 

ด้านความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนา                
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ พบว่า ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้ง มีความคิดเห็นตรงกันว่า จําเป็นท่ีต้อง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดในอนาคต และความจําเป็น                
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในอนาคตมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน คือ ผู้เข้าร่วมรับฟัง               
ความคิดเห็นครั้งท่ี 1 พบว่า ไม่มีความจําเป็น แต่ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 พบว่า                     
มีความจําเป็นระดับมากในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในอนาคต ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การท่ีให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม และให้ความคิดเห็นจะทําให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมีความคิดริเริ่ม และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม การประชาสัมพันธ์จึงมีความสําคัญต่อโครงการ 
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ด้านความคิดเห็นต่อการจัดประชุม พบว่า ก่อนรับฟังการประชุมผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น          
ท้ัง 2 ครั้ง มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาโครงการอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ครั้ง ภายหลัง
รับฟังการประชุมผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 1 มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษา
โครงการอยู่ในระดับเข้าใจดีมาก และผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 มีความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์การศึกษาโครงการอยู่ในระดับเข้าใจดีมากเช่นกัน การทําให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการจะทําให้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนในพ้ืนท่ี ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเข่ือน
บางลาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรดําเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ใน
โครงการของเข่ือนบางลาง อันจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
(Public Acceptance) ในท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ผลกระทบภายหลัง  

การดําเนินการโครงการ 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ผลกระทบภายหลังการดําเนินการโครงการ 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบภายหลังการดําเนินการโครงการ ได้ดําเนินการตามแนวทางการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ จัดทําโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2551 (คู่มือ Post EIA สผ.2551) การศึกษาวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ครอบคลุมทรัพยากรและคุณค่า รวม 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิตรายละเอียดของการศึกษา มีดังนี้  

4.1  หลักเกณฑ์การประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ 
4.2  สรุปความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการเข่ือนบางลาง 
4.3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
4.4  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
4.5  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
4.6  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.7  การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ 

4.1  หลักเกณฑ์การประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ  
   1) การพิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการนั้น จะข้ึนอยู่
กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม รวมท้ังระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ คือ ผลกระทบ
ชั่วคราวหรือเกิดข้ึนในระยะสั้น และผลกระทบถาวรหรือเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยการ
พิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถพิจารณาได้จาก  
    - การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ (มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด) 
    - ระยะการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (เปรียบเทียบกับวงจรของสิ่งมีชีวิตหลักระบบ
นิเวศ และการรักษาสมดุลทางชีวภาพ)  
    - ความสามารถในการฟ้ืนตัวของระบบสิ่งแวดล้อม 
    - ลักษณะการสะสมของผลกระทบ  
    - ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
   2) ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ท้ังผลกระทบทางลบและ
ผลกระทบทางบวก ดังตาราง 4-1 
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ตาราง 4-1 เกณฑ์กําหนดระดับของผลกระทบส่ิงแวดล้อม ภายหลังการดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ 
 
 ทิศทาง/ 

ระดับผลกระทบ 
คะแนน คําอธิบาย 

1. ผลกระทบทางลบ 
1.1 มาก -3 - มีความเปลีย่นแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆอย่างถาวร  

ท้ังทางด้านคุณภาพและปรมิาณ 
- ไม่สามารถกลับคืนสภาพเหมือนเดิมได้หรือเหมือนก่อนการมีโครงการ 
- มีค่าเกินจากค่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานราชการ หรือเป็น 
ท่ียอมรับของสากล 

1.2 ปานกลาง -2 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ท้ังทางด้านคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเกินจากค่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานราชการ หรือ
เป็นท่ียอมรับของสากล 
- ใช้ระยะเวลายาวนานในการฟ้ืนฟู หรือปรับเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิมได้ 

1.3 น้อย -1 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆท้ังทางด้านคุณภาพ 
ปริมาณโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะสั้นๆ หรือไม่เกินจากค่ามาตรฐาน
ท่ีกําหนด 
- ผลกระทบสามารถฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมในระยะเวลาสั้นๆ 

2. ผลกระทบทางบวก 
2.1 มาก +3 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆดีกว่าสภาพก่อนมี

โครงการอย่างถาวร 
-มีแนวโน้มการพัฒนาดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ใช้ระยะเวลาใน
การเปลี่ยนแปลงสั้นๆ  

2.2 ปานกลาง +2 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆดีกว่าก่อนมีโครงการ 
- ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงระยะหน่ึง 
- สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

2.3 น้อย +1 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค่าต่างๆดีกว่าสภาพก่อนมี
โครงการ 
- การเปลี่ยนแปลงน้ันใช้เวลานานจึงปรากฏผล 
- ผลท่ีเกิดข้ึนอาจตรวจสอบได้ไม่ชัดเจน 

3. ไม่มีผลกระทบท้ังทางด้านบวกและด้านลบ 
3.1 ไม่มี 0 - ทรัพยากรและคุณค่าต่างๆไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา : แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2551) 
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4.2 สรุปความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการเข่ือนบางลาง 
   จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการ  
เข่ือนบางลาง มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 5 ปัจจัย โดยท้ัง 5 ปัจจัยเป็นปัจจัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านบวก (+3) ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง 4 ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับปานกลาง (+2) 3 ปัจจัย และด้านลบในระดับ
ปานกลาง (-2) 1 ปัจจัย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้อย 4 ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับน้อย (+1) 3 ปัจจัย และปัจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านลบในระดับน้อย (-1) 1 ปัจจัย และปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบ 8 ปัจจัย ดังนี้ (ตาราง 3-2)  
   1) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านบวก ในระดับมาก (+3) 5 ปัจจัย ได้แก่
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สภาพเศรษฐกิจสังคม การท่องเท่ียวและ
สุนทรียภาพ และการสาธารณสุข 
    (1)  การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนบางลาง ทําให้มีการ
วางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ําประปาข้ึน และครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะการมี
ไฟฟ้า ซ่ึงก่อนการสร้างเข่ือน ชุมชนในบริเวณนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หลังจากมีการสร้างเข่ือนแล้วในปี 2529 
จนถึงปัจจุบัน ทุกชุมชนโดยรอบรวมท้ังพ้ืนท่ีอพยพ คือ บ้านสันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ได้รับ
ความสะดวกจากการมีไฟฟ้า ถึงแม้ยังคงมีปัญหาไฟฟ้าดับอยู่บ้างเป็นบางครั้ง 
    (2)  การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การมีอ่างเก็บน้ําทําให้เกิดการพัฒนาอาชีพประมง 
นอกจากจะจับสัตว์น้ําในธรรมชาติแล้ว ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ซ่ึงพบว่า มีผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ังหมด 
77 ราย และมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้ม OTOP นอกจากนี้ การปล่อยสัตว์น้ําลงในพ้ืนท่ีอ่างเก็บ
น้ําสมํ่าเสมอของ กฟผ. ทําให้แหล่งน้ําเกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปจะเห็นว่า 
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางมีแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้ท้ังประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมท้ังมีวิธีการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าประมง  
    (3)  สภาพเศรษฐกิจสังคม การสอบถามชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างท้ังจากพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน            
ท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ พบว่ามีทัศนคติทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการสร้างเข่ือน
ในประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค เช่น                  
การมีไฟฟ้าใช้ อ่างเก็บน้ําช่วยรักษาสภาพความชุ่มชื้นไว้ในพ้ืนท่ี มีการกักเก็บน้ําไว้ใช้เพ่ือการเกษตร           
ในฤดูแล้ง และเพ่ิมอาชีพด้านการประมงให้กับชุมชน ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมทุนชุมชนให้มากข้ึน   
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ตาราง 4-2 ระดับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการเข่ือนบางลาง 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 1 2 3 4 5 6 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ +1 +1 +1    

1.2 อุตุนิยมวิทยา 
และคุณภาพอากาศ 

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะ อุตุนิยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 
- คุณภาพอากาศ   0  0  
- ระดับเสียงดังรบกวน   0  0  

1.3 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน - การกระจายของปริมาณนํ้าท่า +2 +2   +2  
- ปริมาณการตกทับถมของตะกอน  -1     

1.4 คุณภาพนํ้าผิวดิน - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าผิวดิน -1 -1   -1  
- การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

นํ้าผิวดิน 
 -1   -1 -1 

- การปนเป้ือนจากกิจกรรมบริเวณอ่างเก็บนํ้าท่ีมีผลต่อ
คุณภาพนํ้าผิวดิน 

 -1     

1.5 อุทกธรณีวิทยา - ระดับนํ้าใต้ดิน 0  0    
- ปริมาณนํ้าใต้ดิน 0  0    

1.6 คุณภาพนํ้าใต้ดิน - คุณภาพนํ้าใต้ดินด้านความเค็ม   0    
- คุณภาพนํ้าใต้ดินด้านปริมาณสารละลาย   0    
- คุณภาพนํ้าใต้ดินด้านปริมาณเหล็ก   0    

1.7 ทรัพยากรดิน - การชะล้างพังทลายของดิน -2      
- การกัดเซาะบริเวณขอบอ่างเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง  

และตลิ่งแม่นํ้าปัตตานี 
 -2   -2 -2 

1.8 ธรณีวิทยา แผ่นดินไหว - ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว 0 0 0 0 0 0 
- การซึมของนํ้าบริเวณเข่ือน  0 0    

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า - การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยา 0 0     

- การแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของ 
พันธ์ุปลา 

0 0     

2.2 ทรัพยากรป่าไม้ - การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ 0      
- การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 0      

2.3 สัตว์ป่า - การเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่า 0      
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0   0 0  
 - การเปลี่ยนแปลงการเกษตร 0   0 0  
3.2 การคมนาคมขนส่ง - การเช่ือมโยงของระบบคมนาคมทางบก +2  +2 +2 +2  
 - ลดผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วมเส้นทาง  +2 +2    +2 
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ตาราง 4-2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 1 2 3 4 5 6 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.3 สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- ความเพียงพอของนํ้าอุปโภคบริโภค    0 0  
- การใช้ไฟฟ้าของชุมชน +3   +3 +3  
- การให้บริการต่างๆ ในชุมชน +3   +3 +3  

3.4 การประมง 
และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

- จํานวนผู้ประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า 

+3 +3  +3   

3.5 การเกษตรกรรม - พ้ืนท่ีเกษตร +1  +1 +1 +1  
- ชนิดพืชท่ีปลูก +1  +1 +1 +1  
- ราคาผลผลิตเกษตรกรรม +1  +1 +1 +1  

3.6 อุทกภัยและ 
การป้องกันนํ้าท่วม 

- บรรเทาปัญหาจากนํ้าท่วมในฤดูฝน     +2 +2 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม - ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดหลังการสร้าง

เข่ือน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 
สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย 

+3 
  

+3 +3 +3 

4.2 การท่องเท่ียว 
สุนทรียภาพ 

- การเช่ือมโยงการท่องเท่ียว +3 
  

+3 +3 +3 

4.3 การสาธารณสุข - การให้บริการด้านสาธารณสุข +3   +3 +3 +3 
4.4 การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การขาดความต่อเน่ืองในการมีส่วนร่วม +1 
  

+1 +1 +1 

 

หมายเหตุ:  
พ้ืนท่ีศึกษา ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
 1 คือ พ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง + คือ การเปลี่ยนแปลงด้านบวก 
 2 คือ พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง - คือ การเปลี่ยนแปลงด้านลบ 
    3 คือ พ้ืนท่ีเข่ือนและองค์ประกอบ สํานักงาน อาคารต่างๆ 
ของ กฟผ. 

    คือ ไม่ได้ประเมิน 

 4 คือ พ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่  
 5 คือ พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 5 กิโลเมตร  
  6 คือ พ้ืนท่ีท้ายเข่ือนท่ีอยู่ติดแม่น้ําปัตตานี  
ระดับการเปลี่ยนแปลง  
 3 คือ ระดับมาก  
 2 คือ ระดับปานกลาง  
 1 คือ ระดับน้อย  
    0 คือ ไม่มีระดับการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านบวกและลบ (ไม่มีผลกระทบ) 
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    (4) การท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอันเป็นผลมาจาก            
การสร้างเข่ือนบางลาง ทําให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ํา ประกอบกับการมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกรองรับนักท่องเท่ียว จึงทําให้มีศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและก่อให้เกิดการพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง   
    (5) การสาธารณสุข การเจริญเติบโตของชุมชนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการ 
ส่งผลต่อการขยายการให้บริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะการมีสถานบริการเข่ือนบางลาง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย กฟผ. เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นท้ัง
แก่พนักงานและครอบครัว รวมท้ังชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ท้ังฟรีและเสียค่าใช้จ่ายในราคาถูก พร้อมท้ัง
สามารถให้บริการส่งต่อผู้ ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง จึงช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการ                
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เพ่ิมข้ึน   
   2) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (±2) 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับปานกลาง (+2) 3 ปัจจัย ได้แก่ อุทกวิทยาน้ําผิวดิน                  
การคมนาคมขนส่ง อุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม และมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบในระดับปานกลาง              
(-2) 1 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรดิน ดังนี้  
    ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวก 
    (1) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน หลังมีโครงการเข่ือนบางลางจะมีปริมาณน้ําท่ามากกว่าก่อน                   
มีโครงการซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําท่าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณฝนท่ีตกเหนืออ่างเก็บน้ํา ส่วนการกระจายของปริมาณน้ําท่าพบว่า 
การมีเข่ือนบางลางจะทําให้ปริมาณน้ําท่าเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์-สิงหาคม) และลดลงในช่วง 
ฤดูฝน (กันยายน-มกราคม) ท้ังนี้เนื่องจากการควบคุมการปล่อยน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ดังนั้น              
การมีโครงการเข่ือนบางลางจึงสามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง และยัง
ช่วยเพ่ิมปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย 
    (2) การคมนาคมขนส่ง ในอดีตก่อนสร้างเข่ือน การเดินทางลําบาก ใช้เวลาในการเดินทาง
มาก ไม่มีถนนต้องใช้การเดินเท้า เม่ือมีการสร้างเข่ือน จึงมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน                 
มีการตัดถนนผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง ทําให้ชาวบ้านเดินทางติดต่อกับพ้ืนท่ีภายนอกได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน แต่เนื่องจากเส้นถนนตัดผ่านร่องน้ํา เม่ือฝนตกมีปริมาณมาก จึงทําให้ถนนขาดและ
ชํารุดในบางครั้ง อย่างไรก็ตามการมีเข่ือนบางลางช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมถนน 
    (3) อุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม ก่อนการสร้างเข่ือนนั้น พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีตอนใต้
ของลุ่มน้ําปัตตานี ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดยะลา และปัตตานี จะประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงเกือบ
ทุกปี ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินส่วนตัว และทรัพย์สินสาธารณะ จากการศึกษาพบว่า ในปีท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนวัดได้ เกิน 100 มิลลิเมตร หรือฝนตกมาก จนทําให้ปริมาณน้ําไหลรวมหน้าเข่ือนปัตตานี
เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรืออาจมากถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจําเป็นต้อง          
มีมาตรการในการป้องกันหรืออพยพราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มโดยเร่งด่วน ปัญหาอุทกภัยมิได้เกิดข้ึน 
ทุกปี และเป็นภัยธรรมชาติท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน พบว่า 
การควบคุมการปล่อยน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ทําให้สามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน
ทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง   
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    ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบ 
    (1) ทรัพยากรดิน สภาพดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีโดยรวม มีระดับการชะล้างพังทลายของ
ดินรุนแรง มีเนื้อท่ี 777,258 ไร่ หรือร้อยละ 32.44 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา ดังนั้นจึงทําให้มีโอกาสเกิดการ
กัดเซาะได้ง่าย โดยเฉพาะการกัดเซาะบริเวณขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและตลิ่งแม่น้ําปัตตานี ซ่ึงพบ
ปัญหาการพังทลายกระจายอยู่ท่ัวไป ซ่ึงจะเกิดจากปัจจัยสาเหตุหลายประการ ต้ังแต่ ลักษณะของวัตถุต้น
กําเนิดดิน ปริมาณน้ําฝนท่ีมากน้อยในแต่ละปี และการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม ดังนั้นการลดระดับน้ํา
ในอ่างตามข้อกําหนดเพียงอย่างเดียว จึงมิอาจยุติปัญหาการกัดเซาะพังทลายของดินได้ท้ังหมด อย่างไร           
ก็ตามการท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีปริมาณน้ําฝนมาก อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีช่วยเร่งการชะล้างพังทลายของดิน
โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน 
   3) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับน้อย (±1) 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงด้านบวกในระดับน้อย 3 ปัจจัย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การเกษตรกรรม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ ปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบในระดับน้อย 1 ปัจจัย ได้แก่ คุณภาพน้ําผิวดิน 
ดังนี้   
    ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวก 
    (1) การเกษตรกรรม จากการศึกษาพ้ืนท่ีลุ่มน้ํ าปัตตานี พบมีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ประกอบด้วย สวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ กาแฟ ขนุน ทุเรียน กล้วย สะตอ และพ้ืนท่ีสวน
ยางพารา เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีด้านตะวันออกรอบเข่ือนบางลางท่ีถูกเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราถึง
ประมาณร้อยละ 90 ประกอบกับการมีเส้นทางรถยนต์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาพ้ืนท่ีหลังการสร้าง
เข่ือน ทําให้สามารถนําผลผลิตท่ีได้ส่งขายออกสู่ตลาดภายนอก 
    (2) สภาพภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศท่ีปรากฏชัดเจนคือ การมีเข่ือนทํา
ให้ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจของ
ท้องถ่ิน นอกจากนี้พบมีการใช้ท่ีดินทําเกษตรกรรม เช่น ทําสวนยางในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนของชาวบ้าน               
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี ในลักษณะผลกระทบชั่วคราวเฉพาะช่วงท่ีเกษตรกรตัดโค่น
ยางพาราเพ่ือปลูกทดแทน และมิใช่เป็นผลกระทบโดยตรงจากโครงการเข่ือนบางลาง 
    (3)  การมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีจัดข้ึน เป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เป็นการดําเนินการเฉพาะ               
เพ่ือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเท่านั้น อย่างไรก็ตามถือเป็นการเริ่มต้นในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ 
    ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านลบ 
    (1) คุณภาพน้ําผิวดิน พ้ืนท่ีตอนบนอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง มีแนวโน้มมีปัญหาคุณภาพน้ํา 
เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน และมีการท้ิงน้ําเสียลงแหล่งน้ํา ซ่ึงถือเป็นต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือน
บางลาง นอกจากนี้ยังมีปัญหาสาหร่ายในพ้ืนท่ีตอนบน ซ่ึงมาจากการได้รับผลกระทบจากน้ําเสียชุมชน
ร่วมกับแหล่งน้ําท่ีปนเป้ือนปุ๋ยและสารเคมีจากพ้ืนท่ีการเกษตร  
  4) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีผลกระทบ (0) มี 8 ปัจจัย คือ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ              
อุทกธรณีวิทยา คุณภาพน้ําใต้ดิน ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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4.3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  4.3.1  สภาพภูมิประเทศ 

  1)  ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
        การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ได้วิเคราะห์ครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน และพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนบางลาง 

  2)  การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
         จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีและบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการเข่ือนบางลาง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพ้ืนท่ีประเภทต่างๆน้อยมากอย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศท่ีปรากฏชัดเจนหลังจากมีเข่ือนบางลาง คือ ทําให้ภูมิประเทศบริเวณ
เข่ือนและโดยรอบมีทัศนียภาพสวยงามมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว และพักผ่อนหย่อนใจของ
ท้องถ่ิน 

   นอกจากนี้ ถึงแม้พบมีการใช้ท่ีดินทําเกษตรกรรม เช่น ทําสวนยางในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน
ของชาวบ้าน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี แต่เป็นในลักษณะผลกระทบชั่วคราวเฉพาะ
ช่วงท่ีเกษตรกรตัดโค่นยางพาราเพ่ือปลูกทดแทน และมิใช่เป็นผลกระทบโดยตรงจากโครงการเข่ือนบาง
ลาง จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพภูมิประเทศข้างต้น สรุปได้ว่า โครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบวก (ผลกระทบระดับ +1)  
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ตาราง 4-3 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีประเภทต่างๆ 
 

ประเภทพ้ืนท่ี ปีใดปีหนึ่งในช่วงปี พ.ศ.2524-2529 (ไร่) ปีปัจจุบันหรือใกล้เคียง (ไร่) 
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปัตตานีตอนบน 
ท่ีราบถึงค่อนข้างราบเรียบ 6,152 6,152 
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 20,175 20,175 
ลูกคลื่นลอนลาด 25,392 25,392 
ลูกคลื่นลอนชัน 27,161 27,161 
เนินเขา 23,937 23,937 
พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน 1,111,068 1,111,068 
พ้ืนท่ีอ่างเก็บนํ้า 35,160 35,160 
หมายเหตุ: พ้ืนท่ีปัจจุบันได้ทําการนําข้อมูลดินมาคิดให้ใหม่แล้วแตเ่น่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีอันตรายข้อมลูจึงยังคงเป็นข้อมูล
เดียวกันกับปี 2545 พ้ืนท่ีประเภทต่างๆจึงใกล้เคียงกันมาก 
พ้ืนท่ีขอบอ่างในรัศมี 5 กม. พ้ืนท่ีอ่างเก็บนํ้าลดลง เน้ือท่ี 26,026 ไร่ 

พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อนเน้ือท่ี 346,168 ไร่   
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชันเน้ือท่ี 3,564 ไร่  
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเน้ือท่ี 7,328 ไร่  
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยเน้ือท่ี 460 ไร ่

 พ้ืนท่ี  383,546 ไร ่
 

พ้ืนท่ีทําการเข่ือน 
 สันเข่ือนยาว 450 ม. 

 
อยู่บนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

พ้ืนท่ีท้ายนํ้ารัศมี 5 กม.  
 เน้ือท่ี 51,752 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

ระยะรัศมี 5 กิโลเมตรจากสันเข่ือนมีลักษณะภูมปิระเทศท้ังหมดเป็นพ้ืนท่ีลาดชัน
เชิงซ้อน 

พ้ืนท่ีตั้งถ่ินฐานใหม่ 
 บ้านคอกช้าง 
 
 บ้านสันติ 1 
 
 บ้านสันติ 2 

 
พิกัด 739438  668831 ท่ีระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 350 เมตร 
บนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร ่
พิกัด 754771  679629 ท่ีระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 350 เมตร 
บนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือท่ีประมาณ 111 ไร ่
พิกัด  757266672832 ท่ีระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 150-200 
เมตร บนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือท่ีประมาณ 50 ไร ่
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 4.3.2  อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง  
       การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือน
ก่อนและหลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง เป็นการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณการระเหย ลม และปริมาณน้ําฝน จากข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวมไว้ 
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ได้แก่ ปริมาณ
ฝุ่นละอองท้ังหมด (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10)  
     2) การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  
       ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีท้ังอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ปริมาณการระเหย ลม และปริมาณฝน สอดคล้องกับรายงานการศึกษาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของ                  
การกระจายของน้ําฝนในรอบปี เปรียบเทียบระหว่าง พ้ืนท่ีรับน้ําเข่ือนบางลาง และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานี
ท้ังหมด หลังการก่อสร้างระหว่างปี 2523-2553 พบว่า การกระจายของปริมาณฝนในรอบปีท้ังในพ้ืนท่ีรับ
น้ําเข่ือนบางลางและพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด มีรูปแบบเป็นเช่นเดียวกัน แต่มีปริมาณน้ําฝนรวมในรอบปี
แตกต่างกัน คือปริมาณน้ําฝนหลังการก่อสร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ํามีมากกว่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ท้ังหมด และเม่ือเปรียบเทียบภายในลุ่มน้ําด้วยกันเอง พบว่า ปริมาณน้ําฝนของท้ังในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด
และลุ่มน้ําอ่างเก็บน้ํา พบว่า ปริมาณน้ําฝนในรอบปี หลังการก่อสร้างเข่ือน มีค่าสูงกว่าก่อนการสร้างเข่ือน  
      ในส่วนของรูปแบบการกระจายของปริมาณฝนเฉพาะท่ีสถานีบันนังสตา พบว่า 
ปริมาณฝนหลังการก่อสร้างเข่ือน (ปี 2523-2553) มีรูปแบบค่อนข้างแปรปรวน แต่มีแนวโน้มการกระจาย
ปริมาณฝนในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
      อย่างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําฝนอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกหรือเกิดจากการมีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี คืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางก็
อาจเป็นได้ ทําให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพ่ิมข้ึนทําให้มีฝนตกมากข้ึน  
      ดังนั้นการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเข่ือนก่อนและ
หลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนและมีนัยสําคัญ จึงสรุปได้ว่า ไม่มี                  
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ (0)  
      สําหรับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีศึกษา จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองท้ังหมดและฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบว่า มีค่าน้อยมาก นอกจากนี้ การผลิต
กระแสไฟฟ้าของโครงการเป็นแบบพลังน้ํา ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ดังนั้น การสร้างเข่ือน
จึงไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบต่อคุณภาพอากาศ (ระดับ
ผลกระทบ คือ 0) 
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 4.3.3  อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 

    การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนือเข่ือนพ้ืนท่ี
อ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีท้ายน้ําก่อนและหลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง จะเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําท่า และปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ํา  
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน มีประเด็นวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง 
คือ ปริมาณน้ําท่าและการกระจายของปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วงฤดูแล้งและฝนด้านเหนือน้ํา 
และด้านท้ายน้ําเข่ือนบางลาง และปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง โดยการประเมินผลกระทบ
ต่ออุทกวิทยาในลุ่มน้ําภายหลังการดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางด้วยการใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ีมีชื่อว่า SWAT (Soil and Water Assessment Tool) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    2.1)  การสอบเทียบแบบจําลอง SWAT 
      แบบจําลอง SWAT เป็นแบบจําลองท่ีใช้สําหรับการประเมินปริมาณน้ําท่าปริมาณ
ตะกอน และปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร ภายในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และซับซ้อน 
โดยสามารถคํานวณเป็นรายวันต่อเนื่องตามระยะเวลาท่ียาวนานได้ แบบจําลอง SWAT เป็นแบบจําลอง 
ท่ีแสดงกระบวนการท่ีสลับซับซ้อนของระบบทางอุทกวิทยา ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ โดยการ
แทนค่าของปัจจัยต่างๆ ในธรรมชาติลงไปในสมการ และอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยท่ีมีต่อกัน
ด้วยตรรกะทางคณิตศาสตร์ และนําผลลัพธ์มาแปลความหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในระบบอุทก
วิทยาต่อไปตาราง 4-4 แสดงข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลอง SWAT และภาพ 4-1 แสดงขอบเขตลุ่มน้ําปัตตานี
ท่ีแบบจําลอง SWAT สร้างข้ึน 
ตาราง 4-4 ข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลอง SWAT 
 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ชั้นข้อมูล หน่วยงาน 

1. ข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข 
(Digital Elevation Model, DEM) 
ขนาดรายละเอียด 30x30 เมตร 

 

2. ข้อมูลแผนท่ีการใช้ท่ีดิน มาตราส่วน 1:50000 - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 
3. ข้อมูลแผนท่ีชนิดดิน - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 
4. ข้อมูล GIS ขอบเขตลุม่นํ้าและเส้นลํานํ้า - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 
5. ข้อมูลฝนรายวัน ช่วงปี พ.ศ. 2516-2554 - การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

- http://www7.ncdc.noaa.gov 
6. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2516-2554ได้แก่ 
- อุณหภูมสิูงสดุ – ต่ําสดุรายวัน 
- ความเร็วลมรายวัน 

- http://www7.ncdc.noaa.gov 

7. ข้อมูลอุทกวิทยา (ปริมาณนํ้าท่ารายเดือน) - การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

8. ข้อมูลปริมาณนํ้า การปล่อยนํ้า การไหลเข้าของนํ้า ของเข่ือน 
บางลาง ช่วงปี พ.ศ. 2528-2554 

- การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
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   การสอบเทียบแบบจําลอง 
    ก่อนท่ีจะนําแบบจําลอง SWAT ไปประเมินผลกระทบได้ทําการสอบเทียบ (Calibration) 
แบบจําลอง SWAT กับข้อมูลท่ีวัดจริงโดยจะแบ่งการสอบเทียบออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
    (1)  พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนือน้ําเข่ือนบางลาง 
      ได้ทําการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราการไหลเข้าอ่าง
เก็บน้ําเข่ือนบางลางรายวันต่อเนื่องกันจํานวน 27 ปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2554 ได้ผลการสอบเทียบ        
ดังแสดงในภาพ4-2 ผลจากการสอบเทียบพบว่าปริมาณน้ําท่าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางท่ีได้จาก
แบบจําลองมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําท่าท่ีวัดจริง ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.601 
    (2)  พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
      ได้ทําการสอบเทียบแบบจําลองSWATโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน้ําในอ่าง           
เก็บน้ําเข่ือนบางลางรายวันต่อเนื่องกันจํานวน 27 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2554 ได้ผลการสอบเทียบ 
ดังแสดงในภาพ 4-3 ผลจากการสอบเทียบพบว่าปริมาณน้ําท่ีเก็บกักในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางท่ีได้จาก
แบบจําลองมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําท่ีวัดจริง ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่า R2 เท่ากับ 
0.830 
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ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
ภาพ  4-1 ขอบเขตลุ่มน้ําปัตตานีท่ีสร้างโดยแบบจําลอง SWAT 
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ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,  2554 

ภาพ 4-2 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนือน้ําเข่ือนบางลาง 
 
 
 
 

 
ท่ีมา  :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-3 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
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    (3)  พ้ืนท่ีท้ายน้ําเข่ือนบางลาง 
      ได้เลือกสถานีวัดน้ํา X.40A ท่ีอยู่ด้านท้ายน้ําของเข่ือนบางลาง (แสดงในภาพ4-1)           
มาทําการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเดือนต่อเนื่องกัน
จํานวน 16 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง 2547 ได้ผลการสอบเทียบดังแสดงในภาพ 4-4 ผลจากการสอบ
เทียบพบว่าปริมาณน้ําท่าท่ีได้จากแบบจําลองมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําท่าของสถานีX.40A ท่ีวัดจริง 
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.689 
    ส่วนพารามิเตอร์ของแบบจําลอง SWAT ท่ีได้จากการสอบเทียบ ดังตาราง 4-5 
 
 
 
 

 

ท่ีมา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
ภาพ 4-4 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT พ้ืนท่ีท้ายน้ําเข่ือนบางลาง 
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 ตาราง 4-5 พารามิเตอร์ของแบบจําลอง SWAT ท่ีได้จากการสอบเทียบ 
HRU .mgt .sol .sub .rte .hru .gw 

LULC Soil CN2 SOL_ZMX SOL_BD1 SOL_K1 SOL_AWC1 CH_N1 CH_N2 OV_N GWQMN GW_REVAP REVAPMN RCHRG_DP 

FRSL soil-17 36 930 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.8 1000 0.1 200 0.05 

FRSL soil-6 79 1000 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.8 1000 0.1 200 0.05 

FRSL soil-62 60 660 1.4 0.6 0.11 0.41 0.075 0.8 1000 0.1 200 0.05 

ORCD soil-17 45 930 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.17 1000 0.1 200 0.05 

ORCD soil-32 83 1500 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.17 1000 0.1 200 0.05 

ORCD soil-6 83 1000 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.17 1000 0.1 200 0.05 

ORCD soil-34 77 1000 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.17 1000 0.1 200 0.05 

PDDY soil-17 62 930 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.2 1000 0.1 200 0.05 

PDDY soil-6 84 1000 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.2 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-17 67 930 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-34 83 1000 1.6 26 0.14 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-6 87 1000 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-62 77 660 1.4 0.6 0.11 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-32 87 1500 1.5 6.8 0.2 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-53 77 1100 1.6 13 0.15 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

PRNL soil-45 87 1250 1.6 2.3 0.13 0.41 0.075 0.6 1000 0.1 200 0.05 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

โดยท่ี 
CODE NAME 
FRSL LMBForest land 
ORCD Orchard 
PDDY Paddy field 
PRNL Perennial  land 

 

ค่าพารามิเตอร์ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
Hydraulic conductivity ของอ่าง = 0.24 มม/ชั่วโมง 
ส.ป.ส. การระเหยของอ่าง = 0.7 

   2.2)  การประเมินผลกระทบต่ออุทกวิทยาในลุ่มน้ํา 
     เม่ือสอบเทียบแบบจําลองแล้วได้นําแบบจําลอง SWATไปประเมินผลกระทบทาง             
ด้านอุทกวิทยาในลุ่มน้ําปัตตานีกรณีก่อนมีโครงการเข่ือนบางลางและหลังมีโครงการเข่ือนบางลาง โดยมี
รายละเอียดของการประเมินดังนี้ 
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    (1)  ปริมาณน้ําท่าและการกระจายของปริมาณน้ําท่าด้านเหนือน้ําเข่ือนบางลาง 
      ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือน้ําเข่ือนบางลางท่ีคํานวณได้จากแบบจําลอง 
SWAT แสดงในตาราง 4-6 และภาพ 4-5 จะเห็นว่าหลังมีโครงการเข่ือนบางลางปริมาณน้ําท่าจากพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําด้านเหนือเข่ือนจะมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน เม่ือตรวจสอบกับข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยดังแสดงในตาราง 4-7จะเห็นว่าสอดคล้องกัน โดยการท่ีปริมาณน้ําท่าหลังสร้างเข่ือนเพ่ิมข้ึนนั้น
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณฝนท่ีตกเหนืออ่างเก็บน้ํา 
    (2)  ปริมาณน้ําท่าและการกระจายของปริมาณน้ําท่าด้านท้ายน้ําเข่ือนบางลาง 
      ตาราง 4-8 และ ตาราง 4-9 แสดงปริมาณน้ําท่าและการกระจายของปริมาณน้ําท่า
ด้านท้ายน้ําเข่ือนบางลางท่ีสถานี X.77A และ X.40A (แสดงตําแหน่งสถานีในภาพ 4-6) ตามลําดับท่ีได้
จากแบบจําลอง SWAT กรณีมีเข่ือน และไม่มีเข่ือนบางลางตาราง4-10 แสดงปริมาณน้ําท่าท่ีวัดได้จริงท่ี
สถานี X.40Aจากตารางจะเห็นว่าปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.40A หลังมีโครงการเข่ือนบางลางจะมีปริมาณ
น้ําท่ามากกว่าก่อนมีโครงการซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําท่าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา
เข่ือนบางลางดังได้กล่าวแล้ว ส่วนการกระจายของปริมาณน้ําท่าจะเห็นว่ากรณีมีโครงการเข่ือนบางลาง    
จะทําให้ปริมาณน้ําท่าเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์-สิงหาคม) และลดลงในช่วงฤดูฝน (กันยายน-
มกราคม) เม่ือเทียบกับกรณีไม่มีโครงการดังแสดงในภาพ 4-6 และภาพ4-7 ดังนั้น การมีโครงการเข่ือน
บางลางจึงสามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่งและยังช่วยเพ่ิมปริมาณน้ํา
เพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย 
 

ตาราง 4-6 การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือน้ําเข่ือนบางลาง 
 

เดือน 
ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนือน้ําเขื่อนบางลาง (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีก่อนมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา กรณีหลังมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา 
มกราคม 234.57 18.6 256.34 13.7 
กุมภาพันธ์ 98.70 7.8 84.07 4.5 
มีนาคม 11.68 0.9 50.61 2.7 
เมษายน 4.49 0.4 30.83 1.6 
พฤษภาคม 5.11 0.4 44.63 2.4 
มิถุนายน 17.76 1.4 52.71 2.8 
กรกฎาคม 17.36 1.4 80.07 4.3 
สิงหาคม 36.75 2.9 119.72 6.4 
กันยายน 29.47 2.3 149.00 7.9 
ตุลาคม 76.87 6.1 205.81 11.0 
พฤศจิกายน 398.55 31.6 371.08 19.8 
ธันวาคม 328.59 26.1 431.88 23.0 

รวม 1259.89 100 1876.74 100 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
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ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
ภาพ 4-5 ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือน้ําเข่ือนบางลางท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 

ตาราง 4-7 ปริมาณน้ําท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําด้านเหนือน้ําท่ีไหลเข้าเข่ือนบางลาง(ล้าน ลบ.ม.) 
 

ก่อนมีโครงการเขื่อนบางลาง หลังมีโครงการเขื่อนบางลาง 

ปี พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) 
ปริมาณน้ําท่า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปี พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) 
ปริมาณน้ําท่า
(ล้าน ลบ.ม.) 

2504 - 1114.5 2524 1673.9 906.1 
2505 - 890.4 2525 2103.4 1407.5 
2506 - 1089.6 2526 2452.7 1794.9 
2507 - 956.7 2527 2018.9 1544.82 
2508 - 2126.3 2528 1915.5 1379.88 
2509 - 2959.3 2529 1809.1 1120.82 
2510 - 1299.2 2530 1946.4 1642.54 
2511 - 806.2 2531 2389.6 1981.04 
2512 2299.1 1449.4 2532 1900 1154.96 
2513 2291.5 1882.6 2533 1546 1066.84 
2514 1595.5 1281.7 2534 1685 1063.2 
2515 1934.33 1789.3 2535 1853 1028.38 
2516 1990.9 1883.9 2536 1827.1 1802.6 
2517 1813.53 1516.8 2537 1611 1703.19 
2518 1576.9 1690 2538 1719 1549.91 
2519 1914.97 1476.3 2539 2096 1719.69 
2520 1169.07 1041.4 2540 1871 1511.32 
2521 1504.93 758.4 2541 2058 1377.52 
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กรณกี่อนมเีข ื�อน

กรณหีลังมเีข ื�อน
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ตาราง 4-7 (ต่อ) 
 

ก่อนมีโครงการเขื่อนบางลาง หลังมีโครงการเขื่อนบางลาง 

ปี พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) 
ปริมาณน้ําท่า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปี พ.ศ. ปริมาณฝน (มม.) 
ปริมาณน้ําท่า
(ล้าน ลบ.ม.) 

2522 1412.27 873.1 2542 2256 2591.11 
2523 1471.73 926.6 2543 2311 2367.85 

   2544 1438.1 1885.12 
   2545 1532 1052.5 
   2546 1433 1295.39 
   2547 1668.9 1333.07 
   2548 2575 1634.78 
   2549 1432 1618.35 
   2550 2697 2507.92 
   2551 2097 1782.92 
   2552 2045.2 1871.36 
   2553 2345 1758.38 

max 2299.1 2959.3  2697.0 2591.1 
min 1169.1 758.4  1432.0 906.1 

mean 1747.9 1390.6  1943.5 1581.8 
std 351.7 549.4  344.9 426.4 

ท่ีมา: กฟผ., 2553 
 

 ตาราง 4-8 การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.77A 

เดือน 
ปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.77A (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีก่อนมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา กรณีหลังมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา 
มกราคม 248.75 13.8 148.48 8.6 
กุมภาพันธ์ 94.17 5.2 118.06 6.8 
มีนาคม 49.12 2.7 129.87 7.5 
เมษายน 29.56 1.6 130.77 7.6 
พฤษภาคม 21.18 1.2 149.47 8.6 
มิถุนายน 28.78 1.6 126.61 7.3 
กรกฎาคม 60.35 3.4 128.06 7.4 
สิงหาคม 97.60 5.4 142.46 8.2 
กันยายน 155.47 8.6 153.22 8.9 
ตุลาคม 236.67 13.2 166.69 9.6 
พฤศจิกายน 348.71 19.4 172.72 10.0 
ธันวาคม 429.25 23.9 162.36 9.4 

รวม 1799.60 100 1728.77 100 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
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ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-6 ปริมาณน้ําท่าเฉล่ียรายเดือนของสถานี X.77A ท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 
 
ตาราง 4-9 การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.40A 
 

เดือน 
ปริมาณน้ําท่าท่ีสถานี X.40A (ล้าน ลบ.ม.) 

กรณีก่อนมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา กรณีหลังมีเขื่อน % ของปริมาณน้ํา 
มกราคม 330.38 13.8 227.27 9.8 
กุมภาพันธ์ 114.49 4.8 137.48 5.9 
มีนาคม 56.45 2.4 136.69 5.9 
เมษายน 35.87 1.5 136.70 5.9 
พฤษภาคม 31.27 1.3 159.64 6.9 
มิถุนายน 46.81 2.0 145.01 6.2 
กรกฎาคม 77.20 3.2 145.36 6.3 
สิงหาคม 126.83 5.3 172.09 7.4 
กันยายน 180.36 7.5 179.21 7.7 
ตุลาคม 299.94 12.5 229.36 9.9 
พฤศจิกายน 478.47 20.0 303.83 13.1 
ธันวาคม 617.30 25.8 352.66 15.2 

รวม 2395.36 100 2325.31 100 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
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ตาราง 4-10 ปริมาณน้ําท่าท่ีวัดได้ท่ีสถานี X.40A 
 

ก่อนมีโครงการเขื่อนบางลาง หลังมีโครงการเขื่อนบางลาง 
ปีพ.ศ. ปริมาณน้ําท่า(ล้าน ลบ.ม.) ปี พ.ศ. ปริมาณน้ําท่า(ล้าน ลบ.ม.) 
2507 1332.78 2524 1863.11 
2508 3531.39 2525 1984.28 
2509 - 2526 4229.28 
2510 1949.96 2527 - 
2511 973.64 2528 - 
2512 2325.21 2529 - 
2513 2751.60 2530 - 
2514 2194.76 2531 - 
2515 2469.82 2532 1942.79 
2516 3361.37 2533 1129.05 
2517 2395.93 2534 2132.85 
2518 2494.35 2535 2060.51 
2519 - 2536 3470.85 
2520 1457.70 2537 3227.68 
2521 1505.67 2538 3751.50 
2522 1584.10 2539 3017.93 
2523 593.28 2540 2409.55 

  2541 2526.80 
  2542 4637.78 
  2543 4801.09 
  2544 3323.56 
  2545 2010.91 
  2546 1798.05 
  2547 1886.57 

เฉลี่ย 2061.44 เฉลี่ย 2747.59 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2547 
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ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-7 ปริมาณน้ําท่าเฉล่ียรายเดือนของสถานี X.40A ท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT 
 
   2.3) การประเมินปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
      จากรายงานการสํารวจทําแผนท่ีท้องน้ําเพ่ือปรับปรุงโค้งความจุของอ่างเก็บน้ําเข่ือน            
บางลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือปี 2543 โค้งความจุของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางมี
การเปลี่ยนแปลงดังแสดงในตาราง 4-11 และภาพ 4-8 โดยในช่วงระดับน้ําต้ังแต่ 39.9 ถึง 85 ม.รทก. 
ความจุของอ่างเก็บน้ําลดลง 10.99 ล้านลบ.ม. หรือประมาณ 0.79% ของความจุของอ่างการท่ีความจุ
ของอ่างลดน้อยลงเป็นผลมาจากมีการตกตะกอนของดินในอ่างเก็บน้ําอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่เริ่มมีการเก็บ
กักน้ําเม่ือ ปี 2523 เป็นต้นมา โดยในปี 2543 มีอัตราการตกตะกอนโดยเฉลี่ย 523,333 ลบ.ม./ปี ตะกอน
ท่ีตกในอ่างเก็บน้ําเกิดจากการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหนืออ่างเก็บน้ําอันเนื่องมาจากฝนและ              
การไหลของน้ําผิวดิน ดินท่ีถูกกัดเซาะนี้จะถูกพัดพามาตามกระแสน้ําและไหลลงยังอ่างเก็บน้ําเข่ือน             
บางลางในท่ีสุด ความเร็วของการไหลของน้ําในอ่างเก็บน้ําจะลดลงเนื่องจากมีพ้ืนท่ีของการไหลมากข้ึน 
ทําให้ตะกอนท่ีถูกพัดพามากับกระแสน้ําตกตะกอนตาราง 4-12 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตะกอน        
ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางใน ปี 2519 และ ปี 2543 ซ่ึงจะเห็นว่าปริมาณการกัดเซาะหน้าดินในบริเวณ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีตอนบนมีปริมาณมากข้ึนท้ังนี้เป็นผลมาจากการมีปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา           
และผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นน้ํา เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าถูกทําลายเพ่ือเปลี่ยนเป็นสวน
ยางพาราทําให้หน้าดินมีพืชคลุมดินลดลงทําให้ดินถูกกัดเซาะได้ง่ายผลของการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ํามีมากข้ึนทําให้ปริมาณตะกอนท่ีตกในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
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ตาราง 4-11 การเปล่ียนแปลงของปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
 

รายการศึกษา 
ข้อมูลการศึกษาตะกอนปี 

% เพ่ิมขึ้น 
พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2543 

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปี (ลบ.ม.) 392,460 523,333 33.35 
ความลึกของการกัดเซาะรายปี (มม.) 0.189 0.252 33.33 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2543 
 
 

 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2543 

ภาพ 4-8 เปรียบเทียบโค้งความจุท่ีได้จากการสํารวจครั้งใหม่ (พ.ศ.2543) และโค้งความจุเดิม 
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ตาราง 4-12 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํา ความจุอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีผิวน้ําของ            
อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
 

ระดับนํ้า 
(ม.รทก.) 

ความจุเดิม 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ผิวนํ้าเดิม 
(ตร.กม.) 

ความจุสํารวจใหม ่
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ผิวนํ้าใหม่ 
(ตร.กม.) 

ค่าแตกตา่งของความจุ
(ล้าน ลบ.ม.) 

ค่าแตกตา่งของพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

39.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
45.0 0.67 0.20 0.08 0.08 -0.59 -0.12 
50.0 4.62 0.90 1.84 0.68 -2.78 -0.22 
55.0 14.30 2.40 7.17 1.53 -7.13 -0.87 
60.0 29.30 4.50 18.70 3.29 -10.60 -1.21 
65.0 57.00 7.00 42.69 6.53 -14.31 -0.47 
70.0 98.10 10.10 84.75 10.15 -13.35 0.05 
75.0 156.00 13.80 143.74 13.53 -12.26 -0.27 
80.0 235.00 17.50 220.62 17.29 -14.38 -0.21 
85.0 329.00 21.90 318.01 21.89 -10.99 -0.01 
90.0 430.00 26.50 440.57 27.05 10.57 0.55 
95.0 549.00 31.30 588.83 32.17 39.83 0.87 
100.0 713.00 35.70 762.50 37.50 49.50 1.80 
105.0 937.00 40.40 964.45 43.39 27.45 2.99 
110.0 1164.00 45.00 1197.14 49.41 33.14 4.41 
115.0 1404.00 50.90 1454.36 53.34 50.36 2.44 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2543 

    โดยสรุป เม่ือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสภาพปริมาณน้ําท่าบริเวณเหนือเข่ือนบางลาง 
พบว่า มีปริมาณมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี ซ่ึงทําให้เกิดปริมาณตะกอนสะสมในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากปริมาณตามท่ีเกิดข้ึน เข่ือนสามารถรองรับตะกอนได้ ส่วนพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนบางลาง พบว่า 
ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนมีปริมาณลดลง และปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง
จะเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการควบคุมการปล่อยน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ทําให้สามารถช่วยลด
ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่งและยังช่วยเพ่ิมปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดู
แล้งทางด้านท้ายน้ําดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปริมาณน้ําท่ารายเดือนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งหลังจากมีเข่ือนบาง
ลาง มีผลกระทบทางบวกระดับปานกลาง (+2) 
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 4.3.4  คุณภาพนํ้าผิวดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า มีประเด็นในการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดิน 2 ประเด็น ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา            
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน และการปนเป้ือนกิจกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ําท่ี    
อาจมีต่อคุณภาพน้ําผิวดิน และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ําผิวดินอ่ืนๆ เช่น เกณฑ์เพ่ือ             
การคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ําจืด แสดงผลวิเคราะห์ ดังนี้   
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําผิวดิน 
     จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง สามารถนํามาวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ ดังนี้  
     (1)  ผลการติดตามคุณภาพน้ําและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา 
       (1.1) จากการศึกษาปัญหาท่ีสําคัญด้านคุณภาพน้ําท่ีเกิดข้ึนในแม่น้ําปัตตานี 
ได้แก่ ปัญหาการปนเป้ือนโลหะหนักตะก่ัว จากรายงานของกรมอนามัย ของสถานีตรวจติดตามคุณภาพ
น้ํา พบปริมาณตะก่ัวในแม่น้ําปัตตานีมีปริมาณค่อนข้างสูงต้ังแต่ ปี พ.ศ.2529 ในปี พ.ศ.2536 พบปริมาณ
ตะก่ัวในตะกอนดินสูงถึง 3,333 ไมโครกรัมต่อกรัม ของตะกอนดิน และในปี พ.ศ.2537 พบปริมาณตะก่ัว
สูงในสาหร่ายท่ีใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้จากรายงานมีแนวโน้มของปริมาณตะก่ัวท่ีตรวจพบในแม่น้ํา
ปัตตานี บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา และบริเวณใต้เข่ือนบางลาง จังหวัด
ยะลา พบปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่าสูงสุดท่ียอมให้มีได้ (0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในระหว่างปี 2529-2535 
หลังจากปี 2535 จนถึงปี 2540 ไม่พบปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่าท่ีกําหนดไว้ ยกเว้นบริเวณสะพานยีลาบัน 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีเหมืองดีบุก นอกจากพบปริมาณตะก่ัวสูงในช่วงปี  
2529-2534 แล้วยังพบปริมาณตะก่ัวสูงในช่วงปี 2539 ถึงปี 2540 ด้วย แสดงถึงปัญหาปริมาณตะก่ัวใน
บริเวณนี้ยังคงมีอยู่ ส่วนปริมาณโลหะหนักอ่ืนๆ จากผลการตรวจวัดของกรมอนามัย ได้แก่ เหล็ก 
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว โครเมียม (ท้ังหมด) และแคดเมียม พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ําแหล่งน้ําผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําเพ่ือการประปาท่ีกําหนดโดยองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ในทุกสถานีท่ีทําการตรวจวัด ส่วนคุณภาพน้ําประปาของเทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลนคร
ยะลา ต้ังแต่ปี 2537 ถึง 2540 ไม่พบปริมาณตะก่ัวสูงเกินค่ามาตรฐานน้ําบริโภคท่ีกําหนดไว้ 
       (1.2)  จากรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําผิวดินระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2547 แม่น้ําปัตตานี ซ่ึงอยู่ในรายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําจากสายสําคัญ 48 สาย             
และแหล่ง น้ํานิ่ง 4 แหล่ง ซ่ึงดําเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ พิจารณาเฉพาะดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
คือ ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ความสกปรก (BOD) โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (FCB) และแอมโมเนีย (NH3) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน                 
ซ่ึงมิใช่ทะเล ผลจากการสํารวจคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ แม่น้ําปัตตานีตอนบน                  
มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 0.8 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร  มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 1,850 MPN/100 ml และ 
900 MPN/100 ml ตามลําดับ และ แอมโมเนีย 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสรุปได้ว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่
อยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 2 ยกเว้น ค่า DO ซ่ึงตํ่ากว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย ส่วนแม่น้ําปัตตานี
ตอนล่างมีปริมาณออกซิเจนละลาย 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์                   
2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9,350 
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MPN/100 ml และ 1,550 MPN/100 ml ตามลําดับ และแอมโมเนีย 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสรุปได้
ว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 3 ยกเว้น ค่า DO ซ่ึงตํ่ากว่าค่ามาตรฐาน
กําหนด และค่า BOD สูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด 
       (1.3)  สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานีล่าสุดในปี พ.ศ.2553            
ซ่ึงมีการตรวจวัด 5 สถานี คุณภาพน้ําบริเวณลําน้ําตอนล่าง มีลักษณะเสื่อมโทรมมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กับพ้ืนท่ีตอนบนของลําน้ํา อย่างไรก็ตามภาวะคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําผิวดินประเภท 2 และ 3 ยกเว้นดัชนีคุณภาพน้ําโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซ่ึงตรวจพบมีค่าเกินกว่า
มาตรฐานกําหนดตามประเภทแหล่งน้ําประเภท 2 และ 3 เกือบทุกสถานี รวมท้ังผลการตรวจพบฟีคอล 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ท่ีสถานี PT5 ท้ายเข่ือนบางลาง อ.บังนังสตา จังหวัดยะลา มีค่า 5,400 MPN/100 
ml ซ่ึงตามมาตรฐานแหล่งน้ําประเภทท่ี 2 กําหนดค่าเท่ากับ 1,000/100 ml นอกจากนี้ยังพบว่าท่ีสถานี
สูบน้ําแรงดันตํ่า เทศบาลเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา คุณภาพน้ํามีค่าตะก่ัวสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย    
แสดงว่าปัญหาตะก่ัวในแม่น้ํายังคงมีอยู่  
       (1.4) การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โดยฝ่ ายแพทย์และอนามัย                    
ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง และลําน้ําปัตตานี มาโดยตลอด 
ตามรายงานผลท่ีได้ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2538-2551 ตามจุดเก็บตัวอย่างน้ําท่ีกําหนด ดัชนีคุณภาพน้ํา
ท่ีทําการตรวจวัดและจุดตรวจวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางปี รวมท้ังเวลาท่ีทําการเก็บตัวอย่างยัง              
ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามดัชนีคุณภาพน้ําหลักๆ ท่ีทําการตรวจวัดโดยเฉพาะค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และค่าการปนเป้ือนของน้ําด้วยกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดและ
แบคทีเรีย กลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยรวมคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเ ข่ือนบางลาง                      
มีคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ สี ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ส่วนคุณลักษณะทางเคมีและชีววิทยา พบมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และการปนเป้ือนแบคทีเรียท้ังแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) และ
แบคทีเรียฟิคอล (FCB)  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ส่วนใหญ่พบใน
พ้ืนท่ีตอนบนของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง บริเวณท้ายเข่ือนบางลาง และจุดเก็บตัวอย่างบริเวณท่ีเป็น
ชุมชนของแม่น้ําปัตตานี  
     (2) ผลการสํารวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
      (2.1) ช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางตามดัชนีคุณภาพน้ํา ได้แก่ 
ไนเตรต (NO3) แอมโมเนีย (NH3) ปรอท (Hg) ตะก่ัว (Pb) Fecal Coliform Bacteria และ Total 
Coliform Bacteria โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติท่ัวไป ซ่ึงจัดอยู่ในมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําประเภท 2 ยกเว้น ค่าคุณภาพน้ําด้านออกซิเจนละลายน้ํา และบีโอดี (BOD) ซ่ึงมี
ค่าสูงเกินมาตรฐานแหล่งน้ําประเภท 2 และ 3 ท่ีสถานีตรวจวัดใกล้ชุมชนพ้ืนท่ีตอนบนอ่างเก็บน้ําเข่ือน
บางลาง 
      (2.2) ช่วงฤดูฝน 
      (1)  ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีจุดสํารวจต่างๆ ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง  
ตามดัชนีคุณภาพน้ําด้านกายภาพโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ดัชนีคุณภาพ
น้ําด้านเคมี ได้แก่ DO, BOD, NO3, PO4, SO4 ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินท่ีจุดสํารวจบ้านคอกช้าง 
และบ้าน กม.29 ส่วน NH3 ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินทุกจุด นอกจากนี้จากผลการตรวจวัด 
Sulfide มีค่าค่อนข้างสูงท่ีจุดสํารวจหลังสันเข่ือน ดัชนีคุณภาพน้ําด้านโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe)                
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พบมีค่าค่อนข้างสูงท่ีจุดสํารวจบ้านคอกช้าง และบ้าน กม.29 รวมท้ังดัชนีคุณภาพน้ําด้านชีวภาพ ได้แก่ 
FCB และ TCB พบมีค่าสูงกว่ามาตรฐานท่ีจุดสํารวจบ้านคอกช้าง และบ้าน กม.29 เช่นเดียวกัน  
      (2)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีจุดสํารวจต่างๆ ในแม่น้ําปัตตานี สําหรับ ดัชนี
คุณภาพน้ําด้านกายภาพโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ยกเว้นค่าความเค็มซ่ึงมีค่าสูง
บริเวณปากแม่น้ํา ดัชนีคุณภาพน้ําด้านเคมี ได้แก่ DO และ Sulfide ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน 
โดยเฉพาะน้ําตัวอย่างท่ีเ ก็บจากจุดท่ีเริ่มปล่อยน้ําจากเ ข่ือน ส่วนค่า NO3, PO4 พบมีคุณภาพ                      
ไม่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดัชนีคุณภาพน้ําด้านโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) พบมีค่า
ค่อนข้างสูงท่ีจุดสํารวจท้ายสันเข่ือนแล้วค่อยๆ ลดลงไปตามลําน้ําปัตตานี รวมท้ังดัชนีคุณภาพน้ํา                  
ด้านชีวภาพ FCB และ TCB พบค่าสูงกว่ามาตรฐานท่ีจุดสํารวจใกล้ชุมชนต่างๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
ปล่อยน้ําเสียจากชุมชน 
    (3)  สรุปผลการสํารวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
      การติดตามคุณภาพน้ําผิวดินในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง น้ําท่ีถูกปล่อยออกจากเข่ือน
และในแม่น้ําปัตตานี พบว่าคุณภาพน้ําท่ีได้จากการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกันท้ังจากผลการติดตาม
คุณภาพน้ําของ กฟผ. และในการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือพบมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ค่าความสกปรก
ในรูปบีโอดี (BOD) และการปนเป้ือนแบคทีเรียท้ังแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) และแบคทีเรียฟีคัล (FCB)                
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ซ่ึงส่วนใหญ่พบในพ้ืนท่ีตอนบนของอ่าง
เก็บน้ําเข่ือนบางลาง บริเวณท้ายเข่ือนบางลาง และจุดเก็บตัวอย่างบริเวณท่ีเป็นชุมชนของแม่น้ําปัตตานี  
     โดยสรุป ผลจากการติดตามคุณภาพน้ําของโครงการผลิตไฟฟ้าเข่ือนบางลาง พบว่า น้ํา
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบด้านลบต่อ                  
คุณภาพน้ํา (ผลกระทบระดับตํ่า -1) ดังนี้ 
     (1)  ปัญหาด้านคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีตอนบนอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง มีแนวโน้มมีปัญหา
คุณภาพน้ําเลวลง เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน และมีการท้ิงน้ําเสียลงแหล่งน้ําซ่ึงเป็นต้นน้ํา             
ของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 

     (2)  คุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางยังคงมีคุณภาพปกติเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 แต่จะมีปัญหาสาหร่ายในพ้ืนท่ีตอนบน ซ่ึงนอกจากมีผลมาจากการได้รับ
ผลกระทบจากน้ําเสียชุมชนแล้วยังมีแหล่งน้ําท่ีปนเป้ือนมาจากพ้ืนท่ีการเกษตร 

     (3)  น้ําท่ีปล่อยจากท้ายเข่ือนบางลางมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีตอนบน 
มีผลให้การจัดชั้นคุณภาพน้ําไม่ได้ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเป็นการส่งผลกระทบในช่วงต้นๆ ประมาณ 
10 กม. จากท้ายเข่ือน  
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 4.3.5  อุทกวิทยานํ้าใต้ดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ี
โครงการหลังจากมีเข่ือนบางลาง จะเป็นการประเมินศักยภาพน้ําใต้ดินระดับน้ําใต้ดินและศักยภาพ              
การเก็บกัก ด้านเหนือน้ําและด้านท้ายน้ําเข่ือนบางลาง 
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านอุทกวิทยาน้ําใต้ดิน 
     การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ําใต้ดิน มีประเด็นวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพน้ําใต้ดิน ระดับน้ําใต้ดิน และศักยภาพการเก็บกัก ด้านเหนือน้ํา และด้านท้าย
น้ําเข่ือนบางลาง โดยการประเมินผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ําใต้ดินในลุ่มน้ําภายหลังการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางนั้นจะใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีมีชื่อว่า MetLab โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
     การศึกษาศักยภาพของน้ําใต้ดินก่อนและหลังการสร้างเข่ือนบางลางจะประเมิน
ศักยภาพน้ําใต้ดินจากการประเมินค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐาน (Baseflow index, BFI) และความสัมพันธ์
ทางอุทกธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี การประเมินศักยภาพน้ําใต้ดินและระดับน้ําใต้ดินตลอดจนศักยภาพการเก็บ
กักสามารถประเมินได้ด้วยวิธีดัชนีน้ําฐานและวิธีโค้งช่วงเวลาการไหลสภาพการไหลของน้ําใต้ดินและ
ปริมาณน้ําท่าส่วนหนึ่งได้มาจากการท่ีน้ําใต้ดินไหลเสริมเข้าสู่ลําน้ําในบริเวณท้องน้ําท่ีติดต่อกับชั้นให้น้ํา
ใต้ดิน (aquifer) น้ําในส่วนนี้ใช้เวลาการไหลเข้าสู่ลําน้ําเป็นระยะเวลานานหรือตลอดเวลา ซ่ึงเรียกว่าการ
ไหลน้ําฐาน 
     (1)  ข้อมูลจําเป็นท่ีต้องการเพ่ือใช้เพ่ือการคํานวณโดย MetLab 
       (1.1) ดัชนีการไหลพ้ืนฐาน (baseflow index, BFI)   
       การวิเคราะห์ค่าตัวเลข ดัชนีการไหลพ้ืนฐาน (Baseflow index, BFI) คือ
อัตราส่วนของปริมาณการไหลพ้ืนฐานต่อปริมาณการไหลในลําน้ําหรือน้ําท่าท้ังหมด แสดงในภาพ 4-9
และดังสมการคือ 

Baseflowindex, BFI = baseflow area / total hydrograph area    (1) 

 
ท่ีมา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-9 การแยกการไหลพ้ืนฐานจากกราฟอุทกการไหลในลําน้ํา 
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      ปริมาณการไหลในลําน้ําจะได้จากข้อมูลอัตราการไหลรายวันโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคาง
หมูช่วยในการคํานวณ ดังนี้ 

      ∑ =−
+

=
=

+
+

n
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1ii ,....2,1i),TT(
2

QQ
V           (2) 

 
    เม่ือ  V คือปริมาณการไหล, Q คืออัตราการไหลเฉลี่ยรายวัน, T คือเวลา, i คือลําดับท่ีของ
ข้อมูล 
       (1.2) กราฟอุทกของการไหลในลําน้ํา (streamflow hydrograph) 
       กราฟอุทก (hydrograph) คือกราฟหรือตารางท่ีแสดงค่าการไหล (flow) สัมพันธ์
กับเวลาของน้ําท่าท่ีไหลผ่านจุดใดจุดหนึ่ง การไหลของน้ํา อาจหมายถึงความสูงของระดับน้ํา (stage, h) 
หรืออัตราการไหล (discharge, Q) โดยปกติแล้วจากการวัดค่าในสนามจะได้กราฟอุทกระดับ (stage 
hydrograph)แล้วจึงเปลี่ยนเป็นกราฟอุทกอัตราการไหล(dischargehydrograph)เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ค่าต่างๆแล้วจึงเปลี่ยนกลับเป็นกราฟอุทกระดับอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความรุนแรงของระดับน้ํา               
ความรุนแรงอาจหมายถึงน้ําท่วมในกรณีน้ํามากหรืออาจจะหมายถึงน้ําเสียในกรณีน้ําน้อยก็ได้ ท้ังนี้เพราะ
เม่ือปริมาณน้ําน้อยจะทําให้ความเข้มข้นของมลพิษในน้ํามีค่าสูงเป็นต้น การพล็อตกราฟอุทกอาจพล็อต
เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมการเปลี่ยนกลับไปมา
ระหว่างstage hydrographกับdischarge hydrograph ใช้โค้งปริมาณน้ํา (rating curve)  
       กราฟอุทกของการไหลในลําน้ําสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  
       (1) กราฟอุทกการไหลตลอดปี (annual hydrograph) แสดงอัตราการไหลของ
น้ําท้ังปี ซ่ึงเป็นผลรวมเฉลี่ยของกระบวนการทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ําในระยะเวลายาวแสดงดังภาพ 4-10 
       (2) กราฟอุทกน้ําท่วม (flood hydrographs, storm hydrograph) แสดงการ
ไหลของน้ําท่าระยะสั้นๆ ท่ีเกิดจากฝน กราฟอุทกน้ําท่วมประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี
เกิดการไหลตรง (direct run off) และการไหลพ้ืนฐาน (base flow) ส่วนของการไหลตรงคือการไหลท่ีได้
น้ํามาจากฝนโดยตรง เรียกว่า ฝนส่วนเกิน (excess rainfall) หรือใช้ rainfall excess ซ่ึงหมายถึงฝนส่วน
ท่ีเหลือจากการดัก (interception)  การซึม (infiltration) และการค้าง (depression storage) ไหลไป
บนผิวดิน (surface flow)และบางส่วนไหลใกล้กับผิวดิน (interflow) ส่วนการไหลพ้ืนฐาน (baseflow) 
คือการไหลจากแหล่งน้ําใต้ดินออกสู่ลําน้ําแสดงดังภาพ 4-10 
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ท่ีมา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-10 กราฟอุทกน้ําท่วม (flood hydrographs, storm hydrograph) 

    (1.3) การแยกการไหลพ้ืนฐาน (baseflow separation) 
      กราฟอุทกไหลตรง (direct runoff hydrograph) ได้จากการแยกการไหลพ้ืนฐาน
ออกจาก กราฟอุทกน้ําท่วมเรียกว่าการวิเคราะห์การแยกกราฟอุทก (hydrographseparation analysis) 
มี 3 วิธีหลัก ได้แก่วิธีท่ี 1 คือ ลากเส้นในแนวราบ (horizontal line method)เป็นวิธีง่ายท่ีสุดโดย             
การลากเส้นตรงในแนวราบจากจุดท่ี กราฟอุทกน้ําท่วมเริ่มเงยข้ึน ลากไปตัดกับโค้งขาลงท่ีจุดa ในภาพ 
4-11 เป็นการสมมุติว่าฝนไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของน้ําใต้ดินวิธีท่ี 2 คือวิธีลากเส้นเฉียง (slope 
line method) เป็นการลากเส้นตรงจากจุดท่ีกราฟอุทกน้ําท่วมเริ่มเงยข้ึนไปตัดกับ โค้งขาลง ท่ีจุด bซ่ึง
ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการไหลตรงมีวิธีวิเคราะห์โดยพล็อตโค้งขาลงบนกราฟก่ึงล็อกให้ Q อยู่บนแกนล็
อกและ t บนแกนปกติ จุด bจะอยู่ตรงจุดหักของโค้ง ดูภาพ 4-11 วิธีท่ี 3 คือวิธีเวลาคงท่ี (fix time 
method) สําหรับพ้ืนท่ีรับน้ําขนาดใหญ่ เรามักจะสมมุติว่าเวลาต้ังแต่ peak ไปจนหมดปริมาณการไหล
ตรงมีค่าคงท่ี และเป็นฟังก์ชันของขนาดของพ้ืนท่ีรับน้ําดังนี้ 

N  =  0.8267A 0.12          (3) 

    เม่ือ A คือพ้ืนท่ีรับน้ํา (km2) และ N คือช่วงเวลาเป็นวันต้ังแต่ peak จนถึงสิ้นสุดปริมาณ
การไหลตรงจุด c ในภาพ 4-11 
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ภาพ 4-11 การแยกการไหลพ้ืนฐาน (baseflow separation) 
 
      การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการประเมินศักยภาพน้ําใต้ดินก่อนและหลังรับ
อิทธิพลจากเข่ือนบางลางในจังหวัดยะลา โดยอาศัยความสัมพันธ์จากอุทกธรณีและวิธีดัชนีการไหล
พ้ืนฐานจากข้อมูลน้ําท่าของสถานีวัดน้ําในพ้ืนท่ีจํานวน 18 สถานี คัดเลือกสถานีท่ีเหมาะสมและพร้อมได้ 
4 สถานีในแม่น้ําปัตตานี ได้แก่สถานี X40 ตําแหน่งอยู่ในบริเวณแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง, XDN.4 : 
240207, XDN.5 : 240206 และXDN.6: 240101 ตําแหน่งอยู่ในบริเวณแม่น้ําปัตตานีตอนบนแสดงดัง
ภาพ 4-12 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการไหลพ้ืนฐานทําการสร้างกราฟอุทกการไหลตลอดปี 
(annual hydrograph) ของแต่ละสถานีวัดน้ําท่าโดยเขียนซอร์สโค้ด(source code) และฟังก์ชั่น 
(function) ในโปรมแกรมMatLabR2007bช่วยและคํานวณหาดัชนีการไหลจากสมการท่ี1 และการแยก
การไหลพ้ืนฐานออกจากการไหลในลําน้ําโดยใช้คําสั่ง ginputในหน้าต่าง command window ด้วย
หลักการวิธีลากเส้นเฉียง (slope line method) ทําการสังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้ก่อนและ
หลังปี 2524 (1981) เพ่ือประเมินศักยภาพน้ําใต้ดินช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการสังเคราะห์แบ่งออกเป็น              
3 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ช่วงท่ี 1ช่วงระยะเวลาก่อนปี 1981, ช่วงท่ี2ช่วงระยะเวลาหลังปี 1981 และช่วงท่ี 
3 ช่วงระยะเวลาท้ังหมดของแต่ละสถานี แสดงรายละเอียดของแต่ละสถานีดังตาราง 4-13 
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ท่ีมา: กรมทรัพยากร, 2548 

ภาพ 4-12 ตําแหน่งสถานีวัดน้ําท่า 
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ตาราง 4-13 ช่วงระยะเวลาข้อมูลน้ําท่าของสถานีวัดน้ําท่าในแม่น้ําปัตตานี 
 

สถาน ี ช่วงข้อมลูเวลาท่ี 1 ช่วงข้อมลูเวลาท่ี 2 ช่วงข้อมลูเวลาท้ังหมด 
X40 1977-1980 (4 ปี) 1981-1984 (4 ปี) 1977-1984 (8 ปี) 
XDN.4 : 240207 1976-1980 (5 ปี) 1981-1985 (5 ปี) 1976-1985 (10 ปี) 
XDN.5 : 240206 1976-1980 (5 ปี) 1981-1985 (5 ปี) 1976-1985 (10 ปี) 
XDN.6: 240101 1976-1980 (5 ปี) 1981-1985 (5 ปี) 1976-1985 (10 ปี) 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
   ผลการศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินและสังเคราะห์ศักยภาพของน้ําใต้ดินก่อนและหลังท่ีได้รับ
อิทธิพลจากการสร้างเข่ือนบางลางประกอบไปด้วย 1) การแยกการไหลพ้ืนฐานจากกราฟอุทกการไหล
ตลอดปี (annualhydrograph) ของแต่ละสถานีวัดน้ําท่าในลําน้ํา 2) ดัชนีการไหลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ใน            
การเปรียบเทียบท่ีช่วงระยะเวลาต่างท่ีกําหนด 3) หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาและทิศทางการไหลของน้ํา
บาดาล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึงสภาพการไหลของน้ําใต้ดิน มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

   (2) การประเมินผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ําใต้ดินในลุ่มน้ํา 
    (2.1) การแยกการไหลพ้ืนฐาน (baseflow separation) 
      ผลการแยกการไหลพ้ืนฐานออกจากกราฟอุทกการไหลในแม่น้ําปัตตานี จะได้พ้ืนท่ี 
ใต้เส้นการไหลพ้ืนฐานซ่ึงมีหน่วยเป็นปริมาตรซ่ึงแสดงค่าปริมาตรการไหลน้ําใต้ดินในแต่ละสถานี               
หลังปี 1981 พบว่า ปริมาตรการไหลมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาท่ีสถานี X40 ผลจากการคํานวณมีปริมาตร
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1833.70 เป็น 6259.80 ล้าน ลบ.ม.สูงสุดดังตาราง 4-14 และการแยกการไหลพ้ืนฐานท่ี
ช่วงเวลาต่างๆ แสดงได้ดังภาพ 4-13 ถึง ภาพ 4-16 
 

ตาราง 4-14 ปริมาตรการไหลน้ําใต้ดิน (พ้ืนท่ีใต้เส้นการไหลพ้ืนฐาน) 
 

สถานี 
ปริมาตรการไหล, ล้าน ลบ.ม. (พ้ืนท่ีใต้เส้นการไหลพ้ืนฐาน) 

ก่อนปี 1981 หลังปี 1981 ท้ังหมด 
X40 1833.70 6259.80 8093.50 
XDN.4 : 240207 152.97 218.63 371.60 
XDN.5 : 240206 128.36 223.16 351.52 
XDN.6: 240101 285.41 441.64 727.04 

ท่ีมา  :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
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ก. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาก่อนปี 1981 

ข. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาหลังปี 1981 

ค. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาท้ังหมด 

ท่ีมา  : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-13 การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า X40 
 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
4-35 

ก. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาก่อนปี 1981 

ข. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาหลังปี 1981 

ค. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาท้ังหมด 

ท่ีมา  :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-14 การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.4 : 240207 
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ก. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาก่อนปี 1981 

ข. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาหลังปี 1981 

ค. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาท้ังหมด 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-15 การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.5 : 240206 
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ก. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาหลังปี 1981 

ข. การแยกการไหลพ้ืนฐานช่วงเวลาท้ังหมด 

ท่ีมา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-16 การแยกการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําท่า XDN.6: 240101 
 

    (2.2) ดัชนีการไหลพ้ืนฐาน (baseflow index, BFI) 
      ผลการคํานวณค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานของแต่ละสถานีมีค่าเปอร์เซ็นต์ (%) ส่วนต่าง
สูงสุดเท่ากับ 48.49 ท่ีสถานีวัดน้ําท่า X40 ในบริเวณแม่น้ําปัตตานีตอนล่าง และท่ีแม่น้ําปัตตานีตอนบน
มีค่าเปอร์เซ็นต์ (%) ส่วนต่างเท่ากับ 12.84,40.44 และ 5.28 ของสถานี XDN.4: 240207, XDN.5: 
240206 และXDN.6: 240101ตามลําดับ และค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานก่อนปี 1981 ค่าตํ่าสุดอยู่ท่ีสถานี 
XDN.5 : 240206 มีค่าเท่ากับ 0.26 และค่าสูงสุดอยู่ท่ีสถานี XDN.4 : 240207 มีค่าเท่ากับ 0.49,               
หลังปี 1981 ค่าตํ่าสุดอยู่ท่ี XDN.5:240206 มีค่าเท่ากับ 0.36 และค่าสูงสุดอยู่ท่ีสถานี XDN.4 : 
240207 มีค่าเท่ากับ 0.55, และช่วงเวลาข้อมูลท่ีใช้ท้ังหมดแสดงได้ดังตาราง 4-15 และภาพ 4-17 
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ตาราง 4-15 ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานของแต่ละสถานี 
 

สถาน ี
ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐาน 

เปอร์เซ็นต์ (%)ส่วนต่าง ช่วงข้อมลูเวลาท้ังหมด 
ก่อนปี 1981 หลังปี 1981 ท้ังหมด 

X40 0.35 0.53 0.47 48.49 1977-1984 (8 ปี) 

XDN.4 : 240207 0.49 0.55 0.52 12.84 1976-1985 (10 ปี) 

XDN.5 : 240206 0.26 0.36 0.32 40.44 1976-1985 (10 ปี) 

XDN.6 : 240101 0.39 0.41 0.40 5.28 1976-1985 (10 ปี) 

ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 
 

 
ท่ีมา:  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 

ภาพ 4-17 ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานของแต่ละสถานีวัดน้ําท่าก่อนและหลังปี พ.ศ. 2524 

    (2.3) สรุปและวิจารณ์ผล 
      การศึกษาในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการประเมินศักยภาพน้ําใต้ดินก่อน      
และหลังโดยการใช้โปรแกรม MatLab ช่วยในการคํานวณ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ศักยภาพของน้ําใต้ดินหลังจากการสร้างเข่ือน เนื่องจากผลการผุพังของตลิ่งจากการกัดเซาะของคลื่นน้ํา
ทําให้เกิดการทับถมของตะกอนท่ีท้องเข่ือนและระดับแรงดันน้ําใต้ดินบริเวณรอบๆ เข่ือนจะมีค่าเพ่ิม
สูงข้ึน และการซึมของน้ําเข้าสู่ร่องน้ําจะช้าลงเม่ือระดับน้ําในเข่ือนเพ่ิมข้ึนแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
      1) ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ํา X40 มีค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างมากท่ีสุด             
ในสถานีท่ีใช้ตรวจสอบ 48.49% และส่วนต่างของค่าปริมาตรการไหลท่ีสูง4 426.1 ล้าน ลบ.ม. แสดงให้
เห็นว่าในบริเวณปัตตานีตอนล่างได้รับอิทธิพลทําให้ค่าศักยภาพของน้ําใต้ดินสูงข้ึนสอดคล้องกับสภาพ
อุทกธรณีวิทยาและมีระบบการไหลบริเวณกว้าง (Regional flowsystem) โดยทิศทางการไหลของ           
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น้ําบาดาลจากพ้ืนท่ีรับน้ํา (recharge area) บริเวณภูเขาสูงด้านทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตก มีระดับ
แรงดันน้ําบาดาล 40-400 ม.รทก. ไปยังพ้ืนท่ีใช้น้ํา (Discharge area) บริเวณด้านเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา 
ระดับแรงดันน้ําบาดาล 20-40 ม.รทก. 
      2) ค่าดัชนีการไหลพ้ืนฐานท่ีสถานีวัดน้ําXDN.4:240207, XDN.5 : 240206 และ 
XDN.6 : 240101 มีค่า 12.84, 40.44 และ 5.28 %ตามลําดับ ได้รับอิทธิพลทําให้ค่าศักยภาพของน้ําใต้
ดินสูงข้ึนเช่นกัน โดยท่ีสถานี XDN.5 : 240206 มีค่ามากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าในบริเวณปัตตานีตอนบน
ได้รับอิทธิพลเช่นกันกับบริเวณปัตตานีตอนล่างแต่มีค่าท่ีน้อยกว่าเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา (recharge 
area) มีระดับแรงดันน้ําบาดาล 100-300 ม.รทก. 
      3) ในบริ เวณปัตตานีตอนล่างมีโอกาสท่ีจะเกิดสภาพน้ํา ขัง (waterlogged) 
เนื่องจากการเพ่ิมของปริมาณน้ําในดิน อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมของศักยภาพน้ําใต้ดินและระดับน้ําใต้
ดินก็จะเพ่ิมตาม ส่งผลถึงปริมาณน้ําท่าท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือหลากผ่านพ้ืนท่ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาระบบอุทกธรณีใน
พ้ืนท่ีก็จะสอดคล้องกับชั้นตะกอนน้ําพา (Floodplain Aquifer, Qfd) 
       การจัดการการระบายน้ําในพ้ืนท่ีเกิดสภาพน้ําขัง (Wate rlogged) สามารถ
จัดการด้วยระบบการระบายน้ําใต้ดิน (subsurface drainage) โดยการกําจัดน้ําเฉพาะส่วนท่ีเป็นน้ํา
อิสระออกจากดิน โดยการสร้างความแตกต่างของระดับน้ําในดินข้ึน เพ่ือให้น้ําดังกล่าวไหลไปสู่ท่อหรือคู
ระบายน้ําจนกระท่ังผิวบนของชั้นดินท่ีอ่ิมน้ําอยู่ต่ําจากผิวดินตามท่ีต้องการ ซ่ึงมีอยู่หลายวิธี ดังนี้  
       (1) แบบคูระบายน้ํา (open ditchdrain) เป็นคูเปิดเหมือนคลองระบายน้ําโดย
ปกติใช้ระบายน้ําผิวดินและรวมน้ําจากท่อระบายน้ําไปท่ีท้ิงน้ําซ่ึงจะระบายน้ําได้เร็ว แต่เสียพ้ืนท่ีมาก
และต้องมีการบํารุงรักษากําจัดวัชพืช ขุดลอก และซ่อมตลิ่ง 
       (2) แบบรูตุ่น (mole drain) คือทําข้ึนโดยลากโลหะคล้ายลูกปืนไปในดิน 
สําหรับระบายน้ําใต้ดินซ่ึงมีอายุการใช้งานสั้น แบบชั่วคราว ข้ึนอยู่กับความแข็งแรงของดิน ความชื้น 
ความถ่ีของน้ําฝน ฯลฯ 
       (3) แบบท่อระบายน้ํา (tile drain) เป็นการฝังท่อดินเผา หรือ ท่อคอนกรีตเป็น
แนวใต้ดิน โดยน้ําระบายเข้าท่อบริเวณรอยต่อหรือรูเจาะซ่ึงจะไม่เสียพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม่กีดขวาง
เครื่องจักรแต่มีการลงทุนสูง อาจมีการอุดตันจากรากพืช หรือการตกตะกอน 
       (4) แบบบ่อระบายน้ํา (well drain) บ่อแบบต้ืนซ่ึงระดับน้ําในบ่อเท่ากับน้ํา             
ใต้ดิน จะทําการขุดไม่ให้ลึกเกินกว่าระดับน้ําใต้ดินท่ีโผล่ข้ึนมาหรือวางอยู่ใกล้กับผิวดิน และทําให้มีน้ําซึม
ออกมาจากบริเวณดังกล่าว การระบายน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเช่นนี้จะทําโดยการวางท่อระบายน้ําบน 
ชั้นดินท่ีน้ําซึมผ่านได้ยากตอนบนของบริเวณท่ีมีน้ําซึม ในแนวขนานกับแนวท่ีมีน้ําซึมออกมาและมี            
ความลาดเทไปสู่ท่ีท้ิงน้ํา 
    จากการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของน้ําใต้ดินดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่า บริเวณปัตตานี
ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากการเก็บกักน้ําของเข่ือน ทําให้ค่าศักยภาพของน้ําใต้ดินเพ่ิมสูงข้ึนแต่ไม่มากนัก
โดยทิศทางการไหลของน้ําบาดาลจากพ้ืนท่ีรับน้ํา(recharge area) บริเวณภูเขาสูงด้านทิศใต้ ตะวันออก 
และตะวันตก ไปยังพ้ืนท่ีใช้น้ํา (discharge area)บริเวณด้านเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา ดังนั้นจึงมีอิทธิพลใน
บริเวณพ้ืนท่ีแม่น้ําปัตตานีตอนล่างมากกว่าพ้ืนท่ีแม่น้ําปัตตานีตอนบนลักษณะดังกล่าวทําให้พ้ืนท่ีบริเวณ
แม่น้ําปัตตานีตอนล่างมีโอกาสท่ีจะเกิดสภาพดินขังน้ํา (water logged) โดยเฉพาะเม่ือมีฝนตกชุกใน  
ฤดูฝน และจะทําให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   
เป็นเพียงชั่วคราวและไม่รุนแรง เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนไม้ผลไม้ยืนต้น 
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เนื่องจากท่ีผ่านมาน้ําท่วมขังสองฝั่งแม่น้ําปัตตานี มักจะเกิดข้ึนเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น (ระดับ
ผลกระทบ เท่ากับ 0)  

 4.3.6  คุณภาพนํ้าใต้ดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง 
      การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด้านคุณภาพน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีศึกษา
หลังจากมีเข่ือนบางลาง จะดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลและคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ําผิวดิน โดยจะศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนท้ายน้ํา      
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพน้ําใต้ดิน 
      แหล่งน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีชุมชนท้ายน้ําท่ีทําการสํารวจวิเคราะห์ครั้งนี้  โดยท่ัวไป                
เป็นแหล่งน้ําบาดาลในชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาท่ีพบกระจายอยู่ ท่ัวไปบริเวณท่ีราบระหว่างภูเขา               
ซ่ึงจะให้น้ําจืดคุณภาพดี แต่มีปริมาณเหล็กในน้ําค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนท่ี แต่จากการศึกษา                    
พบคุณภาพน้ําตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล ยกเว้นน้ําบาดาลตัวอย่างบริเวณพ้ืนท่ี
ชุมชนหน้าเข่ือนบางลาง ซ่ึงมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในบางดัชนีคุณภาพน้ํา คือ น้ํามีค่าค่อนข้างเป็นกรด 
และมีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานน้ําบาดาล และไม่พบการปนเป้ือนของเหล็ก ซ่ึงลักษณะคุณภาพ               
น้ําใต้ดินดังกล่าวเป็นมาต้ังแต่ในอดีตแล้ว การสร้างเข่ือนบางลางจึงไม่ได้เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ํา นอกจากนี้ในปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ําประปาแทนการใช้น้ําจากบ่อบาดาล (ระดับผลกระทบ 
เท่ากับ 0) 
 4.3.7  ทรัพยากรดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบท้ังทางด้านบวกและลบ โดยมีดัชนีชี้วัดผลกระทบ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินกับ              
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการสูญเสียดิน การชะล้างพังทลายดิน แสดงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน             
ได้ดังนี้  
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดิน 
      ผลการศึกษาของดินในพ้ืนท่ีศึกษา พบดินมีลักษณะดังนี้  
      (1)  สภาพท่ัวไปด้านทรัพยากรดิน ท่ีพบบริเวณท่ีต้ังโครงการรวมท้ังพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดินท่ีพบบริเวณท่ีราบบริเวณหุบเขาหรือเชิงเขาและดินภูเขา   
ส่วนดินท่ีพบบริเวณท่ีราบบริเวณหุบเขาหรือเชิงเขาดินท่ีพบมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทรายบนดินร่วนปนทรายหยาบพวกหินควอร์ท ดินลึกมาก มีการระบายน้ําค่อนข้างมาก ความสามารถ
ในการอุ้มน้ําของดินตํ่า น้ําซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่ามาก 
ดินบนและดินล่างเป็นกรดแก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือปลูกยางพารา ปัญหาของท่ีดิน ได้แก่ การระบาย
น้ําค่อนข้างมากทําให้พืชขาดน้ําในช่วงฝนท้ิงช่วง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่ามาก และดินเป็นทรายทําให้
โครงสร้างดินไม่ดี ความสามารถในการอุ้มน้ําของดินตํ่า ดินมีการชะล้างพังทลายปานกลาง 
      ส่วนดินภูเขา ลักษณะของดินไม่แน่นอนข้ึนกับวัตถุต้นกําเนิด ถ้าวัตถุต้นกําเนิดเป็น         
พวกหินอัคนี หินแปรเนื้อละเอียดหรือหินตะกอนเนื้อละเอียดจะให้เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ถ้าเป็นหิน
ตะกอนเนื้อหยาบจะให้เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนท่ีชันมาก มีท้ังดินต้ืนมากจนถึงดินลึกมาก
ข้ึนกับปัจจัยแวดล้อมในการสลายตัวของวัตถุต้นกําเนิดดิน การระบายน้ําดีการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่
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เหมาะสมท่ีจะทําการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า ปัญหาของท่ีดิน คือ มีการชะล้างพังทลายระดับ
รุนแรงมาก และการใช้เครื่องมือกลทําการเกษตรกรรมมีข้อจํากัดมากท่ีสุด 

   (2)  ผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน พบดังนี้ 
      - ระดับการชะล้างพังทลายของดินน้อยมากมีเนื้อท่ี 1,223,429 ไร่ หรือร้อยละ 51.7 ของ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา  
      - ระดับการชะล้างพังทลายของดินน้อยมีเนื้อท่ี 190,723 ไร่ หรือร้อยละ 7.95 ของพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําสาขา  
      - ระดับการชะล้างพังทลายของดินปานกลางมีเนื้อท่ี 122,840 ไร่ หรือร้อยละ 5.22 
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา  
      - ระดับการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมีเนื้อท่ี 777,258 ไร่ หรือร้อยละ 32.44 
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา 
      - ระดับการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากมีเนื้อท่ี 64,282 ไร่ หรือร้อยละ 2.69            
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขา 
      (3)  การกัดเซาะบริเวณขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและตลิ่งแม่น้ําปัตตานี พบ
ปัญหาการพังทลายกระจายอยู่ท่ัวไป แต่ไม่รุนแรง เช่น  
      (3.1) การพังทลายของดิน บริเวณขอบอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง (1) พบบริเวณท่ีทํา               
การเข่ือนบางลางช่วงท่ีเกิดในฤดูฝนท่ีมีน้ํากัดเซาะ ซ่ึงน่าจะเกิดจากการปรับพ้ืนท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน 
และเป็นพ้ืนท่ีมีความลาดชัน คือบริเวณบ้านพัก จึงควรจัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน   
โดยจัดทําโครงสร้างป้องกันการพังทลายรวมท้ังปลูกหญ้าแฝกเสริม (2) การพังทลายของดินขอบอ่าง
พ้ืนท่ีต่อเนื่องการทําการเกษตรช่วงท่ีมีการเปลี่ยนทดแทนพืช ทําให้พ้ืนท่ีขาดพืชคลุมดินซ่ึงเป็นระยะสั้น            
ควรมีข้อแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชคลุมดินประเภทพืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงนอกจะจะช่วยคลุมดินแล้ว       
จะช่วยบํารุงดิน (3) การพังทลายบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําท่ีมีโครงการก่อสร้างถนนซ่ึงอยู่ติดหรือใกล้ขอบ
อ่างเก็บน้ํา ควรมีประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางมาตรการป้องกันในข้ันตอนการก่อสร้างมิ
ให้เกิดดินพังทลาย  
      (3.2) การพังทลายของดินบริเวณตลิ่งแม่น้ําปัตตานีท่ีอยู่ช่วงท้ายเข่ือนปัตตานี 
น่าจะเกิดจากการควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานี ซ่ึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปัตตานี ดังนั้น จึงควรประสานกับโครงการฯ ปัตตานี เพ่ือควบคุมการรักษาระดับน้ําในแม่น้ํา
ปัตตานีให้เหมาะสม 
    ดังนั้น ปัญหาการกัดเซาะและพังทลายจึงประเมินได้ว่าเป็นผลกระทบท่ีสําคัญ (ระดับ
ผลกระทบทางลบปานกลาง เท่ากับ -2) 
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 4.3.8  ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
    1)  ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
    ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวภายหลังจากการมีเข่ือน
บางลาง ประกอบด้วย แหล่งกําเนิดและขนาดแผ่นดินไหว ระดับความเสี่ยงของแผ่นดินไหว และ
ความสามารถของเข่ือนในการทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
    สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวมีผลกระทบน้อยมาก
หรือไม่กระทบ (ระดับผลกระทบ 0) สรุปได้ ดังนี้ 
     (1) ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ประเทศไทยต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเรียกได้ว่าค่อนข้างสงบ    
ไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงนัก จัดอยู่ในเขตเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวตํ่า (low seismic risk zone) ถึงเขตเสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหวปานกลาง (intermediate seismic risk zone) บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาต้ังอยู่ในบริเวณท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวท้ังภายนอกและภายในประเทศไม่มากนักจากสถิติแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย และจากการตรวจสอบจากแผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย พบว่าพ้ืนท่ี
ศึกษายู่ในเขต 1 มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง ซ่ึงมีความรุนแรง 3-5 เมอร์คัลลี ่
     ผลการตรวจติดตามแผ่นดินไหว ทางเข่ือนบางลางได้ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่ง
ของพ้ืนดินจากแผ่นดินไหว พบว่าค่าอัตราเร่งของแผ่นดินไหวท่ีมายังเ ข่ือนบางลางมีค่าตํ่ากว่า            
0.001 g จึงสรุปได้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวท่ีผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อตัวเข่ือนบางลาง นอกจากนั้นตัวเข่ือน
บางลางยังนําค่าอัตราเร่งมาใช้ในการคํานวณออกแบบเข่ือนเพ่ือต้านรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 
โดยกําหนดค่าอัตราเร่งเท่ากับ 0.1g และออกแบบให้สามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวท่ีจุดเกิด
ขนาด 8.0 ริกเตอร์ จึงสรุปได้ว่าบริเวณเข่ือนบางลางมีอัตราเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในระดับตํ่ามาก 
     (2) พบการซึมของน้ําบริเวณเข่ือนซ่ึง กฟผ. ได้ทําการตรวจวัดระดับน้ําจากหลุมวัดน้ํา 
(Observation Well) ต้ังแต่เดือน เมษายน 2533 เป็นต้นมา ผลการวิเคราะห์น้ําท่ีซึมด้วยวิธี Isotope 
Technique เพ่ือพิสูจน์ทราบแหล่งท่ีมาของน้ําท่ีรั่วซึม สรุปได้ว่า ตัวอย่างน้ําท่ีได้จากตําแหน่งการรั่วซึม
เป็นน้ําจากน้ําฝนหรือน้ําผิวดิน ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์กับน้ําในอ่างเก็บน้ํา อย่างไรก็ตาม การซึมของน้ํา
บริเวณเข่ือนถือเป็นการซึมตามอัตราปกติ ท่ีต้องเกิดข้ึนอยู่แล้วสําหรับเข่ือนประเภทเข่ือนดิน 
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4.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 4.4.1  นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา ประเด็นการศึกษาผลกระทบจะ
พิจารณาท้ังทางด้านบวกและด้านลบ คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยเปรียบเทียบจากผลการ
ติดตามตรวจสอบในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังมีเข่ือนบางลางจนถึงปัจจุบัน 
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
     การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ํา เม่ือเปรียบเทียบจากผลการติดตามตรวจสอบ             
ในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังมีเข่ือนบางลางจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้  
     (1)  พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางก่อนและหลังมีเข่ือนบางลาง มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบนิเวศวิทยาน้ําไหลเป็นระบบนิเวศวิทยาน้ํานิ่งขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําใน              
อ่างเก็บน้ําสมํ่าเสมอ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้  
     ชนิดพันธุ์ พิจารณาเปรียบเทียบชนิดพันธุ์ของแพลงก์ตอน พืชน้ํา และปลา ในช่วงก่อน
และหลังมีเข่ือนบางลาง ดังนี้  
     (1)  แพลงก์ตอนและพันธุ์ไม้น้ํา ผลจากการศึกษา สามารถสรุปผลกระทบก่อนและ
หลังจากมีการสร้างเข่ือนได้ ดังตาราง 4-16 

ตาราง 4-16 ดัชนีช้ีวัดผลกระทบ และระดับของผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ประเด็นผลกระทบ ดัชนี้ชี้วัดผลกระทบ ผลการศึกษา ระดับผลกระทบ 
1.  องค์ประกอบสิ่งมีชีวิต  
เช่นแพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน 
และชนิดสตัว์นํ้าท่ี
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมส่มดุล 

1) พิจารณาการปลี่ยนแปลง
ของสิ่งมีชีวิตเทียบกับข้อมูล
ก่อนมีโครงการ โดยดจูาก
จํานวนชนิดชนิดเด่นและค่า
ดัชนีความหลากพันธ์ุ 

หลังมีโครงการปรมิาณ 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์มีปริมาณและชนิดเพ่ิมข้ึน 
สัตว์หน้าดินมีจํานวนลดลง  
ส่วนสัตว์นํ้ามีปรมิาณเพ่ิมข้ึน 

+1 

 2) เปรียบเทียบแนวโน้ม        
การเปลีย่นแปลงข้อมลู
สิ่งมีชีวิตในนํ้าจากการติดตาม
ตรวจสอบระยะดําเนินการมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

หลังมีโครงการพบว่า ปริมาณ
แพลงก์ตอนเพ่ิมข้ึน ชนิดเด่นม ี
การเปลีย่นแปลง และค่า F/C 
มีการเปลี่ยนแปลง 

+1 

2. ภาวะท่ีสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ชนิดหน่ึงเติบโตมากกว่าชนิด
อ่ืนๆอย่างผิดปกต ิ

เน่ืองจากไม่มมีาตรฐานใด
กําหนด แต่ชนิดท่ีเป็นชนิดเด่น
จะสามารถเป็นดัชนีบ่งช้ีได้ว่า 
สภาพทางนิเวศแหล่งนํ้าของ
โครงการมคีวามผิดปกตหิรือไม่ 
อย่างไร 

ในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง  
พบแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นชนิดเด่น
มาก มีค่าดัชนีความหลากหลายต่าํ 
ซ่ึงบ่งช้ีถึงความเสื่อมโทรมของ
แหล่งนํ้าในบางพ้ืนท่ี 

0 

หมายเหตุ *  ค่า F/C หมายถึง ค่าการตรวจฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 
         
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
4-44 

      (2)  พันธุ์ปลา การสํารวจในปี 2554 ซ่ึงเป็นระยะดําเนินการ พบชนิดพันธุ์ปลา             
ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างมีองค์ประกอบของชนิดคล้ายคลึงกัน โดยเป็นกลุ่มปลาท่ีอาศัยในแหล่งน้ํานิ่งเป็น
ส่วนใหญ่ พบว่า ในฤดูแล้ง พบพันธุ์ปลา 17 ชนิด ในฤดูฝน พบ 16 ชนิด รวมพบพันธุ์ปลาจาก                
การสํารวจโดยใช้อวนทับตลิ่ง เท่ากับ 22 ชนิด และจากรายงานชนิด และปริมาณปลาจากการสํารวจ
โดยหน่วยบริหารจัดการประมงน้ําจืด ยะลา กรมประมง ท่ีสํารวจในระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง 
เดือนกันยายน 2554 จากท่าปลา 3 แห่ง คือ ท่ีบ้านสันติ 1 กม.40 และ ท่ีบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 พบ
ปลาท่ีเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน และมีขนาดใหญ่เพ่ือจําหน่ายรวม 15 ชนิด ชนิดพันธุ์ปลา
ท้ังหมดท่ีพบจากการสํารวจรวมได้ 28 ชนิด จาก13 วงศ์ 
      ผลผลิตทรัพยากรประมงในระยะดําเนินการ ในปี 2533 มีปริมาณการจับได้จาก
อ่างเก็บน้ําคือ 120.3 ตัน หรือเฉลี่ย 329.5 กิโลกรัมต่อวัน แต่จากผลผลิตท่ีข้ึนปลาท่ีท่าปลาในอ่างเก็บ
น้ําในปี 2554 เหลือเพียง 3 ท่า ได้ผลผลิตเพียง 16,067 กิโลกรัม ซ่ึงน้อยกว่าในปี พ.ศ. 2533 อยู่มาก 
ถึงแม้ในจํานวนนี้จะเป็นปลากินพืชท่ีทางการไฟฟ้าร่วมกับหน่วยราชการได้นํามาปล่อยเสริม ได้แก่ ปลา
นิล ปลายี่สกเทศปลานวลจันทร์ ปลาจีน และ ปลาตะเพียน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําและ
เป็นอาหารโปรตีนแก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ี ในท่ีนี้ มีเฉพาะปลานิล และ ปลาตะเพียน ท่ีสามารถสืบพันธุ์
วางไข่ในแหล่งน้ําธรรมชาติได้ต่อไป ส่วนปลาอ่ืนๆจําเป็นต้องปล่อยเสริมทุกปี เนื่องจากเป็นปลาต่างถ่ิน
ท่ีไม่สามารถสืบพันธุ์วางไข่ในแหล่งน้ําธรรมชาติได้ ต้องอาศัยการเพาะขยายพันธุ์จากโรงเพาะฟัก            
พันธุ์ปลาน้ําจืดปลาท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมีการนํามาขายท่ีท่าข้ึนปลาและมีมูลค่ามาก ได้แก่ ปลานิล              
ปลาจีน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ เป็นต้น  
      ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาทางน้ํา และ ทรัพยากรประมง ประเมินได้ว่า 
เม่ือมีการดําเนินโครงการ สภาพนิเวศทางน้ําและทรัพยากรประมงมีสภาพดีข้ึน และ มีผลผลิตทาง             
การประมงเพ่ิมสูงข้ึนถึงแม้จากการศึกษาในระยะต่อมาท่ีพบว่าผลผลิตทางการประมงได้ลดตํ่าลง คาดว่า
เกิดจากการทําการประมงมากเกินกําลังผลิตรวมท้ังมีแนวโน้มการจับปลาในฤดูวางไข่ 
      จากการเปรียบเทียบสภาพนิเวศวิทยา พบว่า ลําน้ําในพ้ืนท่ีโครงการจัดว่าเป็นแหล่ง
ต้นน้ําท่ีมีสภาพนิเวศท่ีมีความหลากชนิดของพันธุ์ปลาตามสภาพแหล่งนิเวศในเกณฑ์ปกติท่ีดี ถึงแม้จะไม่
จัดว่าเป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติก็ตาม ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบชนิดพันธุ์ปลา พบไม่
แสดงความแตกต่างกัน และท้ังหมดเป็นชนิดปลาท่ีพบแพร่กระจายท่ัวไปในแหล่งน้ําต่างๆ ของประเทศ
ไทยและไม่ต้องการแหล่งจําเพาะ สําหรับการสืบพันธุ์ วางไข่ หรือ เลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณต้นน้ํา และไม่มี
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ปลาจากการไม่มีทางผ่านของปลาใน
พ้ืนท่ีเข่ือนภายหลังการดําเนินการโครงการ 
      เม่ือเปรียบเทียบนิเวศวิทยาแหล่งน้ําก่อนมีโครงการเข่ือนบางลาง คือ ในปี 2519 
พบว่า ชนิดและปริมาณปลา ท้ังบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางและท้ายน้ําในแม่น้ําปัตตานีในช่วงฤดู
แล้ง พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับตํ่า เม่ือเทียบกับแหล่งน้ําอ่ืน แต่ในฤดูน้ําหลากจะมีปริมาณ
มากกว่าในฤดูแล้ง แต่ชนิดพันธุ์ปลาไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก  
      จึงสรุป ได้ว่า ผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อการแพร่กระจายและความอุดม
สมบูรณ์ของพันธุ์ปลา ไม่พบการเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าไม่มีผลกระทบ (0) 
      อย่างไรก็ตาม โครงการควรมีการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้ายน้ําเพ่ือลด
ความเสื่อมโทรมจากการระบาดของวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ํา รวมท้ังสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลต่อคุณภาพน้ําและการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําได้ 
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 4.4.2  ทรัพยากรป่าไม้ 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      ประเด็นการศึกษาผลกระทบจะพิจารณาท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยเปรียบเทียบจาก
ผลการติดตามตรวจสอบป่าไม้ในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังมีเข่ือนบางลางจนถึงปัจจุบัน ประเด็นการศึกษา
และดัชนีชี้วัด มีดังนี้ 
     - การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและบริเวณใกล้เคียง มีดัชนีชี้วัด 
คือ ขนาดพ้ืนท่ีป่า และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลง 
     - การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําและบริเวณ
ใกล้เคียง ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีความหลากหลายของพรรณพืช ความหนาแน่นของต้นไม้ 
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรป่าไม้ 
      (1) ความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า ในปี 2529 
พ้ืนท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ํ าปัตตานี  มี ท้ังสิ้น 2,971,875 ไร่  จําแนกออกเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ 1,025,000 ไร่  
ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้น และป่าชายเลน 1,009,375 ไร่ และ 15,625 ไร่ ตามลําดับ ท่ีเหลือ 1,946,875 
ไร่ เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงจะเป็นสวนยางและสวนผลไม้  ในปี 2544 มีพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 174,502.34 
ไร่ และป่าชายเลน 4,700 ไร่ รวม 179,202.34 ไร่ ป่าดิบชื้นลดลง 834,872.7 ไร่ และป่าชายเลนลดลง 
10,925 ไร่ คิดเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงเท่ากับ 82.71 % และ 62.92 % ตามลําดับ สาเหตุของพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ี
ลดลง เกิดจากการขยายพ้ืนท่ีการเกษตร คือพ้ืนท่ีถูกเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็น
ไม้ผล หากแต่ในปี 2542 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติบางลาง ประกอบ
กับความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ส่งผลให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรม คงเหลือ ในปี 2554 มีพ้ืนท่ีเหลือเพียง 
279,084.375 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ี 1,667,790.7 ไร่ อยู่ระหว่างการฟ้ืนตัวเป็นป่าใหม่  
     ส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีป่าฮาลา–บาลา โดยใช้การแปลภาพดาวเทียม 
Landsat-5 ระบบ Thematic Mapper ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร พบว่าพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้นลดลง 
ในปี 2543 ป่าดงดิบชื้นมีพ้ืนท่ี 208,276.03 ไร่ (ร้อยละ 43.34) ในปี 2544 ป่าดงดิบชื้นมีพ้ืนท่ี 
174,502.34 ไร่ (ร้อยละ 36.31) ในปี 2550 ป่าดงดิบชื้นมีพ้ืนท่ี 164,954.36 ไร่ (ร้อยละ 34.32)                  
ซ่ึงแนวโน้มของพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้นลดลง (ดังตาราง 4-17 และภาพ 4-18 -4-19) 
 

ตาราง 4-17 การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ปี 2543 ปี 2544 และปี 2550 

 
     จะเห็นว่ามีการสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีชัดเจน จากการดําเนินโครงการเนื่องจากพ้ืนท่ี              
ป่าเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา และการดําเนินโครงการไม่มีผลต่อการสูญเสียพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมเติม 
(ระดับผลกระทบ 0) 
 

ประเภทการใช ้
ประโยชน์ทีด่ิน 

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2550 
พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

แหล่งน้ํา 33,678.75 7.01 26,905.469 5.6 29,510.44 6.14 
ป่าดงดบิชืน้ 208,276.03 43.34 174,502.34 36.33 164,954.36 34.32 
พืนที่เกษตร 238,615.62 49.65 279,084.375 58.07 286,105.61 59.53 

รวม 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 
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ภาพ 4-18 ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2543 
     

สําหรับการประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2543 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 33,678.75 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.01 ป่าดิบชื้น 208,276.03 ไร่ หรือร้อยละ 43.34 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 238,615.62 ไร่ หรือ
ร้อยละ 49.65 
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ภาพ 4-19 ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2550 

 
   สําหรับการประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2550 พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 29,510.44 ไร่
หรือร้อยละ 6.14 ป่าดิบชื้น 164,954.36 ไร่ หรือร้อยละ 34.32 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 286,105.61 ไร่            
หรือร้อยละ 59.53 
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 4.4.3  ทรัพยากรสัตว์ป่า 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      ประเด็นการศึกษาผลกระทบจะพิจารณาท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยเปรียบเทียบจาก
ผลการสํารวจสัตว์ป่าท่ีบันทึกไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังมีเข่ือนบางลางจนถึงปัจจุบัน โดยประเด็น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของสัตว์ป่า และดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ ชนิดของสัตว์ป่า            
ท่ีเปลี่ยนแปลงก่อนมีเข่ือนบางลาง 
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
      จากการทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเข่ือนบางลาง หลัง 
การสร้างเข่ือน ในปี 2528 ได้สํารวจพบสัตว์ป่าท้ังสิ้น 179 ชนิด ประกอบด้วย นก 97 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 50 ชนิด และสัตว์สะเท้ินน้ําสะเท้ินบกรวมท้ังสัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 32 ชนิด  
     สําหรับข้อมูลสัตว์ป่าปัจจุบัน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 186 ชนิด ชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
ได้แก่ ชะนีมือดํา กระซู่ อีเห็นน้ํา เป็นต้น สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ กระจงควาย เก้งหม้อหรือเก้งดํา 
สมเสร็จ สัตว์มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ อีเห็นน้ํา ลิงเสน ค้างคาวดายัค ค้างคาวหน้าร่อง ค้างคาวปีกถุง
ปลอม หมาใน หมีหมา 
     นกในป่าฮาลา-บาลา ท่ียืนยันว่าพบ มีจํานวนท้ังหมด 54 วงศ์ 302 ชนิด ท่ีพบในพ้ืนท่ี
ยืนยัน 250 ชนิด และ 40 วงศ์ ดังนั้น 52 ชนิดและ 14 วงศ์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ สําหรับนก              
ท่ีมีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ นกเงือกซ่ึงมีอยู่ 9 ชนิดได้แก่ นกเงือกหัวหงอก นกเงือก
ปากดํา นกเงือกปากย่น นกเงือกกรามช้าง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกเงือกดํา นกเงือกหัวแรด              
นกกก หรือนกกาฮัง และนกชนหิน  
     สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก พบจํานวนท้ังหมด 6 วงศ์ 30 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลานพบ
จํานวนท้ังหมด 198 ชนิด  
     อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า การสร้างเข่ือนนั้นทําให้เกิดการสูญเสียสัตว์ป่าจาก             
สภาพน้ําท่วมขัง ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนานแล้วต้ังแต่ ปี 2524 หลังเข่ือนเปิดดําเนินการ นอกจากนี้
สัตว์ ท่ีพบ เป็นชนิดเดียวกันกับท่ีพบก่อนมีเข่ือนบางลาง ส่วนความชุกไม่สามารถระบุค่าดัชนี                   
ความหลากหลาย และการแพร่กระจายตัวของสัตว์ป่าได้อย่างชัดเจน (เนื่องจากในการศึกษานี้                
ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรสัตว์ป่าจากเอกสาร รายงานของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและ               
พรรณพืช ประกอบกับการสํารวจทําได้เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีข้อมูลการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง               
และไม่ได้มีการสํารวจต่อเนื่องตามช่วงเวลา) ดังนั้นการมีเข่ือนบางลางในปัจจุบันจึงไม่มีผลกระทบ                
ต่อชนิดสัตว์ป่า (ผลกระทบเท่ากับ 0) 
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4.5 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
  4.5.1  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
       ประเด็นวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยพิจารณาจาก            
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แสดงผล
วิเคราะห์ดังนี้  
      2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
       การศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1 ร้อยละ 36.68 
จําแนกย่อยเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1A ร้อยละ 15.59 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 1B ร้อยละ 21.10 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และยังพบว่า พ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี 1A ถูกใช้
ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีสวนยางมาก่อนท่ีจะมีการสร้างเข่ือน และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1B ท่ีอยู่ตอนล่างของลุ่มน้ํา  
ก็เป็นพ้ืนท่ีเดิมท่ีประชาชนบุกรุกใช้ประโยชน์เพ่ือปลูกยางและสวนผลไม้เช่นกัน  
       การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2543, 2544 และ 2550 พบมี                
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (ตาราง 3-8)  
       การตรวจสอบภาคสนามสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2543 
พบมีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 33,678.75 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 พ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 208,276.03 ไร่ หรือร้อยละ 
43.34 และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 238,615.62 ไร่ หรือร้อยละ 49.65 
       การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2544 พบมีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 26,905.469 
ไร่ หรือร้อยละ 5.6 พ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 174,502.34 ไร่ หรือร้อยละ 36.33 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 279,084.375 ไร่   
หรือร้อยละ 58.07 
      การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2550 พบมีพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 29,510.44 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.14 พ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 164,954.36 ไร่ หรือร้อยละ 34.32 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 286,105.61 ไร่ หรือ
ร้อยละ 59.53 

ตาราง 4-18 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลางในปี 2543, 2544 และ 2550  
 

 
   จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ําข้ึนกับปริมาณน้ําฝนและช่วง                
การถ่ายภาพ Landsat-5 อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีแหล่งน้ํามีร้อยละท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละปี แต่พ้ืนท่ีป่าดงดิบ
ชื้นกลับลดลงอย่างรวดเร็ว โดย ปี 2543 มีพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 208,276.03 ไร่ หรือร้อยละ 43.34 ปี 2544 
มีพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 174,502.34 ไร่ หรือร้อยละ 36.33 และปี 2550 มีพ้ืนท่ีป่าดงดิบชื้น 164,954.36 ไร่ 
หรือร้อยละ34.32 ในทางตรงข้ามพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมกลับเพ่ิมข้ึน ในปี 2543 มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ประเภทการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดิน 

ปี 2543 ปี 2544 ปี 2550 
พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 

แหล่งนํ้า 33,678.75 7.01 26,905.469 5.6 29,510.44 6.14 
ป่าดงดิบช้ืน 208,276.03 43.34 174,502.34 36.33 164,954.36 34.32 
พืนท่ีเกษตร 238,615.62 49.65 279,084.375 58.07 286,105.61 59.53 

รวม 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 480,570.41 100.00 
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238,615.62 ไร่ หรือร้อยละ 49.65 ปี 2544 มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 279,084.375 ไร่ หรือร้อยละ 58.07 ปี 
2550 มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 286,105.61 ไร่ หรือร้อยละ 59.53  
   สําหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมลักษณะอ่ืนๆ เช่นการปลูกข้าว จะทําการ
เพาะปลูกบริเวณ ลุ่มน้ําปัตตานีตอนล่าง โดยมีระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูก            
และมีโครงการพระราชดําริหลายโครงการเพ่ือช่วยเหลือการเกษตรในพ้ืนท่ีนี้ด้วย 
   จากลักษณะการใช้ท่ีดินดังกล่าว กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการเข่ือนบางลาง การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
ไม้เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากินดังกล่าวก็ยังคงเกิดข้ึนต่อไป เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงต้องการพ้ืนท่ีทํากินเพ่ิม    
เพ่ือรองรับการขยายครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อยู่ต่อเนื่องกับ 
ท่ีทํากินเดิมท่ีมีเส้นทางเดินเท้าเข้าถึงได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าเป็นพ้ืนท่ีเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษาจึง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาโครงการเข่ือนบางลาง หรือกล่าวได้ว่า ไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 4.5.2  การคมนาคมขนส่ง 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่ง มีประเด็นวิเคราะห์               
การเปลี่ยนแปลงการคมนาคมขนส่ง คือ ความสะดวกสบายและความเชื่อมโยงของระบบคมนาคม               
ท้ังทางบกและทางน้ํา 
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการคมนาคมขนส่ง 
      (1) การคมนาคมทางบก ปัจจุบันประชาชนเดินทางโดยรถยนต์แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู่ 
ตามเส้นทางเขาบางจุดของถนนเป็นพ้ืนท่ีร่องน้ําเม่ือฝนตกทําให้ถนนชํารุดยังไม่มีการซ่อมแซม แต่
ชาวบ้านก็สามารถเดินทางได้สะดวก ไปตามถนนท่ีเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข 6024 ต้ังแต่บ้านเข่ือน
บางลางไปบ้านสันติ 1 บ้านสันติ 2 ซ่ึงติดกับบ้านเยาะมายังโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และสิ้นสุดท่ี
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่า ถนนให้ความสะดวกสบายแต่ปัญหาคือ                
ทางโค้งเยอะ ถนนขรุขระ ถนนไม่เอ้ืออํานวยในบางหมู่บ้านซ่ึงลาดยางไม่ถึง และบางจุดถนนขาด                
ไม่สามารถวิ่งสวนเลนได้  
     สําหรับปัญหาในอดีตก่อนสร้างเข่ือน การเดินทางยากลําบาก ใช้เวลาในการเดินทาง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่มีถนนจําเป็นต้องใช้การเดินเท้า เส้นทางถนนท่ีใช้เป็นทางป่า เม่ือฝนตกถนน 
จะลื่น ถนนไม่สะดวกถึงทุกหมู่บ้าน ถนนชํารุดและอันตรายต่อการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางถนนตัด ผ่าน
ร่องน้ํา เม่ือมีปริมาณฝนตกมากจะทําให้ถนนขาดหรือชํารุดได้  ส่วนปัญหาหลังการสร้างเข่ือน ในปี 2529 
คือ ชํารุดมาก มีอาการทรุด ลื่น และขรุขระ ประกอบกับส้นทางยังไม่สะดวก  
     ผลจากการนับรถเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 ท่ีวิ่งไป-กลับ บนถนนสายหลัก 4 สาย            
ท่ีเป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยงพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง คือ ยะลา-หาดใหญ่ (หมายเลข 418 ใหม่) 
ยะลา-ยะหา (หมายเลข 4065) ยะลา-ยะรัง (หมายเลข 418 เดิม) และยะลา-บันนังสตา (หมายเลข 4077) 
พบว่า ยังมีปริมาณรถยนต์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพ ท้ังนี้เพราะเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ิน ซ่ึงสะดวก
ในการเดินทางและใช้บรรทุกสินค้าเกษตรไปขายยังตลาด รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ ส่วนรถท่ีพบน้อย
ท่ีสุดคือ รถโดยสารท้ังขนาดเล็กและใหญ่  
     (2) การคมนาคมขนส่งทางน้ํา สําหรับการคมนาคมขนส่งในอ่างเก็บน้ําในปัจจุบันแทบ 
ไม่มีการใช้ประโยชน์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพ่ือการประมง ท้ังนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับ
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ความสะดวกจากเส้นทางน้ํา เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา มีต้นไม้ยืนต้นตอตาย อยู่เป็นจํานวนมาก 
ประชาชนท่ีไม่คุ้นเคยกับการเดินเรืออาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ปัจจุบันมีท่าเรือท่ีบ้านคอกช้าง            
หรือท่ีเรียกว่าท่าเรือเจ็ดสิบศอก อําเภอธารโต จังหวัดยะลา และอีกพ้ืนท่ีหนึ่งอยู่ท่ีบ้านเยาะ อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา ถึงแม้การมีเข่ือนไม่ได้สร้างความสําคัญให้กับเส้นทางการคมนาคมทางน้ําภายใน
เข่ือน แต่การมีเข่ือนช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมเส้นทางคมนาคมได้  
     โดยสรุปการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกข้ึน ทําให้เกิดการเดินทางติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
นั้นเป็นผลมาจากการพัฒนาในพ้ืนท่ี ส่วนเส้นทางคมนาคมทางน้ําถือได้ว่า เข่ือนบางลางช่วยลดผลกระทบ
จากปัญหาน้ําท่วม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการมีเข่ือน เป็นผลกระทบทางด้านบวก
ในระดับปานกลาง (+2)  

 4.5.3  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      ประเด็นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ ความ
เพียงพอของน้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และการให้บริการต่างๆ ภายในชุมชน 
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ก่อนท่ีจะมีการสร้างเข่ือนบางลาง ชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําอยู่ในพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ห่างไกลจากชุมชนอ่ืน ไม่ได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไม่มีน้ําประปาและไฟฟ้า
ใช้ หลังจากมีการสร้างเข่ือนบางลาง มีการพัฒนาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยแยกพิจารณารายประเด็น ดังนี้  
    (1) ความพอเพียงของน้ําอุปโภคบริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการสัมภาษณ์ จํานวน          
41 ราย ระบุว่า ท้ังก่อนสร้างเข่ือน และหลังการสร้างเข่ือนในปี 2529 และปัจจุบัน มีน้ําเพ่ือการอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ โดยใช้น้ําผิวดินเป็นแหล่งน้ําหลัก ท้ังนี้รวมท้ังหมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 
และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 นอกจากนี้ ยังพบว่า ในปัจจุบัน ชาวบ้านสามารถเข้าถึงน้ําท่ีสะอาดมากข้ึน คือ               
มีน้ําประปาใช้ ดังนั้น น้ําใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างก่อนหรือหลังมีเข่ือน           
จึงไม่มีผลกระทบ (0) 
     (2) การใช้ไฟฟ้าของชุมชน ก่อนมีเข่ือนชุมชนในบริเวณนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้แสงสว่าง 
จากตะเกียง การประกอบอาหารใช้เชื้อเพลิงเป็นไม้ฟืน หลังจากมีการสร้างเข่ือนแล้ว ในปี 2529 ชาวบ้าน
บางส่วนเริ่มมีไฟฟ้าใช้ และบางส่วนยังคงใช้แสงสว่างจากตะเกียง แต่ยังมีปัญหาว่าไฟฟ้าดับบ่อย               
ในปัจจุบันการให้บริการไฟฟ้าจากเข่ือนบางลาง และโรงไฟฟ้าสันติครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังหมู่บ้าน
อพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ถึงแม้ยังคงมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย แต่การมีไฟฟ้าใช้ให้   
ความสะดวกสบายจึงเป็นผลกระทบทางด้านบวกในระดับมาก (+3)  
     (3) การให้บริการต่างๆ ในชุมชน ก่อนการก่อสร้างเข่ือนบางลาง ไม่มีชุมชนอาศัยอยู่              
ไม่มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการใดๆ หลังจากสร้างเข่ือนแล้วเสร็จ มีการจัดสรรพ้ืนท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบน้ําท่วมจากเข่ือนบางลาง กฟผ. ได้สร้างและวางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้ังถนน ไฟฟ้า 
และประปาไว้ด้วย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกตําบล ตําบลละ 1 แห่ง สถานพยาบาลเข่ือน            
บางลาง 1 แห่ง ส่วนการให้บริการโทรศัพท์มีท้ังตู้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ ท่ี
มีสัญญาณครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี จึงเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับมาก (+3)  
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 4.5.4  การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จะพิจารณา
ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการทําประมง ปริมาณสัตว์น้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 
การแปรรูปสัตว์น้ําท่ีจับได้ และการทําประมงโดยใช้เครื่องมือท่ีไม่เหมาะสม   
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
     การทําประมงในเข่ือนบางลางนั้นมีท้ังการประมงท่ีจับปลาจากแหล่งน้ําโดยตรง และ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีเกิดข้ึนเม่ืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางมีการอนุญาต
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ ทําให้ปัจจุบัน มีชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณ             
3 แห่ง คือ บริเวณหน้าเข่ือนบางลาง โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา และบ้านเยาะ โดยมีผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ท้ังหมด 77 ราย เป็นผู้เลี้ยงปลาแรด 1 ราย ผู้เลี้ยงปลายี่สก 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาแม่น 3 ราย ผู้เลี้ยงปลา 
ผลับ 1 ราย ผู้เลี้ยงปลานิล 15 ราย ผู้เลี้ยงปลาทับทิม 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาตะเพียน 3 ราย ผู้เลี้ยงปลาดุก 
22 ราย ผู้เลี้ยงปลาช่อน 9 ราย ผู้เลี้ยงปลากด 16 ราย และผู้เลี้ยงปลาตะเพียนขาว 1 ราย   
      นอกจากนี้ยังมี ปลากือเลาะห์ หรือปลาพวงชมพู (Tor douronensis) เป็นปลาท่ีมีราคา
สูงกิโลกรัมละ 500 บาท ท่ีอาศัยเฉพาะในแหล่งน้ําป่าฮาลาบาลา และอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําจากการทําประมงในอ่างเก็บน้ํา ซ่ึงได้แก่ปลาชนิดต่างๆ พบมีปลาเพียง 2 ชนิด คือ ปลาตะเพียน 
และปลาแรด ท่ีมีส่วนเหลื่อมของราคาขายส่งสูงกว่าค่าขนส่ง ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปจําหน่ายยัง
ตลาดในเมือง ซ่ึงจะทําให้ชาวประมงได้ผลกําไรเพ่ิมสูงข้ึน เพราะลําพังจะพ่ึงพิงอยู่กับตลาดในท้องถ่ิน
อย่างเดียวคงเป็นไปได้ยาก เพราะอุปสงค์ในตลาดท้องถ่ินมีอยู่อย่างจํากัด จึงไม่สามารถรองรับอุปทานท่ี
ผลิตในพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด ประกอบกับสินค้าสัตว์น้ําเก็บรักษาไว้ไม่ได้นานและเน่าเสียง่าย อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านเริ่มมีการแปรรูปเป็นปลาส้ม OTOP เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าประมงได้ในปัจจุบัน 
      นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการปล่อยสัตว์น้ําลงในพ้ืนท่ีอ่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้แหล่งน้ํา            
มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการท่ีทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่างลดลง สาเหตุหนึ่ง
อาจมาจากแนวโน้มการลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่ และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่เหมาะสม  
      โดยสรุปจะเห็นว่า การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือน                 
บางลางมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้ท้ังประมง      
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมท้ังมีวิธีการเพ่ิมมูลค่าสินค้าประมง จึงเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับมาก (+3) 

 4.5.5  การเกษตรกรรม 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรกรรมได้พิจารณาประเด็น ได้แก่             
การเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนท่ีเกษตร และชนิดพืชท่ีปลูก  
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการเกษตรกรรม 
      การทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 จะเป็น              
การปลูกยางพารา และท่ีเหลือเป็นสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการทําสวนยางในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา           
ชั้น 1A, 1B ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ี มีความลาดชันสูง ซ่ึงมีแนวโน้มการขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน              
คือ ในปี 2543 มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 238,615.62 ไร่ (ร้อยละ 49.65) เพ่ิมข้ึนเป็น 279,084.375 ไร่               
(ร้อยละ 58.07) ในปี 2544 และเพ่ิมเป็น 286,105.61 ไร่ (ร้อยละ 59.53) ในปี 2550  
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     ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางเพ่ือทําเป็นข้ียางขายสร้างรายได้ ส่วนต้นยางเก่าท่ีมี            
อายุราว 20 ปีข้ึนไป เม่ือเลิกกรีดน้ํายางแล้ว ชาวบ้านสามารถขายต้นยางได้ไร่ละ 30,000 – 40,000 บาท 
ส่วนสวนผลไม้ผล ได้แก่ สวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน สะตอ และกล้วยหิน กระจายอยู่เป็น
หย่อมๆ ชาวบ้านมีการแปรรูปผลิตผลเกษตร เช่น แปรรูปกล้วยหินเป็นกล้วยฉาบ แปรรูปทุเรียนสด            
เป็นทุเรียนทอด  
     จํานวนชนิดผลไม้ท่ีปลูก มี 7 ชนิด ได้แก่ ขนุน เงาะ ฝรั่ง มะละกอ มังคุด ส้ม และทุเรียน 
ท่ีมีส่วนเหลื่อมของราคาขายส่งสูงกว่าค่าขนส่ง ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปจําหน่ายยังตลาดในเมือง 
ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรได้ผลกําไรเพ่ิมสูงข้ึน      
    สําหรับชนิดพืชผักต่างๆ พบมี ตะไคร้ ถ่ัวฝักยาว ผักกูด มะเขือยาว และสะตอ ท่ีมีศักยภาพ
ท่ีจะส่งไปจําหน่ายยังตลาดในเมืองยะลา โดยยังให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรเพ่ิมสูงข้ึน  
    นอกจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแล้ว ยังพบการปนเป้ือนของปุ๋ยอันเป็น
สาเหตุของการเพ่ิมของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินและกระจายท่ัวพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา ท้ังนี้เพราะพ้ืนท่ีรอบ
อ่างเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ ซ่ึงมีการใส่ปุ๋ยทุกปีและหลายครั้ง บางครั้งมีการเผาธาตุอาหารต่าง ๆ 
ไหลลงสู่อ่างน้ําทําให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีมากข้ึน โดยเฉพาะในฤดูแล้งส่งผลต่อระบบนิเวศทางน้ํา
ของอ่าง เพราะสาหร่ายจะดูดซึมสารไนเตรต และฟอสเฟต ตลอดจนโลหะหนักต่างๆ เม่ือสาหร่ายตายลง
ทําให้สารไนเตรต ฟอสเฟต และโลหะหนัก ในน้ํามีปริมาณมากทําให้ปริมาณออกซิเจนในน้ําตํ่า เกิดผล
กระทบกับปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา    
    โดยสรุปจะเห็นว่า การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การเกษตรกรรมท่ีมีการผลิต             
ท่ีหลากหลาย ประกอบกับการมีเส้นทางรถยนต์ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาพ้ืนท่ีหลังการสร้างเข่ือน             
ทําให้สามารถนําผลผลิตท่ีได้ส่งขายออกสู่ตลาดภายนอก แต่การปนเป้ือนของปุ๋ยลงในอ่างเก็บน้ําอาจ
ส่งผลกระทบต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา จึงถือเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับตํ่า (+1) 

 4.5.6  อุทกภัยและการป้องกันนํ้าท่วม 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
     การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีเข่ือนและพ้ืนท่ีท้ายเข่ือนบาง
ลาง ก่อนและหลังมีการก่อสร้างเข่ือน ได้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําหลากในแม่น้ํา
ปัตตานีซ่ึงก่อให้เกิดอุทกภัยทางด้านพ้ืนท่ีท้ายน้ํา 
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านอุทกภัยและการป้องกันน้ําท่วม 
     (1) ปัญหาอุทกภัยก่อนการสร้างเข่ือน 
       ก่อนการสร้างเข่ือน พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีตอนใต้ของลุ่มน้ําปัตตานี ซ่ึงประกอบด้วย
จังหวัดยะลา และปัตตานี จะประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงเกือบทุกปี อุทกภัยท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบ 
75 ปี ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนมกราคม ปี 2510 โดยมี peak flow สูงสุดท่ีจังหวัดยะลา โดยประมาณเท่ากับ 
3,600 ลบ.ม.ต่อวินาที และมีระดับน้ําสูงสุด 17.28 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง และมีการเกิด
อุทกภัยใหญ่ อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม ปี 2518 โดยมี peak flow อยู่ท่ี 1,250 ลบ.ม.ต่อวินาที สาเหตุ
หลักของการเกิดอุทกภัยมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง    
เดือนมกราคม นอกจากนี้ในส่วนของลุ่มน้ําตอนบนของจังหวัดยะลาครอบคลุมพ้ืนท่ีของเมืองยะลา               
ถึง 3,295 ตารางกิโลเมตร และในจํานวนนี้ประกอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขาสูงถึง 2,080 ตารางกิโลเมตร               
ซ่ึงอยู่ตอนเหนือเข่ือนบางลาง และพ้ืนท่ีเชื่อมต่อระหว่างบางลางถึงยะลา เป็นพ้ืนท่ีตามไหล่เขาเท่ากับ 
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1,215 ตารางกิโลเมตร ในส่วนนี้จะครอบคลุมพ้ืนท่ีลําน้ําย่อยยะลาเท่ากับ 400 ตารางกิโลเมตร ความ
ลาดเอียงของพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง และจากยะลาถึงปัตตานี เป็นพ้ืนท่ี นาข้าว ซ่ึงเป็นท่ีราบท่ีเกิด
จากการทับถมของตะกอน และความลาดเอียงของท้องน้ําตอนส่วนเหนือของยะลาประมาณ 0.002             
และจะลดลงเป็น 0.00025 เม่ือเข้าถึงบริเวณเมืองยะลา และพ้ืนจะมีลักษณะราบในส่วนของบริเวณลําน้ํา
ตอนล่างด้วยลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจึงส่งผลให้มีปริมาณน้ําท่ีไหลบ่าเข้าสู่ยะลา ปริมาณ
มากและเพ่ิมข้ึนถึงระดับสูงสุดอย่างรวดเร็ว 
       ความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดปัตตานีและยะลา ในเดือนมกราคม  
ปี 2518 เป็นมูลค่า 23.679 และ 3.689 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 27.368 ล้านบาท   
ความสูญเสียดังกล่าวเกิดข้ึนกับทรัพย์สินส่วนตัว ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ ท่ีอยู่อาศัย 
รวมท้ังทรัพย์สินสาธารณะ ได้แก่ ถนน สะพาน และอ่ืนๆ สําหรับอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในเดือนธันวาคม          
ปี 2527 ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินส่วนตัว และทรัพย์สินสาธารณะของราษฎรในจังหวัด
ปัตตานีและยะลาเป็นมูลค่าเท่ากับ 24.587 และ 5.215 ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 
29.802 ล้านบาท 
     (2) ปัญหาอุทกภัยหลังการสร้างเข่ือน 
      เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ตอนบนของประเทศจะเป็นฤดูหนาว 
ลมหนาวท่ีพัดผ่านจากตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ่าวไทยมีกําลังแรง ประกอบกับมีร่องความกดอากาศตํ่า
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ น้ําป่าไหลหลาก การท่ีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดอุทกภัย ทําให้เกิดดินถล่ม
ในหลายพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด รวมไปถึงจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี หรืออาจเรียกโดยรวมว่าลุ่มน้ํา
ปัตตานีนั่นเอง ปัญหาอุทกภัย ของท้ังสองจังหวัด มักจะท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและบ้านเรือนของราษฎร 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุ่มท่ีอยู่ใกล้แม่น้ําปัตตานี เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ําลงในลําคลองทัน ถ้าช่วงไหนท่ีฝน
ตกในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลามาก น้ํามักจะล้นตลิ่งฝั่งซ้ายของชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีต่ํากว่าต้ังแต่อําเภอยะรัง อําเภอแม่
ลาน และไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีในท่ีสุด น้ําท่ีไหลบ่าอาจจะมีความรุนแรงมากไหลล้นจากจังหวัดยะลา 
ท่วมไปท่ีอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ทําให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยของราษฎร การตรวจสอบปริมาณน้ําสามารถทําได้ท่ีหน้าเข่ือนปัตตานี ถ้าปริมาณท่ีไหลผ่านหน้า
เข่ือนปัตตานีมากเกินกว่า 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นความสามารถสูงสุดของเข่ือนปัตตานีท่ีจะ
ระบายน้ําได้ จะทําให้น้ําล้นอาคารระบายน้ําล้น (Spillway) และถ้าหากปริมาณน้ํารวมกันผ่านเข่ือน
ปัตตานี มีปริมาณน้ํามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ําจะไหลท่วมตลิ่งฝั่งซ้ายซ่ึงมีพ้ืนท่ีตํ่ากว่า 
ลงสู่แม่น้ําปัตตานีสายเก่า หรือท่ีเรียกว่าคลองตุยง แล้วไหลท่วมสองฟากฝั่ง เป็นอุทกภัยท่ีรุนแรงท่วม
บ้านเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของราษฎร ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน
ของราษฎร ซ่ึงในปี 2542, 2543 และปี 2548 มีปริมาณน้ําไหลรวมหน้าเข่ือนมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที ก่อให้เกิดน้ําท่วมรุนแรง ต้นไม้ผลยืนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียน ลองกองซ่ึงเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ตายหลายหม่ืนต้น โดยเฉพาะในปี 2548 น้ําไหลล้นตลิ่ง ท่วมชุมชนเทศบาล
เมืองปัตตานี และน้ําหลากท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ี อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ท่วมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองยะลา 
สําหรับปี 2550 มีปริมาณไหลรวมหน้าเข่ือนปัตตานี ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้เกิด
น้ําท่วมรอบนอกของจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี สําหรับจังหวัดปัตตานี ถนนทางหลวงซ่ึงเป็น             
ทางเลี่ยงเมืองสายใหม่ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการระบายน้ํา  
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      ส่วนพ้ืนท่ีหมู่บ้านสันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นภูเขา           
ท่ีมีความลาดชัน เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม สําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีปริมาณฝนตกหนัก
มากท่ีสามารถวัดปริมาณน้ําฝนได้ตั้งแต่ 280-550 มิลลิเมตร โอกาสท่ีจะเกิดน้ําบ่าไหลรุนแรงมาก  
      โดยสรุป จากข้อมูลในอดีตนํามาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน เม่ือปริมาณน้ําไหลรวม
หน้าเข่ือนปัตตานีเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที บางปีอาจมากถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
หรือถ้าหากปริมาณนําฝนท่ีวัดได้ เกิน 100 มิลลิเมตร แล้วก็จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันหรือ
อพยพราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มโดยเร่งด่วน ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีมิได้เกิดข้ึนทุกปี และเป็นเรื่องของ
ภัยธรรมชาติซ่ึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามการประเมินทางด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน พบว่า                
การควบคุมการปล่อยน้ําของอ่างเก็บเข่ือนบางลาง ทําให้สามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทาง             
ด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่าผลกระทบหลังการมีเข่ือนเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับ              
ปานกลาง (+2) 

4.6 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
  4.6.1  สภาพเศรษฐกิจสังคม 
     1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
       การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม จะพิจารณาผลกระทบ            
ท้ังทางด้านบวกและลบ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของชาวบ้านในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน            
ท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงหลังการสร้างเข่ือนทางเศรษฐกิจ  
การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภค ปัญหาจากการสร้างเข่ือนท่ีมีต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่              
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
      2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม 
       การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในพ้ืนท่ีโครงการ จะวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ (ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการสร้างเข่ือน) พบว่า จากความไม่สงบทางการเมืองของพ้ืนท่ีนั้นมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความขัดแย้งในปัจจุบันภายหลัง 
การสร้างเข่ือนแล้วนับได้ว่าน้อย เทียบกันไม่ได้เลยจากความขัดแย้งก่อนการสร้างเข่ือนในอดีตซ่ึงพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสีแดงมีการทําสงครามกองโจรของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายูปัตตานี สภาพเศรษฐกิจ
สังคมอยู่ในลักษณะของสงคราม ภายหลังนโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยนมีการใช้นโยบาย 66/23 เพ่ือดึง           
และชักนําชาวมลายูปัตตานีไปสู่การประนีประนอม เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติ สถานการณ์รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจสังคมก็เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนมาก อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบันมีความขัดแย้งอยู่บ้าง แต่โดย
ภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมหลังการสร้างเข่ือนบางลางมีแนวโน้มในทิศทางท่ี
ดีข้ึนกว่าก่อนการสร้างเข่ือนในทุกประเด็น กล่าวคือ  
      ในด้านเศรษฐกิจ เข่ือนบางลางมีผลโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมท้ัง 3 พ้ืนท่ี 
ในการให้มีไฟฟ้าแสงสว่างซ่ึงเป็นพลังงานต้นน้ําของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอ่ืนๆ ของชุมชน อ่างเก็บ
น้ําเข่ือนบางลางยังช่วยในการรักษาสภาพความชื้นในพ้ืนท่ี การกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร ฯลฯ ซ่ึงเป็น 
การเพ่ิมทุนชุมชนมากข้ึน ได้แก่ สภาพทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม มีน้ําอุดมสมบูรณ์ และมีพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรได้สูง และเป็นอาชีพหลักของ
คนในชุมชน หากได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด ก็จะยิ่งเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกด้านหนึ่ง นอกจากนั้น
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แล้วการสร้างเข่ือนก็เป็นการเพ่ิมอาชีพด้านการประมงให้กับชุมชนอีก การเป็นหนี้สินก็น้อยกว่าภาพรวม
ท้ังประเทศ และในภาคใต้ด้วยกัน 
      สําหรับด้านสังคม ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม มีผลให้ขนาดของ
ครัวเรือนใหญ่กว่าภาพรวมของประเทศ มีการพ่ึงพิงทางประชากรสูง อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่เคร่งครัด
ในการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ซ่ึงสามารถช่วยบูรณาการสมาชิกในครอบครัวให้มี ความรัก            
ความสามัคคีในครอบครัว ทางด้านการศึกษาก็ได้มีการพัฒนาดีข้ึนมากและพยายามมุ่งเน้นเพ่ือ                 
การพัฒนาการประกอบอาชีพ 
      ส่วนในด้านสาธารณูปโภค ชุมชนเหนือเข่ือน ชุมชนท้ายเข่ือน และชุมชนอพยพส่วน
ใหญ่ครัวเรือนไม่ใช้น้ําจากเข่ือนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตรงก็ตาม แต่มีระบบประปาชุมชนบริการ
อยู่อย่างท่ัวถึง นอกจากนั้นครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้าและโทรศัพท์  
      ในด้านสุขภาพอนามัย ท้ัง 3 ชุมชนส่วนใหญ่ มีสุขภาพโดยรวมท่ีดี โดยระบุว่า 
สมาชิกครัวเรือนส่วนใหญ่ มีสุขภาพกายและจิตท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคพันธุกรรม ได้รับ
การดูแลจากแพทย์แผนปัจจุบัน ได้รับวัคซีนป้องกันโรค มีการออกกําลังกาย จัดทําอาหารถูกหลัก
โภชนาการ ใช้ภาชนะถูกหลักอนามัย และ มีสภาพแวดล้อมด้านธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ดี นอกจากนี้              
มีบริการจากสถานีอนามัย และสถานพยาบาลของเข่ือนให้บริการอย่างท่ัวถึงทุกชุมชน  
      สําหรับในด้านการใช้ประโยชน์จากเข่ือน พบว่าท้ัง 3 ชุมชน ส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความสําคัญของประโยชน์ทางตรงจากเข่ือนมากนัก แต่เห็นว่ามีประโยชน์ในทางอ้อม เช่น การสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน การได้โอกาสมีถนนสายใหม่ การให้โอกาสมีสถานท่ีพักผ่อน การให้มีน้ําใช้อาบ            
และซักล้างตลอดปี การให้มีน้ําเพ่ือทําการเกษตรตลอดปี และการให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ อาจเป็น
เพราะว่า หน่วยงานราชการอ่ืนในพ้ืนท่ีมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวโดดเด่นกว่ากิจกรรมของเข่ือนบางลาง
ของ กฟผ. อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน พบว่าการมีเข่ือนช่วยเสริมให้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
มีความม่ันคง ซ่ึงเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีน้ําใช้อุปโภคและบริโภค นอกจากนั้นแล้ว
ยังช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมของชุมชนในภาพรวม  
      ส่วนปัญหาจากการมีเข่ือน พบว่าท้ัง 3 ชุมชน มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงครึ่งท่ีมี
ความเห็นว่าเข่ือนสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะประเด็นท่ีว่า เข่ือนทําให้ไม่ปลอดภัยแก่ชีวิต 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในช่วงเก็บข้อมูลมีข่าวเก่ียวกับแผ่นดินไหว และเข่ือนแตกในประเทศเพ่ือนบ้าน            
และประกอบกับข่าวน้ําท่วมอันเนื่องจากการปล่อยน้ําจากเข่ือนใหญ่ก็เป็นได้ 
      สําหรับประเด็นความต้องการของคนในชุมชน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท้ังในชุมชนเหนือเข่ือน ท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพ ต่างระบุในทํานองเดียวกันว่า ต้องการให้              
มีองค์กรการใช้น้ํา มีสวนสาธารณะ มีร้านค้า มีการสร้างอาชีพใหม่ มีวิทยากรฝึกอาชีพ เข้าถึงแหล่งทุน
ประกอบอาชีพ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีด้ังเดิม และต้องการ
เข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัย ยกเว้นการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัย (ด้านลบ) มีความต้องการน้อยท่ีสุด ท้ังนี้
เพราะว่าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ตามหลักศาสนาจะเคร่งครัดในการรับวัฒนธรรมต่างถ่ิน           
โดยกลัวไปว่าวัฒนธรรมดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อด้ังเดิมของคนในชุมชน 
      โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างใน 3 พ้ืนท่ี มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนต่อ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงหลังการสร้างเข่ือนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้าน
สาธารณูปโภค ปัญหาจากการสร้างเข่ือนท่ีมีต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นประเด็นผลกระทบในทางบวกระดับสูง (+3) 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
4-57 

 4.6.2  การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      การศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเท่ียวก่อนและหลังมี เ ข่ือนบางลาง                
จะให้ความสําคัญในประเด็น การเป็นแหล่งท่องเท่ียว และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ                
ในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง 
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
      ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างเข่ือนบางลาง สภาพพ้ืนท่ีโครงการมีลักษณะเป็นป่า ประกอบ
กับเป็นบริเวณท่ีไม่ได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทําให้เป็นบริเวณท่ีไม่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว หลังจากการสร้างเข่ือนปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและมีการเก็บกักน้ํา ทําให้เข่ือนบาง
ลางเป็นบริเวณท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามเหมาะสําหรับเป็นท่ีท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ท่ีมีความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว รวมท้ังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมสัมมนา และการล่องเรือชม
ทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ํา เป็นต้น แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏกิจกรรมดังกล่าวท้ังนี้เนื่องมาจากเหตุการณ์ทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียวและการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว พบว่า เข่ือนบางลาง
ยังคงเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจในท้องถ่ินท่ีสําคัญ จึงมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติบางลาง ถํ้ากระแซง  น้ําตกกือลอง ถํ้าทะลุ ซ่ึงอยู่ใน
อําเภอบันนังสตา น้ําตกธารโต หมู่บ้านซาไก น้ําตกละอองรุ้ง อยู่ในอําเภอธารโต น้ําตกอินทรศร และบ่อ
น้ําร้อนเบตง อยู่ในอําเภอเบตง โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 410 ตลอดเส้นทาง สรุปได้ว่า 
การมีเข่ือนบางลางทําให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับสถานท่ีใกล้เคียง เป็นผลกระทบทางด้านบวก
ในระดับมาก (+3)  

 4.6.3  การสาธารณสุข 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
      ในการพัฒนาโครงการเข่ือนบางลางมีประเด็นด้านสาธารณสุขท่ีเป็นผลกระทบโดยตรง 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ กลายเป็นพ้ืนท่ีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกับน้ํา นอกจากนี้ความเจริญเติบโตของชุมชน อันเป็นผลมา
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการนั้น ยังส่งผลต่อการขยายการให้บริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  
     2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข 
      การประเมินการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุข จะเน้นไปท่ีความครอบคลุมและ          
การให้บริการสาธารณสุข ซ่ึงยังพบว่า เป็นประเด็นหลักท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี
การคมนาคมท่ีสะดวกกว่าก่อนมีเข่ือน และมีสถานบริการสาธารณสุขอยู่ในชุมชนหรือไม่ไกลจากชุมชนนัก 
แต่ยังมีความรู้สึกว่า ตนเองและครอบครัวยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขท่ีดีครอบคลุม
และเพียงพอ ซ่ึงในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ไม่เก่ียวข้องกับการมีหรือไม่มีเข่ือน ในส่วน
ของโรคท่ีมีน้ําเป็นสื่อนั้นในพ้ืนท่ีโครงการ ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน  
      นอกจากนี้การมีสถานบริการเข่ือนบางลาง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย กฟผ. เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นท้ังแก่พนักงานและครอบครัว รวมท้ังชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่าย
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ในราคาถูก พร้อมท้ังสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้เพ่ิมข้ึน   
      จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนหลังการสร้างเข่ือน ทําให้พ้ืนท่ีโครงการและ
ใกล้ เ คียงในปัจจุ บัน มีการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ท่ี ดีครอบคลุมและเพียงพอ ดังนั้ น                
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีผลกระทบทางบวกในระดับสูง (+3)  

 4.6.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    1) ประเด็นวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง 
     การมีส่วนร่วมของประชาชน จะให้ความสําคัญกับ ความเข้าใจของชุมชนท่ีมีต่อ              
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ในประเด็นต่างๆ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2) การวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      การประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านการมีส่วนร่วม จะเป็นการวิเคราะห์จากคําตอบ                   
ในแบบสอบถามซ่ึงมาจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงพบว่า ผลจากการจัดประชุมท้ัง 2 ครั้ง 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีท้ังบวกและลบ แต่ทิศทางความคิดเห็นเป็นไปใน
เชิงบวกมากกว่า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้ กฟผ. ให้ความสนใจดังนี้ คือ  
  - ควรเพ่ิมเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  
  - ขยายพ้ืนท่ีการมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน และพ้ืนท่ีท้ายเข่ือน  
  - ควรอนุรักษ์พันธุ์ไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และการขยายพันธุ์ของ
สัตว์น้ํา  
  - ส่งเสริมอาชีพ โดยให้งบประมาณการสนับสนุนแก่ชาวบ้าน และจัดการอบรมการ
ประกอบอาชีพ  
  - สนับสนุนการศึกษาแก่ชุมชนในพ้ืนท่ี  
  - พัฒนาพ้ืนท่ีเข่ือนบางลางให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนแก่ชาวบ้าน 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านให้ท่ัวถึง  
  - การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน  
  - การบริหารการจัดการน้ําเม่ือถึงฤดูแล้ง หรือฤดูฝน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - เพ่ิมการตรวจสอบความแข็งแรงของเข่ือน เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
  - ควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
     จะเห็นได้ว่า ในบางประเด็นท่ีเสนอแนะ แสดงถึงความต้องการของประชาชนท่ีต้องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ซ่ึงถือเป็นผลดีต่อโครงการ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ท่ีจัด ข้ึนช่วยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เ ป็น                   
การดําเนินการเฉพาะเพ่ือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วม เป็น
เรื่องท่ีต้องใช้เวลาและต้องการความต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการจึงจําเป็นต้องมีแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือให้การมีส่วนร่วมเกิดความต่อเนื่อง จากการท่ีโครงการได้ริเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการศึกษาครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบทางบวกในระยะเริ่มต้น 
(ระดับผลกระทบ +1)  
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4.7 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ 

รายงานการประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์หลังการก่อสร้างของเข่ือนบางลาง ซ่ึงเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีวัตถุประสงค์หลักทางด้าน การชลประทาน ป้องกันน้ําท่วมการผลิต
กระแสไฟฟ้าและการประมง รวมท้ังด้านการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นประโยชน์ของโครงการเข่ือนบางลางด้วย  
ในการประเมินผลโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการประเมินผลประโยชน์ของโครงการหลังการก่อสร้าง  
จึงจะนําไปเปรียบเทียบกับรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการเข่ือนบางลาง ซ่ึงจัดทําโดย กฟผ.
ในปี 2537 สําหรับข้อกําหนดในการวิเคราะห์การประเมินในครั้งนี้ เป็นดังนี้ 

- อายุโครงการเข่ือนบางลาง กําหนดตามอายุของโครงสร้างหลักด้านวิศวกรรม คือ 50 ปี 
- เม่ือหมดอายุโครงการไม่คิดค่า sunk cost 
- ค่าลงทุนและประโยชน์ของโครงการในปี พ.ศ.2535-2553เนื่องจากเป็นช่วงท่ีไม่มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสถิติ ในการวิเคราะห์จะใช้วิธีการประมาณค่าจากแนวโน้มส่วนข้อมูลระหว่างปี 2554-
2573  ซ่ึงเป็นข้อมูลในอนาคตจะใช้วิธีประมาณค่าจากแนวโน้มเช่นเดียวกัน 

- การเปลี่ยนแปลงค่าด้านดัชนีราคาใช้อัตราคงท่ี 5.0% ต่อปี 
- อัตราคิดลด (discount rate) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ซ่ึงเป็นโครงการของรัฐ ใช้ท่ี 11%, 

12% และ 13% 

 1) โครงการลงทุน 
   ความเป็นมาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง จากรายงานของ กฟผ. เป็นโครงการ
หนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานีเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําในฤดูน้ําหลากโดยบริเวณท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมคือบริเวณลุ่มน้ําตอนล่างต้ังแต่จังหวัดยะลาไปจนถึงจังหวัดปัตตานี ทําให้
พืชผลไร่นาและทรัพย์สินของราษฎรเสียหายปีละหลายสิบล้านบาทคณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติเงินลงทุนจํานวน 2,737.10ล้านบาท ในการก่อสร้างเข่ือนบางลางเม่ือวันท่ี 27 
กรกฎาคม2520 โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินลงทุน ดังนี้ 
      - เงินกู้จากธนาคารโลก     740.05   ล้านบาท 
      - เงินกู้จากกองทุนคูเวต     410.00   ล้านบาท 
      - เงินกู้จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์   410.00   ล้านบาท 
      - เงินสมทบจากงบประมาณแผ่นดิน  739.40   ล้านบาท 
      - เงินรายได้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  437.65  ล้านบาท 
        รวมราคาโครงการ     2,737.10  ล้านบาท  
 2) ค่าลงทุน 
  (2.1) ค่าลงทุนโครงการ (Investment Cost) 
    ค่าลงทุนท้ังหมดของโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลางประกอบด้วยการลงทุนระยะเริ่ม
โครงการหรือการเตรียมการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการ และค่าดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง                    
รวมท้ังสิ้น 2,737.10 ล้านบาท ค่าลงทุนส่วนใหญ่เป็นค่าลงทุนงานโยธา คิดเป็นร้อยละ 44.11 ของค่า
ลงทุนท้ังหมด ดังแสดงในตาราง 4-19 
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ตาราง 4-19 ค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 
 

รายการ ล้านบาท ร้อยละ 
เตรียมการก่อสร้าง 337 12.32 
ค่าทดแทนท่ีดินและทรัพย์สิน 300 10.96 
งานโยธา 1,207 44.11 
อุปกรณ์ระบบชลศาสตร์ 57 2.08 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกล 340 12.43 
สายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย 58 2.13 
ค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 94 3.43 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานของ กฟผ. 55 2.01 
ค่าภาษีขาเข้า 43 1.57 
ดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างก่อสร้าง 245 8.95 

รวม 2,737 100.00 
ท่ีมา :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (2537)  

   สําหรับการกระจายการลงทุนในแต่ละปีตามแผนงานการก่อสร้างโครงการ 5 ปี ส่วนใหญ่จัดอยู่
ในปีท่ี 3 และ 4 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างด้านโยธาและการติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ดังตาราง4-20โดย
ท่ีแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนเข่ือนบางลางมาจากเงินกู้จากแหล่งต่างๆ รวม 1,560.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 56 ของเงินลงทุนท้ังหมด และเงินสมทบจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ กฟผ.รวมกัน 
1,177.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
 (2.2) ค่าลงทุนในการดําเนินงาน (Operating Cost) 
   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษา 
ค่าใช้จ่ายการบริหารการผลิต ค่าเสื่อมราคา และค่าอะไหล่และวัสดุในปี 2554 เข่ือนบางลาง มีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานรวม 240.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
61.70 ของท้ังหมด ดังแสดงในตาราง 4-21 สําหรับรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ              
มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4-22 โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระหว่างปี พ.ศ.2535-2553 และ
ระหว่างปี 2555-2573 ประมาณจากค่าแนวโน้มของค่าใช้จ่าย 
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ตาราง 4-20 การกระจายการลงทุนในแต่ละปีตามแผนงานการก่อสร้างโครงการ 5 ปี 
                        หน่วย : ล้านบาท 

ปีท่ี 
แหล่งเงิน 

รวม 
กฟผ.และงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ 

1 45.52 60.38 105.90 
2 35.30 46.79 82.09 
3 330.59 438.22 768.81 
4 688.13 912.01 1,600.14 
5 77.51 102.65 180.16 

รวม 1,177.05 1,560.05 2,737.10 

 ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (2537) 

ตาราง 4-21 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของเข่ือนบางลาง ปี พ.ศ.2554 
รายการ พันบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 26,809 11.14 
ค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษา 24,544 10.20 
ค่าใช้จ่ายบริหารการผลิต 148,513 61.70 
ค่าเสื่อมราคา 36,237 15.05 
ค่าอะไหร่และวัสดุ 4,597 1.91 

รวม 240,700 100.00 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2555 
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ตาราง 4-22 รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตั้งแต่ปี 2524-2554 และประมาณการ               
ในปี 2555-2573 

ปี พ.ศ. รวม (ล้านบาท) ปี พ.ศ. รวม(ล้านบาท) 
2519 - 2545 191.96 
2520 - 2546 197.97 
2521 - 2547 188.70 
2522 - 2548 215.80 
2523 - 2549 250.65 
2524 81.37 2550 235.76 
2525 91.63 2551 291.60 
2526 96.28 2552 213.13 
2527 100.52 2553 222.39 
2528 115.54 2554 240.70 
2529 116.69 2555 252.74 
2530 112.57 2556 265.37 
2531 105.23 2557 278.64 
2532 109.40 2558 292.57 
2533 111.70 2559 307.20 
2534 115.07 2560 322.56 
2535 123.24 2561 338.69 
2536 131.41 2562 355.62 
2537 139.58 2563 373.40 
2538 147.75 2564 392.07 
2539 155.92 2565 411.68 
2540 164.09 2566 432.26 
2541 172.26 2567 453.88 
2542 180.43 2568 476.57 
2543 188.60 2569 500.40 
2544 196.77 2570 525.42 

  
2571 551.69 

  
2572 579.27 

  
2573 608.24 

 
 3) ประโยชน์ของโครงการ 
  ประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ท่ีเกิดข้ึนตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําประกอบด้วยการป้องกันอุทกภัย การชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า
และการประมง รวมท้ังประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องคือด้านการท่องเท่ียว โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการศึกษาท่ี
เก่ียวข้องและจากรายงานต่างๆ ของโครงการซ่ึงจะทําให้ทราบประโยชน์ของโครงการในเชิงปริมาณใน
การศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะนํามาตีมูลค่าประโยชน์ด้านต่างๆ โดยใช้หลักการตีค่า (valuation 
technique) ในการศึกษานี้จะใช้หลักการตีมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด (market oriented approach) หรือ
การใช้ราคาตลาดเพ่ือตีค่าประโยชน์ กล่าวคือราคาในตลาดแข่งขันเป็นราคาท่ีแท้จริงท่ีสะท้อนถึงความหา
ยากของทรัพยากร 
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  (3.1) ผลประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า 
    การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง มีกําลังการผลิตสูงสุด 72 เมกะวัตต์
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริง จากรายงานของโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลางดังตาราง4-23 และภาพท่ี 4-20 ซ่ึงจะ
เห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางมีแนวโน้มการผลิตท่ีสูงข้ึน อาจเนื่องมาจากมีแนวโน้มปริมาณฝนท่ี
ตกในลุ่มน้ําเหนือเข่ือนบางลางมากข้ึนทําให้มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํามากข้ึน จากปริมาณน้ําท่ีส่งไปใช้ใน
การชลประทานทําให้เข่ือนบางลางผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน 
 
ตาราง 4-23 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง  
 

ปี พ.ศ. รวม ปี พ.ศ. รวม 
2524 111.05 2539 261.31 
2525 123.40 2540 204.40 
2526 222.20 2541 195.13 
2527 283.08 2542 393.42 
2528 219.35 2543 403.63 
2529 164.25 2544 322.33 
2530 211.73 2545 179.55 
2531 292.66 2546 134.79 
2532 252.72 2547 200.29 
2533 95.14 2548 197.53 
2534 168.05 2549 329.76 
2535 150.67 2550 282.69 
2536 168.48 2551 338.87 
2537 316.75 2552 264.48 
2538 223.52 2553 255.04 

  
2554 299.71 

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-20 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง ในช่วงปี 2524-2554 
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   การตีค่าประโยชน์ด้านการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง เนื่องจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยเข่ือนพลังน้ํา เป็นการประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าชท่ีใช้ก๊าช
ธรรมชาติผลิตเชื้อเพลิง ในการวิเคราะห์ใช้ค่าการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย จะต้องใช้ปริมาณก๊าชธรรมชาติ
จํานวน 8.734 ลบ.ฟุต ราคาก๊าซธรรมชาติ เท่ากับ 0.103965บาท/ลบ.ฟุตส่วนผลประโยชน์โครงการด้าน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในการวิเคราะห์ใช้อัตราการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ีใช้ฟอสซิลล์               
1 หน่วย มีอัตราการปล่อย CO2  เท่ากับ 0.5 กรัม และมูลค่าการชดเชยก๊าซเรือนกระจก 0.50 บาท/กรัม 

  (3.2) การชลประทานและความต้องการใช้น้ํา 
    การระบายน้ําของเข่ือนบางลางให้กับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานีครอบคลุมพ้ืนท่ี
ชลประทานและความต้องการใช้น้ําในปี พ.ศ.2554 การให้บริการด้านชลประทาน จากพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ด้านการชลประทาน 373,850 ไร่ มีพ้ืนท่ีรับน้ําได้ 247,500 ไร่ ในจํานวนนี้เป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปี 
173,250 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 74,250 ไร่ สําหรับพ้ืนท่ีปลูกข้าว สามารถปลูกข้าวนาปลัง 
60,000 ไร่ ดังนี้  
   - พ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือการชลประทาน      373,850   ไร่ 
   - พ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน         247,500   ไร่ 
   - พ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปี          173,250   ไร่ 
   - ข้าวนาปลัง            60,000  ไร่ 
   - พ้ืนท่ีปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น        74,250   ไร่   
   - ความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทานเฉลี่ยปีละ   212.5   ล้าน ลบ.ม./ปี 
   ในการตีค่าประโยชน์ด้านการชลประทานของโครงการ สําหรับนาข้าวคิดจากมูลค่าผลผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปีและนาปลังมีน้ําชลประทาน ซ่ึงช่วยให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนและลด
ความสูญเสียจากปัญหาความแห้งแล้งซ่ึงจะทําให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 35 ของผลผลิตข้าวนาน้ําฝน
ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีชลประทาน ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นคิดจากมูลค่าของปริมาณน้ําของโครงการ ซ่ึงในพ้ืนท่ีปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้นใช้น้ําชลประทานคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ําชลประทานท้ังหมด โดยคิดค่าน้ําจาก
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําในกรณีท่ีไม่มีน้ําชลประทาน 3บาท/ลบ.ม.  

  (3.3) การประมง 
    การตีค่าประโยชน์ของโครงการจากมูลค่าของสัตว์น้ําท่ีจับได้ในเข่ือนบางลางในการศึกษาได้
ใช้ข้อมูลจากการสํารวจปริมาณสัตว์น้ําข้ึนท่าตามแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลปริมาณสัตว์น้ําข้ึนตาม    
รายท่าในช่วงเดือนระหว่างการดําเนินงาน (สบจ. 5.2 (สถต.3) (ภูมิภาค)) ประกอบกับการสํารวจปริมาณ
สัตว์น้ําท่ีจับได้จริงท้ังหมดซ่ึงรวมถึงปริมาณท่ีราษฎรนําไปบริโภคด้วย โดยประมาณจากจํานวนเรือ
ท้ังหมดท่ีอยู่ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง มีจํานวน 250 ลํา เป็นเรือท่ีทําประมง 200 ลํา นอกจากนี้ 50 ลํา
เป็นเรือท่ีราษฎรใช้เดินทางเพ่ือไปทําการเกษตรในพ้ืนท่ีโดยรอบ ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้เฉลี่ย 10 กก./วัน/
ลํา ปริมาณปลาท่ีจับได้ในปี พ.ศ.2554ประมาณ 60.5 ตัน ราคาปลาท่ีท่า 65 บาท/กก. โดยท่ีปริมาณปลา
ท่ีจับได้ใช้บริโภคร้อยละ 70 และขายร้อยละ 30 ของท้ังหมด สําหรับแนวโน้มการทําประมงค่อนข้างคงท่ี
เนื่องจากปัญหาต่างๆ กล่าวคือ ในปีพ.ศ.2535 มีราษฎรทําการประมง จํานวน 120 ราย ปริมาณปลา            
ท่ีจับได้ 63 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.84 ล้านบาท ดังแสดงในตาราง4-24 สําหรับสถิติการทําประมงในเข่ือน
บางลางในช่วงปี พ.ศ.2536-2553 เนื่องจากในการศึกษาไม่พบข้อมูลการสํารวจและจัดทําสถิติไว้ จึงใช้วิธี
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ประมาณจากแนวโน้มในอดีต ซ่ึงปรากฏว่าปริมาณปลาท่ีจับได้มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องมาจากจํานวนผู้
จับปลาน้อยลงอันเนื่องมาจากความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

ตาราง 4-24 สถิติปลาท่ีจับได้จากอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ปี พ.ศ.2528 -2535 
 

ปีพ.ศ. จํานวนปลาสด (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2528 23.48 0.25 
2529 73.48 0.80 
2530 60.09 0.70 
2531 61.93 0.77 
2532 58.47 0.85 
2533 95.18 1.42 
2534 84.00 1.30 
2535 63 0.84 
รวม 519.63 6.93 
เฉล่ีย 64.96 0.87 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, (2537) รายงานการประเมินโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง 

  (3.4) ด้านการป้องกันน้ําท่วม  
    การตีมูลค่าการลดความเสียหายจากการป้องกันน้ําท่วมของเข่ือนบางลางประโยชน์ของ
โครงการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสองจังหวัด คือจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ในกรณีท่ีโครงการสามารถ
ป้องกันน้ําท่วมได้ท้ังหมดโดยพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีท้ังสองจังหวัดดัง
ตาราง4-25 ในปี พ.ศ.2518 ความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วมของสองจังหวัด มีจํานวน 27.368 ล้านบาท 
และในปี พ.ศ.2527 มีความเสียหาย รวมสองจังหวัด 29.802 ล้านบาท ซ่ึงในกรณีท่ีมีปัญหาน้ําท่วม
จังหวัดปัตตานีจะมีความเสียหายสูงกว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและเม่ือเกิดปัญหาน้ําท่วมจะมีความเสียหาย
เฉลี่ย 28.585 ล้านบาท/ปี 

ตาราง 4-25 มูลค่าความเสียหายจากปัญหาน้ําท่วมของจังหวัดยะลาและปัตตานี 
ปี พ.ศ. เขตพ้ืนท่ี ล้านบาท/ปี 

ยะลา 3.689 
2518 ปัตตานี 23.679 

รวม 27.368 
ยะลา 5.215 

2527 ปัตตานี 24.587 
รวม 29.802 

มูลค่าความเสียหายเฉล่ีย 28.585 

ท่ีมา:โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี    
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  (3.5) ด้านการท่องเท่ียว 
    การตีมูลค่าผลประโยชน์โครงการโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ กฟผ.ในปี พ.ศ.2524-
2534 ดังแสดงใน ตาราง4-26 และจากการรวบรวมข้อมูลสถิตจํานวนนักท่องเท่ียว ระหว่างปี พ.ศ.2550-
2553 (ดังตาราง4-27) และการสํารวจในปี พ.ศ.2554 ท่ีพบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวเฉลี่ย
ประมาณ 1,300 บาท/คน 

ตาราง 4-26 สถิติของนักท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 
 

ปี พ.ศ. จํานวนนักท่องเท่ียว(คน) รายได้(ล้านบาท) 
2525 8015 1.60 
2526 27805 2.56 
2527 20351 4.07 
2528 23879 4.77 
2529 28600 5.72 
2530 25000 5.0 
2531 25000 5 
2532 28691 5.74 
2533 23299 4.46 
2534 23290 4.66 
รวม 232930 46.59 
เฉล่ีย 23.29 4.66 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2537 
 
ตาราง 4-27 ข้อมูลสถิตจํานวนนักท่องเท่ียว ระหว่างปี พ.ศ.2550-2553  
 

ปี พ.ศ. นักท่องเท่ียว (คน) 
2550 9,100 
2551 12,300 
2552 10,618 
2553 7,800 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2537 
 
 จากผลการตีค่าประโยชน์ของโครงการ ได้นํามาสรุปรายละเอียดผลการศึกษาประโยชน์ของโครงการ
ตลอดอายุของโครงการท้ังหมด ดังแสดงในตาราง4-28 
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ตาราง 4-28 ผลการศึกษาประโยชน์ของโครงการตลอดอายุโครงการ          
                     (หน่วย :ล้านบาท) 

พ.ศ. 
การประหยัด 

พลังงานค่าเช้ือเพลิง 
ค่าก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
ชลประทาน อุทกภัย ประมง ท่องเท่ียว 

การลด 
CO2 

รวม 

2519 - 73.54 - - - - - 73.54 
2520 - 0.00 - - - - - 0.00 
2521 - 0.00 - - - - - 0.00 
2522 - 0.00 - - - - - 0.00 
2523 - 0.00 - - - - - 0.00 
2524 18.48 2.85 148.88 28.99 0.01 1.52 34.30 235.03 
2525 21.72 3.00 156.71 29.26 0.07 1.60 38.12 250.49 
2526 41.39 3.16 164.96 29.53 0.13 5.66 68.64 313.48 
2527 55.80 3.33 173.64 29.80 0.20 4.07 87.44 354.28 
2528 45.76 3.50 182.78 30.07 0.25 4.78 67.75 334.89 
2529 36.26 3.68 192.40 30.34 0.80 5.72 50.73 319.94 
2530 49.46 3.88 202.53 30.61 0.70 5.00 65.40 357.58 
2531 72.34 4.08 213.19 30.88 0.77 5.00 90.40 416.66 
2532 66.10 4.30 261.87 31.15 0.85 5.74 78.06 448.08 
2533 26.33 4.52 385.62 31.42 1.42 4.46 29.39 483.17 
2534 49.22 4.76 406.76 31.70 1.30 4.66 51.91 550.31 
2535 46.70 5.01 423.95 31.97 0.84 5.71 46.54 560.71 
2536 55.26 5.28 455.53 32.24 1.01 6.66 52.04 608.01 
2537 109.94 5.55 487.11 32.51 1.17 7.51 97.84 741.63 
2538 82.10 5.85 518.69 32.78 1.34 8.27 69.04 718.06 
2539 101.56 6.15 550.27 33.05 1.51 8.93 80.72 782.19 
2540 84.07 6.48 581.85 33.32 1.68 9.49 63.14 780.01 
2541 84.92 6.82 613.42 33.59 1.84 9.96 60.27 810.83 
2542 181.19 7.18 645.00 33.86 2.01 10.33 121.52 1,001.08 
2543 196.71 7.56 676.58 34.13 2.17 10.60 124.67 1,052.43 
2544 166.23 7.95 708.16 34.40 2.33 10.78 99.56 1,029.42 
2545 97.99 8.37 739.74 34.67 2.50 10.85 55.46 949.58 
2546 77.84 8.81 771.32 34.94 2.66 10.83 41.63 948.04 
2547 122.40 9.28 802.90 35.21 2.82 10.72 61.87 1,045.19 
2548 127.74 335.26 834.48 35.48 2.98 10.50 61.01 1,407.46 
2549 225.66 10.28 866.06 35.75 3.14 10.19 101.86 1,252.94 
2550 204.71 10.82 897.64 36.02 3.30 9.79 87.32 1,249.59 
2551 259.67 11.39 929.22 36.29 3.46 13.90 104.67 1,358.61 
2552 214.47 11.99 960.79 36.56 3.62 12.58 81.69 1,321.70 
2553 218.85 12.62 992.37 36.83 3.77 12.15 78.78 1,355.38 
2554 272.15 13.28 1,023.95 37.10 3.93 13.53 92.58 1,456.53 
2555 224.54 13.95 1,079.31 37.37 4.13 14.67 72.40 1,446.37 
2556 236.89 14.65 1,137.67 37.64 4.34 14.87 72.40 1,518.45 
2557 249.91 15.38 1,199.19 37.92 4.55 15.53 72.40 1,594.88 
2558 263.66 16.15 1,264.04 38.19 4.78 16.53 72.40 1,675.74 
2559 278.16 16.95 1,332.40 38.46 5.02 17.38 72.40 1,760.77 
2560 293.46 17.80 1,404.46 38.73 5.27 18.13 72.40 1,850.25 
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ตาราง4-28(ต่อ)                          
                    (หน่วย :ล้านบาท) 

พ.ศ. 
การประหยัด 

พลังงานค่าเช้ือเพลิง 
ค่าก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
ชลประทาน อุทกภัย ประมง ท่องเท่ียว 

การลด 
CO2 

รวม 

2561 309.60 18.69 1,480.42 39.00 5.53 19.06 72.40 1,944.70 
2562 326.63 19.63 1,560.50 39.27 5.81 20.05 72.40 2,044.29 
2563 344.59 20.61 1,644.92 39.54 6.10 21.05 72.40 2,149.20 
2564 363.54 21.64 1,733.90 39.81 6.41 22.08 72.40 2,259.78 
2565 383.54 22.72 1,827.71 40.08 6.73 23.19 72.40 2,376.36 
2566 404.63 23.86 1,926.60 40.35 7.06 24.36 72.40 2,499.26 
2567 426.89 25.05 2,030.84 40.62 7.42 25.57 72.40 2,628.79 
2568 450.37 26.30 2,140.74 40.89 7.79 26.85 72.40 2,765.33 
2569 475.14 27.62 2,256.58 41.16 8.18 28.19 72.40 2,909.27 
2570 501.27 29.00 2,378.71 41.43 8.59 29.60 72.40 3,060.99 
2571 528.84 30.45 2,507.45 41.70 9.02 31.08 72.40 3,220.93 
2572 557.93 31.97 2,643.17 41.97 9.47 32.63 72.40 3,389.53 
2573 588.61 32.50 2,786.24 42.24 9.94 34.27 72.40 4,686.20 

หมายเหตุ : การปรับค่าใช้จ่ายเป็นราคาทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ Conversion Factors 
 

 4) การวิเคราะห์ความคุ้มทุน 
  จากผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์สุทธิและความคุ้มทุนของโครงการเข่ือนบางลาง โดยพิจารณา              
ท่ีอัตราคิดลดท่ี 11%, 12%, และ 13% มีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 4-29 ท่ีอัตราคิดลด 12% 
โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 582.06 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.124 
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 12.90 ต่อปี และมีระยะคุ้มทุนในปีท่ี 2532 

ตาราง 4-29 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการ 
 

รายการ 
อัตราคิดลด (Discount Rate) 
11% 12% 13% 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV : ล้านบาท) 1,045.26 582.06 238.14 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) 1.40 1.24 1.10 
อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 12.90 
ระยะเวลาคุ้มทุน (ปี) 2532 
 
   เปรียบเทียบการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการภายหลังการก่อสร้าง ซ่ึงดําเนินการ                 
โดย กฟผ. ในปี 2534-2535 ดังแสดงในตาราง4-30 ซ่ึงปรากฏว่าโครงการมีจุดคุ้มทุนในปี 2531 
โครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ 25.25% และมีอัตราส่วนประโยชน์
ต่อทุน(B/C Ratio) เท่ากับ 1.47 รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์
ก่อนการก่อสร้าง โครงการซ่ึงมีอัตราผลตอบแทน เท่ากับร้อยละ 22.76 ต่อปีซ่ึงจะเห็นว่าจากผล
การศึกษาในครั้งนี้โครงการมีความคุ้มทุนลดลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการดําเนินการเข่ือนบางลางให้
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บรรลุวัตถุประสงค์หลายด้านเช่น ด้านปัญหาอุปสรรคด้านความไม่สงบในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะด้าน                  
การท่องเท่ียว และการประมง นอกจากนี้เนื่องจากในการวิเคราะห์มีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันทางด้าน
ผลประโยชน์ด้านการชลประทาน ซ่ึงการศึกษาท่ีผ่านมาประเมินผลประโยชน์ของโครงการของพ้ืนท่ี
ชลประทานท้ังหมด แต่ในการศึกษาครั้งนี้ตีค่าประโยชน์ของโครงการใช้เฉพาะพ้ืนท่ีให้ประโยชน์จริง              
และผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และการตีมูลค่าจากค่าน้ําท่ีส่งให้พ้ืนท่ีเป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีท่ีการกระจายของ
ประโยชน์และการลงทุนแตกต่างกันในแต่ละปีของแต่ละงานศึกษาจะมีผลต่อตัวชี้วัดเช่นเดียวกัน 
   อย่างไรก็ตามผลการดําเนินการเข่ือนบางลางจากผลการติดตามประเมินโครงการหลังการ
ก่อสร้างยังจัดได้ว่าคุ้มกับการลงทุน เนื่องจากเป็นโครงการท่ีให้ผลมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือได้
ประโยชน์สูงกว่าปัจจัยทุน และมีอัตราผลตอบแทนโครงการท่ีสูงกว่าอัตราคิดลดในโครงการของรัฐหรือสูง
กว่าค่าเสียโอกาสของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด และในปัจจุบันถือได้ว่าการลงทุนเข่ือนบางลางบรรลุ
วัตถุประสงค์มีความคุ้มการลงทุนแล้ว 

ตาราง 4-30 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์และรายงานศึกษา 
 

รายการ 
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์และงานศึกษา 

การวิเคราะห์ (1) การวิเคราะห์ (2) การวิเคราะห์ (3) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV :ล้านบาท) 582.06 1,213 1,589 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) 1.24 1.47 1.63 

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 12.9 25.25 22.76 

ระยะเวลาคุ้มทุน (ปี) 2532 2531 * 
หมายเหตุ :  
(1)  การวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ 
(2)  การวิเคราะห์รายงานการประเมินผลโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางปีงบประมาณ 2524-2535 
(3)  การวิเคราะห์รายงานศึกษาก่อนก่อสร้าง ท่ีอ้างถึงใน (2) 
  * ไม่ระบุ 
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บทท่ี 5 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนิน

โครงการเขื่อนบางลาง 
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บทท่ี 5 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการเข่ือนบางลาง 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลางได้ก่อสร้างก่อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 จึงไม่มีการศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่             
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการศึกษาติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง (Post EIA) ในปี 2529 จวบจนถึงปัจจุบัน เข่ือนบางลางได้ผ่านการใช้
งานมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี การก่อสร้างเข่ือนบางลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านท้ัง
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังสังคม ดังนั้น กฟผ.จึงได้มีการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนภายหลังมีเข่ือนบางลางข้ึน โดยมาตรการท่ีเสนอแนะส่วนหนึ่งได้มาจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดสรุปประเด็นในแต่ละด้าน
ดังนี้  

5.1   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  5.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ  
     ผลการศึกษา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิประเทศในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
เข่ือนบางลางในทางลบน้อยมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศท่ีปรากฏชัดเจนหลังจากมีเข่ือน                  
บางลาง คือ สภาพภูมิประเทศบริเวณเข่ือนและโดยรอบมีทัศนียภาพสวยงามมากยิ่งข้ึนและกลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจของท้องถ่ิน 
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี จากการบุกรุกใช้พ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม เช่น 
การทําสวนยางในพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนของชาวบ้าน ซ่ึงลักษณะผลกระทบดังกล่าวถือเป็นผลกระทบชั่วคราว
เฉพาะช่วงท่ีเกษตรกรตัดโค่นยางพาราเพ่ือปลูกทดแทน และมิใช่เป็นผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
เข่ือนบางลาง       
 5.1.2  อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 
    1) มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหลังจากมีโครงการเข่ือนบางลางปริมาณน้ําฝน 
ท่ีตกเหนืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง มีปริมาณมากข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนมีโครงการ ซ่ึงสาเหตุท่ีปริมาณฝน
เพ่ิมข้ึนนั้นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกหรือเกิดจากการมีแหล่งเก็บกักน้ํา
ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีคืออ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางก็อาจเป็นได้ ทําให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพ่ิมข้ึนทําให้
มีฝนตกมากข้ึน การท่ีมีปริมาณฝนตกเพ่ิมข้ึนส่งผลทําให้เกิดปริมาณน้ําท่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีตอนบน
เพ่ิมมากข้ึนด้วย ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากป่าไปเป็นสวนยางพารามากข้ึน ทําให้
การซับน้ําของดินลดน้อยลงส่งผลทําให้เกิดน้ําผิวดินมากข้ึน ทําให้ปริมาณน้ําท่ามากข้ึน น้ําท่าเหล่านี้จะ
ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางทําให้ปริมาณน้ําท่าท่ีไหลลงอ่างเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามการควบคุม
การปล่อยน้ําของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง ช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง 
พร้อมท้ังยังสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทางด้านท้ายน้ํา  
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    การมีปริมาณน้ําท่าเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปัตตานีตอนบนมีความลาดชันสูง จะทําให้การ
ไหลของน้ําท่าไหลด้วยความเร็วสูง ทําให้โอกาสของการเกิดการกัดเซาะหน้าดินสูง หน้าดินท่ีถูกกัดเซาะ 
จะถูกพัดพาไปตามกระแสน้ําและไหลลงยังอ่างเก็บน้ํา เกิดการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ํา ทําให้ความจุของ
อ่างเก็บน้ําลดลง  
    ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบข้างต้น ควรมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ดังนี ้
      (1)  ควรปลูกป่าในพ้ืนท่ีต้นน้ําเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม 
      (2)  จัดทําแผนและดําเนินการการอนุรักษ์ดินและน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการถูกกัดเซาะจากน้ํา 
      (3) ควบคุมดูแลการระบายน้ําเพ่ือรักษาสภาพทางอุทกวิทยาทางด้านท้ายน้ําของ
เข่ือนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในลําน้ําต้องไม่กระทบต่อการกัดเซาะตลิ่งลําน้ํา 
      (4)  บํารุงรักษาโครงสร้างอาคารต่างๆ เช่นอาคารบังคับน้ํา ประตูระบายน้ําให้มี
สภาพดี อยู่เสมอ เพ่ือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถ่ิน 
เช่น อบต. อุทยานแห่งชาติฯ ในกรณีของการปลูกป่าและการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ  
     (2.1)  มาตรการติดตามตรวจสอบ 
       (1)  ทําบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลุ่มน้ําอย่างต่อเนื่อง 
       (2)  วิเคราะห์ข้อมูลฝน น้ําท่า ปริมาณตะกอนและประเมินผลกระทบของ              
ตัวแปรเหล่านี้เป็นระยะ 
     (2.2) มาตรการติดตามตรวจสอบตะกอน  
       (1) บันทึกข้อมูลตะกอนของลําน้ําสาขาท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําอย่างต่อเนื่อง 
       (2) วิเคราะห์ข้อมูลตะกอนในอ่างเก็บน้ําและประเมินผลกระทบเป็นระยะ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ.  

 5.1.3  คุณภาพนํ้าผิวดิน 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ  
     ผลการศึกษาคุณภาพน้ําตัวอย่าง พบการลดลงของคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา ท้ังจาก
การปนเป้ือนจากน้ําเสียชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ่างเก็บน้ํา การเน่าเสียของไม้ในอ่างเก็บน้ําและ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
     ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพน้ํา ควรมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบ ดังนี้ 
     (1)  จัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง  
     (2)  จัดการแก้ปัญหาไม้ยืนต้นตอตายในอ่างเก็บน้ําและปัญหาสาหร่ายซ่ึงน่าจะมีผลต่อ
คุณภาพน้ํา 
    หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้  
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานหลัก 
     - กฟผ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
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    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     (1) ทําการตรวจติดตามคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือน
บางลางท้ังระบบและต่อเนื่องโดยทําการตรวจวัด ดัชนีคุณภาพน้ําด้านกายภาพเคมี ชีววิทยา และโลหะ
หนัก  โดยใช้จุดเก็บตัวอย่างเดิมของ กฟผ. ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน  
     (2) ติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายของสาหร่าย โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของน้ําใน
เข่ือน และเก็บน้ํามาทําการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาหร่ายเป็นระยะ 
    หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. 
 

 5.1.4  ทรัพยากรดิน 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     จากการศึกษา พบว่า การทําเกษตรโดยเฉพาะสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณขอบ             
อ่างเก็บน้ํา ทําให้มีพ้ืนท่ีถูกเปิดโล่ง ประกอบกับน้ําฝนมีปริมาณมาก ทําให้โอกาสเกิดการกัดเซาะชะล้าง
พังทลายของดินได้ง่าย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงการเข่ือนบางลาง  
     ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยากรดิน    
ควรมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลาย       
ของดิน  
     (2) ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เกษตรอินทรีย ์
     (3) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
     (4) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่ายางพารา ท้ังนี้เพราะ ป่ายาง เป็นการปลูกยางโดยปล่อย
ให้พ้ืนท่ีระหว่างร่องต้นยาง มีพืชพ้ืนถ่ินแทรกตัวอยู่เต็มพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น สมุนไพร และไม้ผล 
ทําให้สวนยางพารามีโครงสร้างท่ีทําให้เกิดความชื้นและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ทําให้เกิดการทดแทนของ
สังคมพืชป่า ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชปกคลุมดินช่วยลดการชะล้างพังทลายและเป็น
การอนุรักษ์ดิน ซ่ึงต่างจากการทําสวนยางพารา ซ่ึงเป็นการปลูกพืชแบบเชิงเด่ียวท่ีมีเพียงต้นยางพารา
อย่างเดียว ทําให้ต้องมีการบํารุงรักษามากข้ึนโดยใช้ปุ๋ยและสารเคมี การทําให้พ้ืนท่ีร่องยางโล่ง ไม่มีพืช
ปกคลุมดินทําให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะสวนยางท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน 

หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. ร่วมกับเกษตรจังหวัด และอําเภอ 
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ  
     (1) จัดให้มีการจดบันทึกสถิติระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํา ให้มีความต่อเนื่องทุกวัน พร้อมทํา
การวิเคราะห์สรุปประจําเดือน 
     (2) จัดให้มีการติดตามปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายบริเวณพ้ืนท่ีขอบอ่างเก็บน้ํา
บางลาง1ครั้งเพ่ือประเมินปัญหาความรุนแรง สาเหตุ และประสานงานให้มีการแก้ไขโดยทันที 
    หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ.  
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 5.1.5  ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
    ผลการศึกษา พบมีการซึมของน้ําบริเวณเข่ือน ซ่ึงถือเป็นการซึมตามอัตราปกติท่ีต้องเกิด
ข้ึนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังมิให้การซึมของน้ําเกิดผลกระทบต่อเข่ือน ควรมี                   
มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบ โดยมีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดการซึมของน้ํา (Seepage 
measurement) ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
    หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ.  
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     (2.1) เครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพ้ืนดินจากแผ่นดินไหว (Accelerograph) ท่ีติดต้ัง
ไว้ท่ีกลางตีนเข่ือนเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยได้ตั้งค่าความไวในการเริ่มทํางานของเครื่องไว้            
ท่ี 0.001g ซ่ึงท่ีผ่านมาเครื่องสามารถตรวจวัดค่าอัตราเร่งของแผ่นดินไหวได้เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555 
เวลา 15:38 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้ค่า 0.00169 g ซ่ึงเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.7 ริกเตอร์               
นอกชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากเข่ือนบางลาง 1,003 กม.             
(ค่า 0.00169 g มากกว่าค่าเริ่มต้นของเครื่อง คือ 0.001 g)  อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบเครื่องมือ
นี้เป็นระยะ เพ่ือให้ม่ันใจว่า เครื่องสามารถทํางานได้ตามปกติ และมีความเท่ียงตรงแม่นยํา 
     (2.2) ควรมีการตรวจสอบการซึมของน้ําบริเวณเข่ือนและบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
การตรวจสอบพบความผิดปกติหรือชํารุดเสียหายต้ังแต่ต้นและจัดการซ่อมแซมได้ทันเวลาก่อนท่ีจะ
ลุกลามทําให้เข่ือนเสียหายมาก และลดความสูญเสียน้ําโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงอาจทําได้โดยการ
ตรวจสอบด้วยสายตา เป็นวิธีท่ีสะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อย การตรวจสอบสภาพเข่ือน ควรตรวจสอบ
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้  
     (2.2.1) การตรวจสอบสภาพสันเข่ือน  
        ก. รอยแตกบนสันเข่ือน บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการเกิดการไหลของ  
คันดินทางด้านข้าง รอยแตกในแนวขวางหรือต้ังฉากกับสันเข่ือนอาจจะทําให้เกิดการรั่วซึมเป็นอันตราย
ต่อเข่ือน  
        ข. การกัดเซาะของน้ําผิวดินจนทําให้สันเข่ือนเสียรูปหรือการกัดเซาะจน           
ทําให้เกิดร่องตามแนวลาดชัน อาจก่อให้เกิดการเสียระดับการกักเก็บ การกัดเซาะท่ีอันตรายคือ               
การกัดเซาะแนวต้ังฉากกับสันเข่ือนและต่อเนื่องลงไปตามแนวลาดชันด้านเหนือน้ํา การกัดเซาะลักษณะ
นี้อาจทําให้น้ําไหลท่วมสันเข่ือนได้ 
        ค. การทรุดตัวท่ีอันตรายได้แก่ การยุบตัวเนื่องจากอาจเกิดโพรงภายในตัว
เข่ือนหรือการยุบตัวเนื่องจากเกิดการลื่นไถลของคันดิน 
        ง. ร่องรอยท่ีมีความลึกจนเป็นแอ่งน้ําขังทําให้การระบายบนสันเข่ือนไม่ดี
และอาจจะก่อให้เกิดการกัดเซาะภายในตัวเข่ือนได้ 
        จ. ไม่ควรมีวัชพืชปกคลุม เพราะจะทําให้ปิดบังร่องรอยต่างๆ ท่ีบ่งบอกถึง
โอกาสเกิดพิบัติได้ นอกจากนั้นไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้ท่ีมีรากลึกข้ึนในตัวเข่ือนโดยเด็ดขาดเนื่องจากราก
อาจจะชอนไชทําให้เข่ือนรั่วได้  
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      (2.2.2) การตรวจสอบสภาพลาดเข่ือนด้านเหนือน้ําและท้ายน้ํา 
        ก. คุณสมบัติของหิน หินด้านเหนือน้ํามีหน้าท่ีป้องกันการกัดเซาะ เนื่องจาก
คลื่นภายในอ่างเก็บน้ํา ดังนั้นจึงควรมีการเรียงตัวอยู่ในสภาพท่ีขัดกันดี และมีขนาดคละท่ีดี เพ่ือให้เกิด
ช่องว่างน้อยท่ีสุด สภาพท่ีอันตรายคือ สภาพท่ีหินถูกกัดเซาะและผุกร่อนจนเริ่มเห็นดินตัวเข่ือน 
        ข. การกัดเซาะโดยคลื่น สภาพท่ีเกิดการกัดเซาะจนถึงเนื้อเข่ือนและเกิดไหล่
ดินบนลาดชัน 
        ค. การกัดเซาะโดยน้ําฝน การกัดเซาะโดยน้ําฝนในบริเวณลาดชันเป็นร่องลึก 
ทําให้สูญเสียเนื้อเข่ือนและอาจนําไปสู่การรั่วซึมภายในตัวเข่ือนได้อีกด้วย และหินป้องกันคลื่น อาจเกิด
การยุบตัวทําให้เกิดการเสียรูปของตัวเข่ือนและทําให้เสถียรภาพของการลาดชันลดลง     
        ง. วัชพืช ไม่ควรมีวัชพืชปกคลุม เพราะจะทําให้ปิดบังร่องรอยต่างๆ               
ท่ีบ่งบอกถึงโอกาสเกิดการพิบัติได้ นอกจากนั้นไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้ท่ีมีรากลึกข้ึนในตัวเข่ือนโดย
เด็ดขาดเนื่องจากรากอาจจะชอนไชทําให้เข่ือนรั่วได้  
        จ. การทรุดตัว การทรุดตัวหรือยุบตัวเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเข่ือน เนื่องจาก
อาจเกิดโพรงภายในตัวเข่ือน หรือเกิดการลื่นไถลของดินลาดชัน นอกจากนั้นการทรุดตัวยังทําให้
เสถียรภาพของการลาดชันลดลง 
        ฉ. การเลื่อนไถล การเลื่อนไถลของดินบนลาดชัน เป็นอันตรายอย่างมากต่อ
เข่ือน การลื่นไถลอาจก่อให้เกิดการแตกร้าวบนสันเข่ือนหรือบนลาดชัน ควรดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
        ช. การขุดรื้อ ไม่ควรขุดย้าย นําดิน บริเวณตัวเข่ือนไปใช้ เนื่องจากจะทําให้
เสถียรภาพตํ่าลง 
        ซ. คุณสมบัติของหญ้า สําหรับเข่ือนท่ีปลูกหญ้าบนลาดชัน หญ้าไม่ควรมี
ความสูงจนปิดบังร่องรอยท่ีอาจจะก่อให้เกิดการพิบัติ ความหนาแน่นของหญ้าควรสมํ่าเสมอ ควรสังเกต
บริเวณท่ีหญ้าหรือวัชพืชข้ึนสูงผิดปกติ เพราะบริเวณดังกล่าวอาจมีการไหลซึมของน้ํา 
        ฌ. รอยแตก รอยแตกบนลาดชันท่ีอันตรายคือ รอยแตกท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนระดับของลาดชัน รอยแตกด้านบนลาดชันต่อเนื่องถึงด้านล่างเป็นครึ่งวงกลม บ่งบอกถึงสัญญาณ
ของการพิบัติของลาดชัน 
      (2.2.3) สภาพพ้ืนท่ีฐานรากและพ้ืนท่ีท้ายน้ํา 
        ก. การไหลซึม การไหลซึมของน้ําออกจากตัวเข่ือนหรือฐานรากในจุดท่ีไม่ได้
เป็นจุดออกแบบสําหรับระบายน้ํา อาจก่อให้เกิดการพิบัติของเข่ือนได้ ลักษณะท่ีอันตรายและควร
ดําเนินการแก้ไขโดยด่วนคือ สภาวะน้ําท่ีไหลซึมมีอัตราการไหลสูงหรือน้ําท่ีไหลออกมีสีขุ่น เนื่องจาก
นําพาดินจากตัวเข่ือนหรือฐานรากออกมาด้วย ซ่ึงทําให้เกิดโพรงและเกิดการยุบตัวของเข่ือนในท่ีสุด การ
ไหลซึมอาจเกิดปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะของน้ําพุ หรือน้ําผุดออกมาจากพ้ืนดินและอาจเกิดห่างออก
จากตีนเข่ือนในระยะไกลพอสมควรด้วย 
        ข. การกัดเซาะ การกัดเซาะบริเวณฐานราก และพ้ืนท่ีท้ายน้ําอาจเกิดจาก
การขาดระบบระบายน้ําผิวดินท่ีดี การกัดเซาะจะทําให้เสถียรภาพของลาดชันลดลง 
        ค. การทรุดตัว การทรุดตัวท่ีฐานรากหรือพ้ืนท่ีท้ายน้ําอาจเกิดจากโพรง
ภายในฐานราก ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะท่ีอันตราย การทรุดตัวอาจเกิดห่างจากตีนเข่ือนออกไปได้
ไกล ส่วนใหญ่การทรุดตัวจะเกิดข้ึนเพราะการไหลซึมใต้ฐานเข่ือน 
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      (2.2.4) สภาพของประตูระบายน้ํา ประตูระบายสําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก               
ควรอยู่ในสภาพท่ีสามารถจะเปิด-ปิดบานระบายได้สะดวก ไม่มีการแตกร้าวของคอนกรีตบริเวณประตู
และร่องระบาย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กควรอยู่ในสภาพท่ีไม่แตกจนเห็นเหล็กภายใน ไม่มีน้ําไหล
ซึมด้านล่างหรือโดยรอบ รวมท้ังรางระบาย และประตูระบายไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุดตัน  

 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. 

5.2  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 5.2.1  นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     ผลการศึกษา พบว่า การสร้างเข่ือนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากน้ําไหลเป็น     
น้ํานิ่ง ทําให้หลังการก่อสร้างเข่ือน โครงการมีปริมาณแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ เพ่ิมข้ึน             
ท้ังชนิดและปริมาณ ส่วนสัตว์หน้าดินมีจํานวนลดลง นอกจากนี้ยังพบภาวะท่ีมีแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็น    
ชนิดเด่น มีค่าดัชนีความหลากหลายตํ่า ซ่ึงบ่งชี้ถึงความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ําในบางพ้ืนท่ี  
     อย่างไรก็ตาม ลําน้ําในพ้ืนท่ีโครงการจัดว่าเป็นแหล่งต้นน้ําท่ีมีสภาพนิเวศท่ีมีความ
หลากชนิดของพันธุ์ปลาตามสภาพแหล่งนิเวศในเกณฑ์ปกติท่ีดี แต่ไม่จัดว่าเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์                 
ตามธรรมชาติ เพราะชนิดปลาท่ีพบแพร่กระจายในแหล่งน้ําท่ัวไป และไม่ต้องการแหล่งจําเพาะ สําหรับ
การสืบพันธุ์ วางไข่ หรือเลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณต้นน้ํา และไม่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ปลาจากการไม่มีทางผ่านของปลาในพ้ืนท่ีเข่ือนภายหลังการดําเนินการ 
     นอกจากนี้ เข่ือนบางลางมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้มีจํานวนพันธุ์
ปลามากข้ึน แต่พบยังมีการลักลอบจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่ นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเพ่ิม
มากข้ึนในบางฤดูกาล  ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน 
     ดังนั้น ควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษานิเวศวิทยาของเข่ือนบางลางไว้ โดยมี
มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ดังนี ้
     (1) รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์น้ํา 
     (2) ควบคุมปริมาณธาตุอาหารในน้ําเพ่ือป้องกันไม่ให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากผิดปกติ 
     (3)  รักษาระดับน้ําในเข่ือนให้เหมาะสม ถ้าปริมาณน้ํามากพอ จะลดปริมาณแสง และ
ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ทําให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินตายและไม่เจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้  

หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. ร่วมกับ กรมประมง 
   2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
    (1) สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของน้ําในเข่ือน และเก็บตัวอย่างน้ํามาทําการวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณสาหร่ายเป็นระยะ ซ่ึงสามารถทําร่วมกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
    (2) รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือนบางลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ํา  

 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ.  
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 5.2.2  ทรัพยากรป่าไม้ 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ  
     ผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดข้ึนจากการมีเข่ือนบางลาง คือ การสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้จาก
สภาพน้ําท่วมขังในเข่ือนบางลาง ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่เข่ือนเปิดดําเนินการ นอกจากนี้               
ยังพบว่า พ้ืนท่ีป่าของป่าฮาลา-บาลา มีแนวโน้มลดลง โดยผลจากการแปลภาพดาวเทียม Landsat-5 
ระบบ Thematic Mapper พบว่า ในปี 2543 ป่าดงดิบชื้นมีพ้ืนท่ี 208,276.03 ไร่ (ร้อยละ 43.34)               
ในปี 2544 มีพ้ืนท่ีลดลงเท่ากับ 174,502.34 ไร่ (ร้อยละ 36.31) และในปี พ.ศ. 2550 มีพ้ืนท่ี 
164,954.36 ไร่ (ร้อยละ 34.32) ซ่ึงจะเห็นว่า การลดลงอย่างต่อเนื่องของพ้ืนท่ีป่าดงดิบเป็นผลมาจาก
ความต้องการขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ และเป็นการลดลงหลังจากท่ีเข่ือน
บางลางดําเนินการแล้ว จึงมิได้มีสาเหตุเกิดจากการมีเข่ือนบางลาง อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการรักษาผืน
ป่าฮาลา-บาลา ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําของเข่ือนบางลาง จึงควรต้องมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบ ดังนี้  
     (1)  รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
     (2) สนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า                 
และพันธุ์พืช  

 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 5.2.3  สัตว์ป่า 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     ผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดข้ึนจากการมีเข่ือนบางลาง คือ การสูญเสียสัตว์ป่าจากสภาพน้ํา
ท่วมขังในเข่ือนบางลาง ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนานแล้วต้ังแต่ ปี 2524 หลังเข่ือนเปิดดําเนินการ                
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุค่าความชุก ดัชนีความหลากหลาย และการแพร่กระจายตัวของสัตว์ป่าได้
อย่างชัดเจน (เนื่องจากในการศึกษานี้ ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรสัตว์ป่าจากเอกสาร 
รายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบกับการสํารวจทําได้เฉพาะในช่วง             
เวลาหนึ่ง จึงมีข้อมูลการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง และไม่ได้มีการสํารวจต่อเนื่องตามช่วงเวลา) แต่จาก
ข้อมูลพบว่า นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลี้อยคลาน ยังคงเป็นชนิด
เดียวกันกับก่อนท่ีจะสร้างเข่ือนบางลาง อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ให้ประชากรของสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีป่า                       
ฮาลา-บาลา ลดลง เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ในท่ีสุด จึงควรมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบ ดังนี้  
      (1)  รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
      (2)  สนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ 
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
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5.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
  5.3.1  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     การใช้ท่ีดินบริเวณเข่ือนบางลาง ส่วนใหญ่เป็นการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือทําเกษตรกรรม            
ซ่ึงส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 จะเป็นการปลูกยางพารา และท่ีเหลือเป็นสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะเป็นการทําสวนยางในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น 1A, 1B ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดังจะเห็นได้จากการ
เพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม คือ ในปี 2543 มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 238,615.62 ไร่ (ร้อยละ49.65) 
เพ่ิมข้ึนเป็น 279,084.375 ไร่ (ร้อยละ 58.07) ในปี 2544 และเพ่ิมเป็น 286,105.61 ไร่ (ร้อยละ59.53)               
ในปี 2550 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีเกษตรมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะการใช้
ท่ีดินดังกล่าว กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการเข่ือนบางลาง การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน
ดังกล่าวก็ยังคงเกิดข้ึนต่อไป เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงต้องการพ้ืนท่ีทํากินเพ่ิมเพ่ือรองรับการขยาย
ครัวเรือน และพบมีพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อยู่ต่อเนื่องกับท่ีทํากินเดิมท่ีมีเส้นทางเดิน
เท้าเข้าถึงได้  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าเป็นพ้ืนท่ีเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษา จึงไม่ได้มีสาเหตุมาจาก                 
การพัฒนาโครงการเข่ือนบางลาง  
     อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าวจึง
จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ดังนี้  
     (1)  การให้ความรู้ด้านการทําเกษตรกรรมท่ีถูกวิธี 
     (2)  รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
     2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
      ตรวจสอบแนวหลักเขตอย่างต่อเนื่อง 
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

  5.3.2  การคมนาคมขนส่ง 
     1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
      จากการศึกษา พบว่า การมีเข่ือนบางลางทําให้การคมนาคมขนส่งทางบกโดยรวม
สะดวกข้ึน แต่ถนนบางสายชํารุดตามสภาพการใช้งานหรือจากการกัดเซาะจากฝนท่ีตกชุกในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะทางหลวงชนบท หมายเลข 6024 จากเข่ือนบางลาง ไปยังบ้านสันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์
พัฒนา 7 และจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ซ่ึงปัจจุบันถูกกัดเซาะจากน้ําป่าไหลหลาก ส่วนการคมนาคมทางน้ํา
พบว่า ปัจจุบันไม่ได้ใช้การสัญจรทางเรือ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน แต่การมีเข่ือนช่วยลดปัญหาน้ําท่วมเส้นทาง
คมนาคม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การคมนาคมทางบก เกิดความสะดวกและปลอดภัย จึงควรมีมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ โดยทําการตรวจสอบ ซ่อมแซมถนนและสะพานท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีท่ีเข่ือน
รับผิดชอบ              
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. และกรมประชาสงเคราะห์ 
     2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
      ติดตาม ตรวจสอบสภาพถนนและซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง  

  หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ คือ กฟผ. และกรมประชาสงเคราะห์ 
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 5.3.3  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ  
     ผลการศึกษา พบว่า การมีเข่ือนบางลางช่วยให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และการมีไฟฟ้าใช้ ซ่ึงใน
ปัจจุบันครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังหมู่บ้านอพยพ สันติ 1 สันติ 2 และจุฬาภรณ์พัฒนา 7  
     อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ชุมชนในพ้ืนท่ีจะมีไฟฟ้าใช้ แต่มีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย โดยเฉพาะ
เม่ือฝนตกหนักมีลมพายุ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ มีต้นไม้หนาแน่นตามแนวสายไฟฟ้า เพ่ือบรรเทา
ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย จึงควรมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ คือ การตรวจสอบตัดแต่งก่ิง
ต้นไม้ไม่ให้พาดผ่านแนวเสาไฟฟ้า  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     ทําการตรวจสอบระบบและสายไฟฟ้าและตัดก่ิง ต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้าเป็นระยะ 
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 5.3.4  การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     การมีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง เป็นการเพ่ิมปริมาณน้ําและพ้ืนท่ีผิวน้ํามากข้ึน ก่อให้เกิด
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําจากบริเวณต้นน้ํา ท่ีส่งผลต่อทรัพยากรประมงบริเวณท้ายน้ํา 
เข่ือนบางลางและหน่วยงานประมงในพ้ืนท่ี ได้มีการดําเนินการปล่อยปลาในพ้ืนท่ีอ่างในโอกาสต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องตลอดมา ซ่ึงจากการทบทวนรายงานพบว่าผลผลิตสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
เพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงพบว่ามีการลักลอบจับสัตว์น้ําในฤดูปลาวางไข่ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว ควรมีมาตรการแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาผลกระทบ ดังนี้  
     (1)  รณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกับการทําประมงเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชน 
     (2) ควรมีการปล่อยสัตว์น้ําเศรษฐกิจเพ่ิมเติมลงในบริเวณอ่างเก็บน้ํา โดยมีการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ําสู่แหล่งน้ําปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัว  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมประมง 
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     (1)  รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบเข่ือนบางลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูปลาวางไข่ ในฤดูฝนระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม - 31 กันยายนของทุกปี 
     (2)  มีการรวบรวมบันทึกปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาท่ีปล่อยลงสู่ อ่างเก็บน้ําเข่ือน            
บางลางในแต่ละครั้ง สําหรับเป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ํา                       

   หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมประมง 
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 5.3.5   การเกษตรกรรม 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ  
     การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย เนื่องจาก                   
มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรตลอดท้ังปี รวมท้ังมีเส้นทางรถยนต์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนา
พ้ืนท่ีหลังการสร้างเข่ือน ทําให้สามารถนําผลผลิตท่ีได้ส่งขายออกสู่ตลาดภายนอกได้สะดวก นอกจากนี้ 
การพัฒนาการเกษตรกรรม ยังส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทําให้เกิดการปนเป้ือนลง
ในอ่างเก็บน้ํา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ําได้ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบดังกล่าว                      
จึงควรมี มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ดังนี้  
     (1) รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
     (2) รณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกับการผลกระทบของปุ๋ยและสารเคมี ท่ีมีต่อปลา               
และสิ่งมีชีวิตในน้ํา  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  
      - กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลัก  
      - กฟผ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     ตรวจสอบแนวหลักเขตอย่างต่อเนื่อง  

  หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 5.3.6   อุทกภัย 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านอุทกภัย 
     การทบทวนข้อมูลท่ีผ่านมา พบว่า ก่อนการสร้างเข่ือน พ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีตอนใต้
ของลุ่มน้ําปัตตานี ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดยะลา และปัตตานี จะประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงเกือบ
ทุกปี โดยเฉพาะเกิดภาวะน้ําท่วม ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน ประมาณพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม                
ท่ีมีปริมาณน้ํามาก อย่างไรก็ตามปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีมิได้เกิดข้ึนทุกปี และเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
ซ่ึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการประเมินทางด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน พบว่า การควบคุมการปล่อยน้ําของ
อ่างเก็บเข่ือนบางลาง ทําให้สามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้านท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง              
อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาในกรณีท่ีเกิดน้ําท่วม จะต้องมีการดําเนินการตามมาตรการ
ดังนี้ 
     (1) ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ ในการแจ้งเตือน
ชุมชน เก่ียวกับสถานการณ์น้ําในพ้ืนท่ีและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสาร การเฝ้า
ระวังพ้ืนดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก   
     (2) บํารุงรักษาระบบโทรมาตรให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
     (3) ปฏิบัติตามแผนป้องกันสาธารณภัยของจังหวัดและอําเภอ  

  หน่วยงานรับผิดชอบ คือ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและอําเภอ           
กรมชลประทาน และ กฟผ. 
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5.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 5.4.1  เศรษฐกิจสังคม 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนเหนือเข่ือน ท้ายเข่ือน และชุมชนในพ้ืนท่ีอพยพ มีทัศนคติ 
ท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลง หลังจากการสร้างเข่ือน ในประเด็นด้าน เศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 
สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของเข่ือนบางลางต่อชุมชนให้
คงอยู่ตลอดไป จําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้ คือ  
     (1)  จัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 
     (2)  ส่งเสริมการทํากิจกรรมชุมชนต่างๆ 
     (3)  การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
     (4)  มีการประชาสัมพันธ์ เ ก่ียวกับภารกิจของเ ข่ือนท่ีมีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง                   
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ.  
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     ติดตามความพึงพอใจของชุมชนเหนือเข่ือน ชุมชนท้ายเข่ือน และพ้ืนท่ีอพยพต่อ
กิจกรรมของเข่ือน เป็นประจําทุกปีใน 3 ปีแรก หลังจากนั้นอาจดําเนินการทุก 3 ปี หากผลการประเมิน
ไม่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. 

 5.4.2  การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     สภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามหลังการมีเข่ือนบางลาง ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม                
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเข่ือน อ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ประกอบกับการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนหลัง               
มีเข่ือน จึงทําให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเข่ือนกับสถานท่ีใกล้เคียง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้                     
การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว จําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้  
     (1) ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลางให้อยู่ในความเรียบร้อย  
     (2)  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยรอบให้อยู่ในสภาพดี และมีความปลอดภัยในการสัญจร 
     (3)  จัดทําป้ายสื่อความหมายด้านการท่องเท่ียวให้ชัดเจน  
     (4)  จัดต้ังระบบวิทยุสื่อสาร หรือเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่างเก็บ
น้ํา เพ่ือสื่อสาร แจ้งข่าวสาร หรือขอความช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียวและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. ร่วมกับ เทศบาลตําบลเข่ือนบางลาง เทศบาลตําบลธาร
โต และเทศบาลตําบลคอกช้าง 

 5.4.3  สาธารณสุข 
    1) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
     การจัดให้มีบริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี หลังการก่อสร้างเข่ือนบางลาง เช่น การจัดต้ังสถาน
บริการเข่ือนบางลางเพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นท้ังแก่พนักงานของ กฟผ. รวมท้ังชุมชนในพ้ืนท่ี 
พร้อมท้ังบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
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และสาธารณสุขแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีได้เพ่ิมข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนหลังการสร้างเข่ือน  
ทําให้พ้ืนท่ีโครงการและใกล้เคียงในปัจจุบัน ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขท่ีดีครอบคลุมและเพียงพอ 
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีห่างไกล จึงยังขาดผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน นอกจากนี้พบว่าชุมชน 
ในพ้ืนท่ียังมีปัญหาท่ีอยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนขาดสุขลักษณะ และได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ  
     อย่างไรก็ตามเพ่ือลดปัญหาผลกระทบดังกล่าว จึงควรดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้  
      (1)  ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณสุขและสุขศึกษา 
      (2)  สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีหน่วยเคลื่อนท่ีร่วมกับ
หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
      (3) สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมในการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ คือ  
      - สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานทางการแพทย์ในพ้ืนท่ี เป็นหน่วยงานหลัก 
      - กฟผ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
    2) มาตรการติดตามตรวจสอบ 
     อย่างไรก็ตามถึงแม้โรคท่ีเกิดจากน้ําเป็นสื่อในพ้ืนท่ีโครงการ ยังไม่มีรายงานการระบาด
ของโรคท่ีเกิดจากน้ําเป็นสื่อ แต่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จึงควรมีแผนติดตามเฝ้าระวัง
โรคท่ีมีน้ําเป็นสื่ออย่างต่อเนื่อง  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กฟผ. 

 5.4.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    จากการรับฟังความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลางในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้า ยังขาดความต่อเนื่องดังนั้น
เพ่ือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็ง ต้องดําเนินการตามมาตรการ
ดังนี้  
     (1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนบางลาง อย่างต่อเนื่อง 
     (2) จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนและชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง 
     (3) เปิดโอกาสให้ประชาชน เสนอปัญหาเพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ี
เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     หน่วยงานรับผิดชอบคือ กฟผ. และองค์กรในชุมชน 

5.5 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

   ตารางสรุปมาตรการป้องกันและติดตามผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการมีเข่ือน
บางลาง ดังตาราง 5-1 
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ตาราง 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการเขื่อนบางลาง 

ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอจากชุมชน 

และหน่วยงานท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณต่อปี 
(ล้านบาท) 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่ปรากฏ

ชัดเจนหลังจากมีเขื่อนบางลางคือ สภาพภูมิ
ประเทศบริเวณเขื่อนและโดยรอบมีทัศนียภาพ
สวยงามมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจของท้องถิ่น 

- - - - - 
 

- - 

1.2 คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศบริเวณเขื่อนและพื้นที่โดยรอบมี 
ค่าต่ํากว่ามาตรฐานคุณภาพ 

- - - -  - - - 

1.3 อุทกวิทยา 
น้ําผิวดิน 

- ปริมาณน้ําฝนที่ตกเหนืออ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง
เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 
และส่งผลให้มีปริมาณน้ําท่าในพื้นที่ลุ่มน้ําปัตตานี
ตอนบนเพิ่มมากขึ้น  
- การควบคุมการปล่อยน้ําของอ่างเก็บน้ําเขื่อน
บางลาง ช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทางด้าน
ท้ายน้ําได้ระดับหนึ่งพร้อมทั้งยังสามารถช่วยเพิ่ม
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทางด้าน
ท้ายน้ํา 
- ปริมาณน้ําท่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อไหลผ่านพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปัตตานีตอนบนที่มีความลาดชันสูงจะทําให้น้ําท่า
ไหลด้วยความเร็วสูง เกิดการกัดเซาะหน้าดิน              
และเกิดตะกอน ทําให้ความจุของอ่างเก็บน้ําลดลง  

- - ควรปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ําเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
- จัดทําแผนและดําเนินการอนุรักษ์ดิน
และน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การถูกกัดเซาะจากน้ํา 
- ควบคุมดูแลการระบายน้ําเพื่อรักษา
สภาพทางอุทกวิทยาทางด้านท้ายน้ําของ
เขื่อนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําในลําน้ําต้องไม่กระทบต่อการกัด
เซาะตลิ่งลําน้ํา 
- บํารุงรักษาโครงสร้างอาคารต่างๆ เช่น
อาคารบังคับน้ําประตูระบายน้ําให้ มี
สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กฟผ. ร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น อบต. อุทยาน
แห่งชาติฯในกรณีปลูกป่า
และการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

-บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
บริเวณลุ่มน้ําปัตตานีตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งเขื่อน
บางลางอย่างต่อเนื่อง 
-วิ เคราะ ห์ข้ อ มูลฝนปริมาณ น้ํา ท่า และ
ประเมินผลกระทบของตัวแปรเหล่านี้เป็น
ระยะ 
- บันทึกข้อมูลตะกอนลําน้ําสาขาที่ไหลลงอ่าง
เก็บน้ําอย่างต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ข้อมูลตะกอนในอ่างเก็บน้ําและ
ประเมินผลกระทบเป็นระยะ 

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

1.4 คุณภาพน้ํา  
ผิวดิน 

คุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําบางลางอยู่ในเกณฑ์ของ
คุณภาพน้ําผิวดินประเภท 2 หากแต่คุณภาพน้ํา  
ในอ่างเก็บน้ํามีคุณภาพลดลง เนื่องจากมีการ
ขยายตัวของชุมชนตอนบนของอ่างเก็บน้ําจึงเกิด
การปนเปื้อนจากน้ําเสียในบริเวณอ่างเก็บน้ํา
ตอนบน เมื่อประกอบกับในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ํา
ในเขื่อนน้อย ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 

- - จัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
บริเวณพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ําเขื่อน
บางลาง  
- จัดการแก้ปัญหาไม้ยืนต้นตอตายในอ่าง
เก็บน้ําและปัญหาการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก  
- กรมอุทยานแห่งชาติ          
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมชลประทาน และ กฟผ.
เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

- ทําการตรวจติดตามคุณภาพน้ําในพื้นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อน
บางลางทั้งระบบและต่อเนื่องโดยทําการ
ตรวจวัด ดัชนีคุณภาพน้ําด้านกายภาพ เคมี 
ชีววิทยาและโลหะหนักปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดู
แล้งและฤดูฝนโดยใช้จุดเก็บตัวอย่างเดิมของ 
กฟผ.   
- ติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายของ
สาหร่าย โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของน้ําใน
เขื่อน และเก็บน้ํามาทําการวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณสาหร่ายปีละครั้ง 

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

1.5 อุทกวิทยาน้ําใต้ดิน - เขื่อนบางลางทําให้ค่าศักยภาพของน้ําใต้ดินเพิ่ม
สูงขึ้นเล็กน้อย โดยจะส่งผลให้ในฤดูฝน เมื่อมีฝน
ตกหนักจะทําให้มีพื้นที่น้ําขังบริเวณที่ลุ่มสองฝั่งลํา
น้ําปัตตานี อย่างไรก็ตามเป็นผลกระทบชั่วคราว 
และเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น 

- - 

 

- - - - - 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอจากชุมชน 

และหน่วยงานท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณต่อปี 
(ล้านบาท) 

1.6 คุณภาพน้ํา 
ใต้ดิน 

- คุณภาพน้ําใต้ดินโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล  

- - - - - - - 

1.7 ทรัพยากรดิน - สภาพพื้นที่ดินโดยรอบอ่างเก็บน้ํา มีการชะล้าง
พังทลายสูง เมื่อมีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณขอบ
อ่างเก็บน้ําทําให้พื้นที่ถูกเปิดโล่ง เมื่อมีน้ําฝนใน
พื้นที่มาก ทําให้ดินเกิดโอกาสถูกกัดเซาะชะล้าง
พังทลายสูง 
 
 

- - ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร  
การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  
- ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
เกษตรอินทรีย์ 
- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
- ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่ายางพารา ทั้งนี้
เพราะ ป่ายางเป็นการปลูกยางพารา โดย
ปล่อยให้พื้นที่ระหว่างร่องต้นยางพารามี
พืชพื้นถิ่นแทรกตัวอยู่เต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่
เป็นไม้ยืนต้น สมุนไพร และไม้ผล ทําให้
สวนยางพารามีโครงสร้างที่ทําให้เกิด
ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมทําให้
เกิดการทดแทนของสังคมพืชป่า ช่วย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพมีพืช
ปกคลุมดินช่วยลดการชะล้างพังทลาย
และเป็นการอนุรักษ์ดิน  
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ปัตตานี เพื่อควบคุมรักษาระดับน้ําใน
แม่น้ําปัตตานีให้เหมาะสม 

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช และ ตชด.
เป็นหน่วยงานหลัก 
- กฟผ. กรมชลประทาน 
และกองทุนสงเคราะห์การ
ทําสวนยาง (กสย.) เป็น
หน่วยงานสนับสนุน  
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

- จัดให้มีการจดบันทึกสถิติระดับน้ําในอ่าง
เก็บน้ํา ให้มีความต่อเนื่องทุกวัน พร้อมทําการ
วิเคราะห์สรุปประจําเดือน 
- จัดให้มีการติดตามปัญหาการกัดเซาะและ
การพังทลายบริเวณพื้นที่ขอบอ่างเก็บน้ํา          
บางลางปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินปัญหา 
ความรุนแรง สาเหตุ และประสานงานให้มี
การแก้ไขโดยทันที 
- จัดให้มีทุนส่งเสริมการปลูกยางพารา 
 

กฟผ. และ กสย. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

1.8 ธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

- เขื่อนบางลางออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวที่จุดเกินขนาด 8 ริกเตอร์ และการ
เกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อตัว
เขื่อนบางลาง หากแต่พบการซึมของน้ําบริเวณ
เขื่อนซึ่งถือเป็นการซึมตามอัตราปกติที่ต้องเกิด
ขึ้นอยู่แล้ว 

 
- 

-  บํารุงรักษาเครื่องมือวัดการซึมของน้ํา 
(seepage measurement) ให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา  
 

กฟผ. 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

- ควรมีการตรวจสอบการซึมของน้ําบริเวณ
เขื่อนและบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ โดยการ
ตรวจสอบสภาพสันเขื่อน สภาพลาดเขื่อน
ด้านเหนือน้ําและท้ายน้ํา สภาพพื้นที่ฐานราก
และพื้นที่ท้ายน้ําและสภาพของประตูระบาย
น้ํา เป็นประจํา 

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา - เขื่อนบางลางมีสภาพนิเวศวิทยาที่เอื้อต่อการทํา

ประมง 
- มีจํานวนพันธุ์ปลามากขึ้น แต่มีแนวโน้ม              
การลักลอบจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่  
- ในบางฤดูกาลมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
 

กฟผ. ควรหาวิธีป้องกันการ
แพร่กระจายของสาหร่าย 

- รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สัตว์น้ํา 
- มีการป้องกันไม่ให้สาหร่ายเจริญเติบโต
มากผิดปกติ 
- รักษาระดับน้ําในเขื่อนให้เหมาะสม            
ถ้าปริมาณน้ํามากพอจะลดปริมาณแสง
และปริ ม าณออก ซิ เ จน ใน น้ํ า ทํ า ใ ห้
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินตายและไม่
เจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้ 
 

กฟผ.กรมประมง 
และกรมชลประทาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

- สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของน้ําในเขื่อน 
และเก็บตัวอย่างน้ํามาทําการวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณสาหร่ายเป็นระยะ  (สามารถทํา
ร่วมกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิว
ดิน) 

กฟผ. 
 

100,000 บาท 
 

2.2 ป่าไม้ 
 

- มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจนจากการดําเนิน
โครงการเนื่องจาก พื้นที่ป่าเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่

เพิ่มหน่วยป้องกัน 
รักษาป่า 

- รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- 
 

- - 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอจากชุมชน 

และหน่วยงานท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณต่อปี 
(ล้านบาท) 

2.2 ป่าไม้ (ต่อ) อ่างเก็บน้ํา พบการลดลงอย่างต่อเนื่องของพื้นที่
ป่ากลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากมี 
การขยายตัวของชุมชน หากแต่การดําเนิน
โครงการไม่ส่งผลต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าเพิ่มเติม 

- สนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 
 

และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

2.3 สัตว์ป่า - สูญเสียสัตว์ป่า และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
จากการมีเขื่อนบางลาง 
- การดําเนินโครงการส่งผลให้สูญเสียแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า โดยในปัจจุบันสัตว์ป่าสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ 

เ พิ่ มห น่วย ป้อ งกั นและ ชุ ด
ลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

- รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
- สนับสนุนโครงการป้องกันและรักษาป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 
 

กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
 

- การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เนื่องจากการขยายพื้นที่
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกยางพาราในพื้นที่
ลุ่มน้ําชั้น 1A, 1B 

หน่วยงานควรใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

- การให้ความรู้ด้านการทําเกษตรกรรมที่
ถูกวิธี 
- รณรงค์ ใ ห้ ชุมชนมี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 

กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

-  ตรวจสอบแนวหลักเขตอย่างต่อเนื่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

3.2 การคมนาคมขนส่ง - การมีเขื่อนบางลางช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมเส้นทาง
คมนาคม ทําให้การคมนาคมขนส่งทางบกโดยรวม
สะดวกขึ้น แต่ถนนบางสายชํารุดตามสภาพการใช้
งานหรือจากการกัดเซาะจากฝนที่ตกชุก 

กรมประชาสงเคราะห์ 
และกฟผ. ควรตั้งงบประมาณ
สนับสนุนในการซ่อมแซม
ร่วมกัน 

- ทําการตรวจสอบ ซ่อมแซมถนนและ
สะพานที่ชํารุดในพื้นที่ที่เขื่อนรับผิดชอบ  
 

กรมประชาสงเคราะห์ 
และ กฟผ. 

2,000,000 บาท/ปี ติดตาม ตรวจสอบสภาพถนนและตามแผนให้
อยู่ในสภาพดี 

กรมประชาสงเคราะห์ 
และ กฟผ. 

 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

3.3 สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

- การมีเขื่อนบางลาง ช่วยให้เกิดการพัฒนา
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่ โดยเฉพาะ
น้ําประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค และการมี
ไฟฟ้าใช้แต่ในสภาพปัจจุบันมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีต้นไม้หนาแน่นตาม
แนวสายไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องทํา
การตรวจตราแนวสายไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบตัดแต่ง
กิ่งต้นไม้ไม่ให้พาดผ่านแนวเสาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

ทําการตรวจสอบระบบและสายไฟฟ้าตาม
แนวเสาไฟฟ้าเป็นระยะ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

3.4 การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

- การมีอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง เป็นการเพิ่ม
ปริมาณน้ําและพื้นที่ผิวน้ํามากขึ้น ก่อให้เกิดแหล่ง
อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําจากบริเวณต้นน้ํา
แต่พบมีแนวโน้มการลักลอบจับสัตว์น้ําในฤดู
วางไข่  

ก รมประมงควร มี เ ว รยาม
ลาดตระเวนบ่อยๆ 

- รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทํา
ประมงเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชน 
- ควรมีการปล่อยสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมลงในบริเวณอ่างเก็บน้ํา โดยมีการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําสู่แหล่งน้ําปีละไม่น้อย
กว่า 1 ล้านตัว  

กฟผ. 200,000 บาท - รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบเขื่อนบาง
ลางให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้ํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูปลาวางไข่ระหว่าง 
15 พ.ค.-15 ก.ย. ของทุกปี 
- มีการรวบรวมบันทึกปริมาณและชนิดพันธุ์
ปลาที่ปล่อยในแต่ละครั้ง สําหรับเป็นข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
พื้นที่อ่างเก็บน้ํา                       

กรมประมง อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

3.5 การเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่หลากหลายเนื่องจากมีน้ํา 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ประกอบกับ 
การมีเส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา
พื้นที่หลังการสร้างเขื่อนทําให้สามารถนําผลผลิตที่
ได้ส่งขายออกสู่ตลาดภายนอกได้สะดวก 
- พบการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในอ่างเก็บน้ําซึ่งเมื่อ

- - รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
- รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การผลกระทบของปุ๋ยและสารเคมี ที่มีต่อ
ปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เป็นหน่วยงานหลัก 

และ กฟผ. เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน 

- - ตรวจสอบแนวหลักเขตอย่างต่อเนื่อง กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

- 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอจากชุมชน 

และหน่วยงานท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณต่อปี 
(ล้านบาท) 

3.5 การเกษตรกรรม
(ต่อ) 

ตายลงจะส่งผลกระทบต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ได้  

3.6 อุทกภัยและ 
การป้องกันน้ําท่วม 

- เกิดภาวะน้ําท่วม ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝนที่มี
ปริมาณน้ํามาก แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีการควบคุม
การปล่อยน้ําของเขื่อนช่วยลดปัญหาน้ําท่วมในฤดู
ฝนในพื้นที่ท้ายน้ําระดับหนึ่ง 

ควรมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สําหรับชุมชน 

- ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด/อําเภอ ในการแจ้งเตือน
ชุมชน 
- บํารุงรักษาระบบโทรมาตรให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ปฏิบัติตามแผนป้องกันสาธารณภัยของ
จังหวัดและอําเภอ 

หน่วยงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดและอําเภอ  
กรมชลประทาน และ กฟผ. 

- -ติดตามการดําเนินงานฟื้นฟู และแก้ไข
ผลกระทบจากสาธารณภัย 
 

หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดและอําเภอ 

อยู่ในงบหน่วยงาน 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

-ทัศนคติที่ดีขึ้นของชุมชนหลังจากการสร้างเขื่อน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นด้าน เศรษฐกิจ 
สังคมและชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยและ
สาธารณูปโภค  

- สนับสนุนส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจสังคมและชีวิตความ
เป็นอยู่ 
- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของเขื่อนที่มีต่อชุมชน 

- จัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 
- ส่งเสริมการทํากิจกรรมชุมชนต่างๆ 
- การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ
เขื่อนที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

กฟผ. 
 

1,500,000 บาท - ติดตามความพึงพอใจของชุมชนเหนือเขื่อน 
ชุมชนท้ายเขื่อน และพื้นที่อพยพ ต่อกิจกรรม
ของเขื่อน เป็นประจําทุกปีใน 3 ปีแรก 
หลังจากนั้นอาจดําเนินการทุก 3 ปี หากผล
การประเมินไม่แสดงแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ 

กฟผ. 
 

1,000,000 บาท 

4.2 การท่องเที่ยวและ
สุนทรียภาพ 

- เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสถานที่
ใกล้เคียง 
 

- ให้มีสวนสุขภาพและ
สวนสาธารณะ 
- ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน
ในท้องถิ่น 

- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณ
เขื่อนบางลางให้อยู่ในความเรียบร้อย 
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยรอบให้อยู่ 
ในสภาพดี และมีความปลอดภัยใน             
การสัญจร 
- จัดทําป้ายสื่อความหมายให้ชัดเจน  
- จัดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร หรือเครือข่าย
สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมพื้นที่อ่าง
เก็บน้ํา  

กฟผ. เทศบาลตําบล 
เขื่อนบางลาง เทศบาลตําบล
ธารโต และเทศบาลตําบล

คอกช้าง 
 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- - - 

4.3 การสาธารณสุข - การให้บริการทางด้านสาธารณสุขของชุมชนมี
ความทั่วถึง แต่ที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วน
ยังขาดสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังขาดผู้ชํานาญ  
การเฉพาะด้าน และการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่
ครบ 

- - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข
และสุขศึกษา 
- สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข 
เช่น การจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับ
หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง  และมีผู้ เ ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาร่วมในการให้บริการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

สาธารณสุขจังหวัด 
และหน่วยงานทางการ

แพทย์ในพื้นที่ 
เป็นหน่วยงานหลัก 
กฟผ.เป็นหน่วยงาน

สนับสนุน 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- มีแผนติดตามเฝ้าระวังโรคที่มีน้ําเป็นสื่อ
อย่างต่อเนื่อง  

กฟผ. 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

4.4 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ขาดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ 

ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้นํา
ชุมชนและชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขอย่างน้อย           
ปีละ 1 ครั้ง 

กฟผ.และองค์กรในชุมชน 50,000 บาท/ปี - - - 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
6-1 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553. รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 : รายชื่อสถานบริการสาธารณสุข

จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2552 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553. รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 : จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพสุขภาพตําบล/สถานีอนามัย/PCU จําแนกรายอําเภอ จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2552 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553. รายงานการตาย : สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดยะลา                             

ปี พ.ศ. 2550 – 2552 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553. รายงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 : จํานวนสถานบริการสาธารณสุข 

จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2552. 
กรมควบคุมมลพิษ. คุณภาพอากาศบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา ปี 2553. Retrieved  

July 20, 2554, from http://aqnis.pcd.go.th/node/24 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.ยะลา, 2553. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัด

ยะลา ปี พ.ศ. 2550- 2552. 
กรมชลประทาน, 2546. อัตราการใช้น้ําของประชากร  
กรมทรัพยากรธรณี, 2543. แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําปัตตานี 
กรมทรัพยากรธรณี, 2548. แผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย. 
กรมทรัพยากรธรณี, 2549. แผนท่ีธรณีวิทยาระวางบ้านบางลาง . 
กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 . ตําแหน่งสถานีวัดน้ําท่า 
กองวางแผนการใช้ท่ีดินกรมพัฒนาท่ีดิน, 2545. สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปัตตานีตอนบนและ

แม่น้ําปัตตานีตอนล่าง 
กองวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.).แผนการระบายน้ําจากเข่ือนของกฟผ. เพ่ือการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2535/2536                 
(เอกสารไม่เผยแพร่) 

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546. สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543). 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ปริมาณน้ําท่าท่ีวัดได้ท่ีสถานี X.40A (เอกสารไม่เผยแพร่) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), 2544. รายงานการสํารวจทําแผนท่ีท้องน้ําเพ่ือปรับปรุง            

โค้งความจุอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานผลการสํารวจตรวจสอบผักตบชวาและสาหร่าย              

ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลางปี 2554 (เอกสารไม่เผยแพร่) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.). สถิติปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง                          

ปี 1961-2010. (เอกสารไม่เผยแพร่) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.). สภาพน้ําและการใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง                               

ปี 1985-2011 (เอกสารไม่เผยแพร่) 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.2537. มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา, ประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8. กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม, โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ 

โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3                
และปัตตานี, 2549.  
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งานระบาดวิทยา /ควบคุมโรค สสจ.ยะลา, 2553.  รง.506 /507: โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
10 อันดับแรก จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2549– 2552.   

งานระบาดวิทยา /ควบคุมโรค สสจ.ยะลา, 2553. รายงาน 505 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) : 
สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2549– 2552  

งานระบาดวิทยา /ควบคุมโรค สสจ.ยะลา, 2553. รายงาน 504 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) : 
สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดยะลา  ปีงบประมาณ 2549– 2552 

ซ้อนสุข, มานิตย์, และกิจสมพร, ปกรณ์. 2544. การตรวจและวิเคราะห์การรั่วซึมในเข่ือนบางลางด้วย
วิธี Isotope Technique. วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 เล่ม 2 หน้า WRE60-64. 

ทุมประเสริฐ, กันธิมา. 2549. ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําใต้ดิน (W) ในแต่ละหมู่บ้าน. 
นวลเจริญ, มัณฑนา. 2547. สาหร่าย: สิ่งมหัศจรรย์ในแหล่งน้ํา. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน้า 128.  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2551. คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.ฉบับ 

ปรับปรุงครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 
ปกครองจังหวัดยะลา, 2552. จํานวนพ้ืนท่ี การแบ่งเขตการปกครอง/ครัวเรือน/ประชากร จังหวัดยะลา 

จําแนกรายอําเภอ. 
ปานศุภวัชร, อนันต์. 2549. สาหร่ายวิทยา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.หน้า 909. 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ลงวันท่ี 17 เมษายน 2538 เรื่อง

กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 
42 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538. 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนท่ี 
104 ง วันท่ี 22 กันยายน 2547. 

พีรพรพิศาล, ยุวดี. 2546. สาหร่ายวิทยา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 497. 
พีรพรพิศาล, ยุวดี. 2548. สาหร่ายน้ําจืดในภาคเหนือของประเทศไทย. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ

ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT). หน้า 361. 
มหาขันธ์, อาภารัตน์., เฉลิมศิร, วรนุชสุดา., กัลยาลัง, วัชรี., ต้ังธนานุวัฒน์, มยุรี. และ อรุณไพโรจน์, 

วัลลภา. 2542. การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ: 
สาหร่ายในแหล่งน้ําจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ BRT 
139040. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศ
ไทย. หน้า 91. 

มหาขันธ์, อาภารัตน์. 2551. สาหร่ายกับโลกร้อน.กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. หน้า 96. 

ศรีสุข, เกรียงศักด์ิ. 2543 (ดัดแปลงจาก Toth, 1963). ลักษณะการไหลและเฮดของน้ําบาดาลในพ้ืนท่ี
รับน้ํา พ้ืนท่ีปันน้ํา และพ้ืนสูญเสียน้ํา. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สามลดา. 

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป มาตรา 32 (5)                     
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันท่ี                  
12 มีนาคม พ.ศ. 2540.  
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สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ, มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540. 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดินกรมพัฒนาท่ีดิน, 2541. เนื้อท่ีลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําปัตตานีตอนบน. รายงานแผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําหลัก:ลุ่มน้ําแม่น้ําปัตตานี 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์: กลุ่ม
รอยเลื่อนในเขตภาคใต้ตอนล่าง. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2551. แนวทางการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการ โครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่: เกณฑ์กําหนด
ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังการดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่. 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ. 2554. สรุปผลท่ีสําคัญ การสํารวจ 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2554 อาคาร B ชั้น 2               
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.  

สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555. ตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศไทยและ
บริเวณใกล้เคียง. 

สถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอสุคุริน, 2545. กราฟแสดงปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ 
บริเวณป่าฮาลา-บาลา  จังหวดัยะลา และนราธิวาสในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 – กันยายน 
พ.ศ. 2545. 

ส่วนภูมิสารสนเทศ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2544.  
การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีเข่ือนบางลาง ปี 2543  ปี 2544 และปี 2550 

ส่วนภูมิสารสนเทศ สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2544. 
แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2544  แสดงพ้ืนท่ีศึกษา ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และ
นราธิวาส. 

อําเภอธารโต. 2555.ข้อมูลท่ัวไปของตําบล. Retrieved  June 11, 2554, from  
http://www.tambol.com/subdistrict/search_show.asp?itemno=950401 

อําเภอบันนังสตา. 2555. ข้อมูลท่ัวไปของตําบล. Retrieved  June 11, 2554, from 
http://www.tambol.com/subdistrict/search_show.asp?itemno=950301 

อําเภอเบตง. 2555. ข้อมูลท่ัวไปของตําบล. Retrieved  June 11, 2554, from  
http://www.tambol.com/subdistrict/search_show.asp?itemno=950204 

AGGIE Consult Company Limited in Joint Venture with Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research, 1986.  Post Environmental Evaluation of Bang Lang  
Dam.Electricity Generating Authority of Thailand. Environmental Development  
Plan and Summary Report 

Croasdale, H. and Flint, E.A. 1988. Flora of New Zealand.Volume 2. The Caxton Press, 
Christchurch, New Zealand.  p.147. 

Desikachary, T.V. 1959. Cyanophyta.PyarelalSah at the Times of India Press. 
Bombay, India. p. 686. 

Hammer, J. 1931.Water and Wastewater Technology. John Wiley & Sons, Inc., New  
York, p. 550.   

Hoshaw, R. W. and Rosowski, J. R. 1979.Methods for microscopic algae, In Stein, I. R. 
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(Ed.) Handbook of Physiological Methods. Cambridge University Press,  
Cambridge, U.K. 
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Lund, H.C. and Lund, J.W.G. 1995. Freshwater Algae Their microscopic world 
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    ภาคผนวก ก (1) 

 

ตาราง 1 บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต ้ แหล่งที่มา/ผลการประเมินสถานภาพ IUCN 

2003 
TRD 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 2005 
1 พญากระรอกดํา Black Giant Squirrel Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)   1   LC 
2 พญากระรอกสีน้ําตาล Pale Giant Squirrel Ratufa  affinis  (Raffles, 1821)    1 -   
3 กระรอกดินแก้มแดง Asian Red-cheeked Squirrel Dremomys  rufigenis (Blanford,1878)   1 VU   
4 กระรอกท้องแดง Pallas's Squirrel Callosciurus erythraeus(Pallas,1779)   0 -   
5 กระรอกปลายหางดํา Gray-bellied Squirrel Callosciurus caniceps (Gray, 1842)   1 -   
6 กระรอกสามสี Prevost's Squirrel Callosciurus  prevostii (Desmarest, 1822)    1 CR   
7 กระรอกขา้งลายท้องแดง Plantain Squirrel Callosciurus notatus (Boddaert, 1785)   1     
8 กระรอกขา้งลายท้องเทา Black-striped Squirrel Callosciurus nigrovittatus (Horsfield, 1823.)    1     
9 กระเล็นขนปลายหูสั้น Himalayan Striped Squirrel Tamiops mcclellandii (Horsfield, 1840)   1     
10 กระรอกหน้ากระแต Shrew-faced Squirrel Rhinosciurus laticaudatus (Müller, 1840)   1 VU   
11 กระรอกดินหลังลาย Three-striped Ground Squirrel Lariscus insignis (F.Cuvier, 1821)   1     
12 กระจ้อน Indochinese Ground Squirrel  Menetes berdmorei (Blyth, 1849)   0     
13 กระรอกหางม้าจิ๋ว Low's Squirrel  Sundasciurus lowii (Thomas, 1892)   0     
14 กระรอกหางม้าเล็ก Slender Squirrel Sundasciurus tenuis (Horsfield, 1824)   1     
15 กระรอกหางม้าใหญ ่ Horse-tailed Squirrel Sundasciurus hippurus (I. Geoffroy, 1831)   0     
16 กระรอกบินจิ๋วทอ้งขาว Temminck's Flying Squirrel  Petinomys setosus (Temminck, 1844)   1     
17 พญากระรอกบินหูแดง Red Giant Flying Squirrel  Petaurista petaurista (Pallas, 1766)   1 LC   
18 พญากระรอกบินหูดํา Spotted Giant Flying Squirrel  Petaurista elegans (Müller, 1840)   1 VU   
19 พญากระรอกบินสีดํา Black Flying Squirrel  Aeromys tephromelas (Günther, 1873)   1     

20 กระรอกบินสีเขม่า Smoky Flying Squirrel  Pteromyscus pulverulentus 
(Günther, 1873) 

  0 NT   



 

 
ภาคผนวก ก  (2) 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา
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ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ แหล่งที่มา/ผลการประเมินสถานภาพ IUCN 

2003 
TRD 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 2005 
21 หนูหริ่งไม้หางพู่ Indomalayan Pencil-tailed Tree 

Mouse 
Chiropodomys gliroides (Blyth, 1856) 

  
1 

    

22 หนูไผ่เล็บตีนแบน Greater Marmoset Rat  Hapalomys longicaudatus Blyth, 1859   0     
23 หนูบ้านท้องขาว Oriental House Rat Rattus tanezumi Temminck, 1844   1     
24 หนูป่ามาเลย์ Malaysian Field Rat  Rattus tiomanicus (Miller, 1900)   1     
25 หนูนาเล็ก Losea Rat Rattus losea (Swinhoe, 1871)   0     
26 หนูนาใหญ่ Ricefield Rat Rattus argentiventer (Robinson & Kloss,1916   0     
27 หนูจิ๊ด Pacific Rat  Rattus exulans (Peale, 1848)   1     
28 หนูสิงคโปร์ Annandalei's Rat Rattus annandalei   0     
29 หนูฟันขาวใหญ่ Bower's Berylmys Berylmys bowersi  (Anderson, 1879)    0     
30 หนูควาย Müller’s Sundamys Sundamys muelleri (Jentink, 1879)   1     
31 หนูฟานสีน้ําตาล Rajah Sundaic Maxomys  Maxomys rajah (Thomas, 1894)   0     
32 หนูฟานเหลือง  Indomalayan Maxomys Maxomys surifer (Miller, 1900)   1     
33 หนูฟานเล็ก Whitehead’s Sundaic Maxomys Maxomys whiteheadi (Thomas, 1894)   1   VU 
34 หนูหวาย Indomalayan Leopoldamys Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887)   1     
35 หนูขนเสี้ยนสีน้ําตาลแดง Indomalayan Niviventer Niviventer fulvescens (Gray, 1847)   0     
36 หนูขนเสี้ยนปลายหางพู่ Sundaic Arboreal Niviventer Niviventer cremoriventer (Miller, 1900)   1     
37 อ้นใหญ่ Indomalayan Bamboo Rat Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821)   1     
38 อ้นกลาง Hoary Bamboo Rat Rhizomys pruinosus Blyth, 1851   1     
39 เม่นใหญ่ Malayan Porcupine  Hystrix brachyura Linnaeus, 1758   1     
40 เม่นหางพวง Asiatic Brush-tailed Porcupine  Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758)   1     

 



 

 
ภาคผนวก ก  (3) 
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2003 
TRD 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 2005 
41 ลิ่นชวา Sunda Pangolin  Manis javanica Desmarest, 1822   1 NT   
42 เสือลายเมฆ Clouded Leopard Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)   1 VU   
43 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus bengalensis  (Kerr,1792)   1     
44 เสือปลา Fishing Cat  Prionailurus viverrinus  (Bennett, 1833)   0 VU VU 
45 แมวป่าหัวแบน Flat-headed Cat  Prionailurus planiceps (Vigors & Horsfield, 1827)   0 VU   
46 แมวลายหินอ่อน Marbled Cat Pardofelis marmorata (Martin, 1837)   1 VU   
47 เสือไฟ Asian Golden Cat  Pardofelis temminckii (Vigors & Horsfield, 1827)   1 EN VU 
48 เสือดาว, เสือดํา Leopard Panthera pardus (Linnaeus, 1758)   1 VU VU 
49 เสือโคร่ง Tiger Panthera tigris  (Linnaeus, 1758)    1 EN   
50 ชะมดแผงหางปล้อง Large Indian Civet Viverra zibetha Linnaeus, 1758   1     
51 ชะมดแผงสันหางดํา Large-spotted Civet Viverra megaspila Blyth, 1862   1   EN 
52 ชะมดเช็ด Small Indian Civet Viverricula indica (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)   1     
53 ชะมดแปลงลายแถบ Banded Linsang Prionodon linsang (Hardwicke, 1821)   1     
54 อีเห็นเครือ Masked Palm Civet Paguma larvata (C.E.H. Smith, 1827)   1     
55 อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา Asian Palm Civet Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)   1     
56 อีเห็นหน้าขาว, อีเห็นหูด่าง Small-toothed Palm Civet Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832)   1     
57 หมีขอ, บินตุรง Binturong Arctictis binturong (Raffles, 1821)   1     
58 อีเห็นลายพาด Banded Palm Civit  Hemigalus derbyanus (Gray, 1837)   1   EN 
59 อีเห็นน้ํา Otter Civet Cynogale bennettii Gray, 1837   0 EN CR 

60 พังพอนเล็ก Small Asian Mongoose Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 
1818) 

  1     



 

 
ภาคผนวก ก  (4) 
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ที่ 
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TRD 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 2005 
61 พังพอนกินปู Crab-eating Mongoose Herpestes urva  (Hodgson, 1836)   0     
62 หมาใน Dhole Cuon alpinus (Pallas, 1811)   1 VU   
63 หมีหมา, หมีคน Sun Bear Helarctos malayanus (Raffles, 1821)   1 VU   
64 นากใหญ่หัวปลาดุก Hairy-nosed Otter Lutra sumatrana (Gray, 1865)   0 DD CR 

65 นากใหญ่ขนเรียบ Smooth-coated Otter 
Lutrogale perspicillata (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 
1826) 

  1 
VU   

66 นากเล็กเล็บสั้น Oriental Small-clawed Otter  Aonyx cinerea (Illiger, 1815)   1     
67 หมาไม ้ Yellow-throated Marten Martes flavigula (Boddaert, 1785)   1     
68 เพียงพอนเล็กสีน้ําตาล Malayan Weasel Mustela nudipes Desmarest, 1822   1     
69 หมูหริ่ง Hog Badger Arctonyx collaris F.G. Cuvier, 1825   0     
70 หนูเหม็น, สาทู Moonrat  Echinosorex gymnura (Raffles, 1822)   1     
71 หนูผีหางหม ู Short-tailed Gymnure Hylomys suillus Müller, 1840   0     
72 หนูผีนา Southeast Asian Shrew Crocidura fuliginosa (Blyth, 1856)   0     
73 หนูผีมาเลย ์  Malayan Shrew Crocidura malayana  Robinson & Kloss, 1911   0     
74 หนูผีใต ้ Peninsular Shrew Crocidura negligens  Robinson & Kloss, 1914   0     
75 หนูผีเทาหางสั้น Asian Gray Shrew Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872   0     
76 หนูผีบ้าน Asian House Shrew Suncus murinus  (Linnaeus, 1766)   1     
77 หนูผีป่า Malayan Pgymy Shrew Suncus malayanus  (Kloss, 1917)   0 DD   
78 ค้างคาวบัวฟันรี Leschenault’s Rousette  Rousettus leschenaultii (Desmarest, 1820)   0     
79 ค้างคาวบัวฟันกลม Geoffroy's Rousette  Rousettus amplexicaudatus (É. Geoffroy, 1810)   1     

80 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ Island Flying Fox Pteropus hypomelanus Temminck, 1853   0     
 



 

 
ภาคผนวก ก  (5) 
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2003 

TRD 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B  2005 
81 ค้างคาวแม่ไก่ใหญ ่ Large Flying-fox Pteropus vampyrus  (Linnaeus, 1758)   1     
82 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก  Lesser Short-nosed Fruit Bat Cynopterus brachyotis  (Müller, 1838)   1     
83 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Greater Short-nosed Fruit Bat Cynopterus sphinx  (Vahl, 1797)   1     
84 ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่ Horsfield’s Fruit Bat Cynopterus horsfieldii Gray, 1843   1     
85 ค้างคาวขอบหูดําใต ้ Temminck’s Tailless Fruit Bat Megaerops ecaudatus  (Temminck, 1837)   1     
86 ค้างคาวดายัค Dyak Fruit Bat Dyacopterus spadiceus (Thomas, 1890)   1 VU   
87 ค้างคาวปีกจุด  Spotted-winged Fruit Bat  Balionycteris maculata (Thomas, 1893)   1     
88 ค้างคาวหัวดํา Black-capped Fruit Bat Chironax melanocephalus (Temminck, 1825)   0     
89 ค้างคาวเล็บกุด Cave  Nactar  Bat Eonycteris spelaea  (Dobson, 1871)   1     
90 ค้างคาวหน้ายาวเล็ก Lesser Long-tongued Fruit Bat Macroglossus minimus (É. Geoffroy, 1810)   1     
91 ค้างคาวหน้ายาวใหญ ่ Greater Long-nosed Fruit Bat Macroglossus sobrinus K. Andersen, 1911   1     
92 ค้างคาวปีกถุงเคราดํา Black-bearded Tomb Bat Taphozous melanopogon  Temminck, 1841   0     
93 ค้างคาวปีกถุงปลอม Naked-rumped Pouched Bat Saccolaimus saccolaimus  (Temminck, 1838)   1 VU   
94 ค้างคาวหางโผล ่ Sheath-tailed Bat Emballonura monticola Temminck, 1838   1     
95 ค้างคาวหางหนูเล็ก Lesser Mouse-tailed Bat Rhinopoma hardwickii  Gray, 1831   0     
96 ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก Lesser False Vampire Bat Megaderma spasma  (Linnaeus, 1758)   1     
97 ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ ่ Greater False Vampire Bat Megaderma lyra  É. Geoffroy, 1810   1     
98 ค้างคาวหน้าร่อง Malayan Slit-faced Bat Nycteris tragata  (K. Andersen, 1912)   1 VU   
99 ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด Trefoil Horseshoe Bat Rhinolophus trifoliatus  Temminck, 1834   1   
100 ค้างคาวมงกุฎใหญ ่ Great  Woolly  Horseshoe  Bat   Rhinolophus luctus  Temminck, 1834   1   
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B  2005 
101 ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล Marshall's Horseshoe Bat  Rhinolophus marshalli Thonglongya, 1973   0     
102 ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก Big-eared Horseshoe Bat  Rhinolophus macrotis  Blyth, 1844   0     
103 ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก Croslet Horseshoe Bat Rhinolophus coelophyllus  Peters, 1867   0     
104 ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก Pearson's Horseshoe Bat  Rhinolophus pearsonii  Horsfield, 1851   0     
105 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ ่ Accuminate Horseshoe Bat Rhinolophus acuminatus Peters, 1871   1     
106 ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ Blyth's Horseshoe Bat Rhinolophus lepidus  Blyth, 1844   1     
107 ค้างคาวมงกุฎเล็ก Least Horseshoe Bat Rhinolophus pusillus  Temminck, 1834   0     
108 ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก Peninsular Horseshoe Bat Rhinolophus robinsoni  K. Andersen, 1918   1     
109 ค้างคาวมงกุฎมลายู Malayan Horseshoe Bat Rhinolophus malayanus  Bonhote, 1903   1     
110 ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น Lesser Brown Horseshoe Bat Rhinolophus stheno  K. Andersen, 1905   1     
111 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก Thomas's Horseshoe Bat Rhinolophus thomasi  K. Andersen, 1905   0     
112 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Intermediate Horseshoe Bat  Rhinolophus affinis  Horsfield, 1823   1     
113 ค้างคาวหน้ายักษ์สองสี Bicolored Leaf-nosed Bat  Hipposideros bicolor  (Temminck, 1834)   1     
114 ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก Dayak  Roundleaf  Bat Hipposideros  dyacorum   1     
115 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก Andersen's Leaf-nosed Bat Hipposideros pomona K. Andersen, 1918   0     
116 ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง Ashy  Roundleaf  Bat Hipposideros cineraceus  Blyth, 1853   1     
117 ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม Thai  Roundleaf  Bat Hipposideros halophyllus  Hill & Yenbutra, 

1984 
  0 NT EN 

118 ค้างคาวหน้ายักษ์หูมน Least Roundleaf  Bat Hipposideros  doriae   1   
119 ค้างคาวหน้ายักษ์ริดเลย์ Ridley's Leaf-nosed Bat Hipposideros ridleyi  Robinson & Kloss, 1911   1   
120 ค้างคาวหน้ายักษ์กะบังหน้า Shield-faced Leaf-nosed Bat Hipposideros lylei  Thomas, 1913   0 NT  
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121 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ Great Leaf-nosed Bat Hipposideros armiger  (Hodgson, 1835)   1     
122 ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ Pendlebury's Roundleaf  Bat Hipposideros turpis  Bangs, 1901   0 EN   
123 ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ Intermediate Leaf-nosed Bat  Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823)   1     
124 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง Diadem  Roundleaaf  Bat Hipposideros diadema (E. Geoffroy, 1813)   1     
125 ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ Cantor's Roundleaf  Bat Hipposideros galeritus   1     
126 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง Boonsong Leaf-nosed Bat Hipposideros lekaguli  Thonglongya & Hill, 

1974 
  0 

NT   
127 ค้างคาวไอ้แหว่งใหญ ่ Asian Tailless Roundleaf  Bat Coelops frithii  Blyth, 1848   1     
128 ค้างคาวไอ้แหว่งเล็ก Malaysian Tailless Roundleaf  

Bat 
Coelops robinsoni   

  1 
    

129 ค้างคาวขุนช้าง Greater Naked Bat  Cheiromeles torquatus  Horsfield, 1824   1   VU 
130 ค้างคาวปากย่นมลาย ู Malayan Free-tailed Bat Tadarida mops  (de Blainville, 1840)   1     
131 ค้างคาวปากย่น Wrinkle-lipped Fee-tailed Bat Tadarida plicata  (Buchannan, 1800)   1     
132 ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น Small-toothed  Myotis Myotis siligorensis (Horsfield, 1855)   1     
133 ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว Asian Whiskered Myotis Myotis muricola  (Gray, 1864)   1     
134 ค้างคาวหูหนูริดเลย ์ Ridley's Myotis Myotis ridleyi Thomas, 1898   1     
135 ค้างคาวหูหนูเฮอร์แมน Herman's Myotis Myotis hermani  Thomas, 1923   0     
136 ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก Horsfield's Myotis Myotis horsfieldii  (Temminck, 1840)   1     
137 ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ ่ Hasselt's Myotis Myotis hasseltii  (Temminck, 1840)   1     
138 ค้างคาวลูกหนูบ้าน Javan Pipistrelle   Pipistrellus javanicus  (Gray, 1838)   1     
139 ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว Least Pipistrelle Pipistrellus tenuis  (Temminck, 1840)   0     
140 ค้างคาวลูกหนูถ้ํา Chinese Pipistrelle Pipistrellus pulveratus  (Peters, 1871)   0     
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ที่ ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต ้ แหล่งที่มา/ผลการประเมินสถานภาพ IUCN 
2003 

TRD 
2005 ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 

141 ค้างคาวลูกหนูปีกแคบ  Narrow-winged Pipistrelle  Pipistrellus stenopterus  (Dobson, 1875)   1     
142 ค้างคาวมือปุ่ม Thick-Thumbed Pipistrelle Glischropus tylopus  (Dobson, 1875)    1     
143 ค้างคาวทอ้งสีน้ําตาลสุราษฎร์ Surat Serotine Eptesicus dimissus  Thomas, 1916   0   EN 
144 ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก Lesser Bamboo Bat Tylonycteris pachypus  (Temminck, 1840)   1     
145 ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ ่ Greater Bamboo  Bat Tylonycteris robustula  Thomas, 1915   1     
146 ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก Least False-Serotine Hesperoptenus blanfordi  (Dobson, 1877)   1     
147 ค้างคาวฟันหน้าซ้อนปลอม Large False Serotine  Hesperoptenus tomesi  Thomas, 1905   1     
148 ค้างคาวเพดานเล็ก Lesser Asian  house  Bat Scotophilus kuhlii  Leach, 1821   1     
149 ค้างคาวปีกพับตะวันออก Eastern Bent-winged Bat Miniopterus fuliginosus  (Hodgson, 1835)    0     
150 ค้างคาวปีกพับดําใหญ ่ Large Bent-winged Bat  Miniopterus magnater  Sanborn, 1931   0     
151 ค้างคาวปีกพับกลาง Medium Bent-winged Bat Miniopterus medius  Thomas & 

Wroughton, 1909 
  1     

152 ค้างคาวปีกพับเล็ก Small Bent-winged Bat Miniopterus pusillus  Dobson, 1876   1     
153 ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว Hutton's Tube-nosed Bat Murina huttoni  (Peters, 1872)   0 NT   
154 ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง Bronze Tube-nosed Bat Murina aenea  Hill, 1964   1     
155 ค้างคาวจมูกหลอดสีน้ําตาล Brown Tube-nosed Bat Murina suilla  (Temminck, 1840)   1     
156 ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น Round-eared Tube-nosed Bat Murina cyclotis  Dobson, 1872   1     
157 ค้างคาวปีกขนใต้ Lesser Hairy-winged Bat Harpiocephalus harpia  (Temminck, 1840)   1     
158 ค้างคาวยอดกล้วยป่า Whitehead's Woolly Bat Kerivoula whiteheadi  Thomas, 1894   0     
159 ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ Painted Woolly Bat  Kerivoula picta  (Pallas, 1767)   0     
160 ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก Least Woolly Bat Kerivoula minuta  Miller, 1898   1 NT   
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2005 ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ A B 

161 ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม Papillose Woolly Bat Kerivoula papillosa  (Temminck, 1840)   1     
162 ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส Hardwicke's Woolly Bat Kerivoula hardwickii  (Horsfield, 1824)   1     
163 ค้างคาวยอดกล้วยปีกบาง Clear-winged Woolly Bat  Kerivoula pellucida  (Waterhouse, 1845)   1     
164 ค้างคาวฟันร่อง Lesser Groove-toothed Bat Phoniscus atrox  Miller, 1905   1     
165 ค้างคาวฟันร่องเทาดํา   Peters's Trumpet-eared Bat  Phoniscus jagorii  (Peters, 1866)   0     
166 บ่าง, พุงจง Sunda Flying Lemur Galeopterus variegatus  (Audebert, 1799)   1     
167 ลิงลมใต้ Slow Loris  Nycticebus coucang  (Boddaert, 1784)   1     
168 ค่างดํา  Banded Surili Presbytis femoralis  (Martin, 1838)   0 LR/nt   
169 ค่างต้นขานวล White-thighed Surili  Presbytis siamensis  (Müller & Schlegel,1841)   1     
170 ค่างแว่นถิ่นใต้ Dusky Leaf-monkey Trachypithecus obscurus  (Reid,1837)   1     
171 ลิงกังใต้ Southern Pig-tailed Macaque Macaca nemestrina  (Linnaeus, 1766)   1     
172 ลิงแสม Long-tailed Macaque  Macaca fascicularis  (Raffles, 1821)   1 LR/nt   
173 ลิงเสน Stump-tailed Macaque Macaca arctoides  (I. Geoffroy, 1831   0 VU   
174 ชะนีธรรมดา,ชะนีมือขาว White-handed Gibbon Hylobates lar  (Linnaeus, 1771)   0     
175 ชะนีมือดํา Agile Gibbon Hylobates agilis  (F. Cuvier, 1821)   1   CR 
176 ชะนีเซียมมัง, เซียมัง Siamang Symphalangus syndactylus  (Raffles, 1821)   1   NT 
177 กระแตใต้  Common Treeshrew Tupaia glis  (Diard, 1820)    1     
178 กระแตเล็ก  Pygmy Treeshrew   Tupaia minor  Günther, 1876   1     
179 กระแตหางขนนก Pen-tailed Treeshrew Ptilocercus lowii  Gray, 1848   0     
180 หมูป่า Wild Boar Sus scrofa  Linnaeus, 1758   1     
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181 กระจงเล็ก, กระจงหนู  Lesser Mouse-deer Tragulus kanchil  (Raffles, 1821)   1     
182 กระจงควาย Greater Mouse-deer Tragulus napu  (F. Cuvier, 1822)   1 EN   
183 เก้งใต้ Southern Red Muntjac Muntiacus muntjak  (Zimmermann, 1780)   1     
184 เก้งหม้อ, เก้งดํา Fea's Muntjac  Muntiacus feae  (Thomas & Doria, 1889)   1 EN   
185 กวางป่า Sambar Rusa unicolor  (Kerr, 1792)   1     
186 เลียงผาใต้. Sumatran Serow Capricornis sumatraensis  (Bechstein, 1799)   1     
187 กระทิง, เมย   Gaur Bos gaurus  C.H. Smith, 1827   1 VU WD 
188 กระซู ่ Sumatran Rhinoceros  Dicerorhinus sumatrensis  (G. Fischer, 1814)   2 CR WD 
189 สมเสร็จ, ผสมเสร็จ Malayan Tapir  Tapirus indicus  Desmarest, 1819   1 VU EN 
190 ช้าง Asian Elephant Elephas maximus  Linnaeus, 1758   1 EN   

 
ที่มา:  รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สํารวจระหว่าง 1 ส.ค. 2554 – 31 พ.ค. 2555 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตาราง 2 แสดงบัญชีรายช่ือนกในป่าฮาลา-บาลา 
 

No. THAI  NAME 
ENGLISH 

COMMON NAME 
SCIENTIFIC NAME 

1 นกยางกรอกพันธ์ุจีน Chinese Pond-Heron Ardeola bacchus 
2 นกยางเปีย Little Egret Egretta garzetta 
3 นกยางลายเสือ Malayan Night-Heron Gorsachius melanopgus 
4 นกออก White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster 
5 เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา Lesser Fish-Egle Ichthyophaga humilis 
6 เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา Grey-headed Fish-Eagle Ichthyophaga ichthyaetus 
7 เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent-Eagle Spilornis cheela 
8 นกอินทรีดํา Black Eagle Ictinaetus malayensis 
9 เหยี่ยวต่างส ี Changeable Hawk-Eagle Spizaetus cirrhatus 

10 เหยี่ยวดําท้องขาว Blyth's Hawk-Eagle Spizaetus alboniger 
11 เหยี่ยวค้างคาว Bat Hawk Macheiramphus alcinus 
12 เหยี่ยวแมลงปอขาดํา Black-thighed Falconet Microhierax fringillarius 
13 ไก่นวล Long-billed Partridge Rhizothera longirostris 
14 ไก่จุก Crested Wood-Partridge Rollulus roulroul 
15 นกกระทาสองเดือย Ferruginous Wood-Partridge Caloperdix oculea 
16 นกกระทามาเลย ์ Malayan Partridge Arborophila campbelli** 
17 ไก่ป่า Red Junglefowl Gallus gallus 
18 นกหว้า Great Argus Argusianus argus 
19 นกอัญชันป่าขาแดง Red-legged Crake Rallina fasciata 
20 นกกวัก White-breasted Waterhen Amauronis phoenicurus 
21 นกฟินฟุท Masked Finfoot Heliopais personata 
22 นกเด้าดิน Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
23 นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง Yellow-vented Pigeon Treron seimundi 
24 นกเปล้าหางพลั่ว Wedge-tailed Pigeon Treron sphenura 
25 นกเขาเปล้าธรรมดา Thick-billed Pigeon Teron curvirostra 
26 นกเปล้าเล็กหัวเทา Little Green Pigeon Teron olax 
27 นกเปล้าใหญ ่ Large Green Pigeon Treron capellei 
28 นกเปล้าหน้าแดง Jambu Fruit Dove Ptilinopus jambu 
29 นกลุมพู Green Imperial Pigeon Ducula aenea 
30 นกมูม Mountain Imperial Pigeon Ducula badia 
31 นกเขาลายเล็ก Little Cuckoo-Dove Macropygia ruficeps 
32 นกเขาเขียว Emerald Dove Chalcophaps indica 
33 นกหกใหญ ่ Blue-rumped Parrot Psittinus cyanurus 
34 นกหกเล็กปากแดง Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalist 
35 นกหกเล็กปากดาํ Blue-crowned Hanging Parrot Loriculus galgulus 
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36 นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก Moustached Hawk-Cuckoo Cuculus vagans 
37 นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง Hodgson's Hawk-Cuckoo Cuculus fugax 
38 นกคัคคูพันธ์ุอินเดีย Indian Cuckoo Cuculus micropterus 
39 นกคัคคูลาย Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii 
40 นกอีวาบตั๊กแตน Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus 
41 นกคัคคูสีม่วง Violet Cuckoo Chrysococcyx xanthorhynchus 
42 นกคัคคูแซงแซว Drongo Cuckoo Surniculus lugubris 
43 นกบ้ังรอกเล็กท้องเทา Black-bellied Malkoha Phaenicophaeus diardi 
44 นกบ้ังรอกเล็กท้องแดง Chestnut-bellied Malkoha Phaenicophaeus sumatrana 
45 นกบ้ังรอกใหญ่ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis 
46 นกบ้ังรอกแดง Raffles's Malkoha Phaenicophaeus chlorophaeus 
47 นกบ้ังรอกปากแดง Red-billed Malkoha Phaenicophaeus javanicus 
48 นกบ้ังรอกเขียวอกแดง Chestnut-breasted Malkoha Phaenicophaeus curvirostris 
49 นกกระปูดน้ิวสั้น Short-toed Coucal Centropus rectunguis** 
50 นกกระปูดใหญ ่ Greater Coucal Centropus sinensis 
51 นกกระปูดเล็ก Lesser Coucal Centropus bengalensis 
52 นกเค้าหน้าผากขาว White-fronted Scops-Owl Otus sagittatus 
53 นกเค้าแดง Reddish Scops-Owl Otus rufescens 
54 นกฮูก, นกเค้ากู่ Collared Scops-Owl Otus bakkamoena 
55 นกเค้าใหญ่พันธ์ุสมุาตรา Barred Eagle-Owl Bubo sumatranus 
56 นกทึดทือมลาย ู Buffy Fish-Owl Ketupa ketupu 
57 นกเค้าแคระ Collared Owlet Glaucidium brodiei 
58 นกเค้าเหยีย่ว Brown Hawk Owl Ninox scutulata 
59 นกปากกบปักษ์ใต้ Gould's Frogmouth Batrachostomus stellatus 
60 นกปากกบพันธ์ุชวา Javan Frogmouth Batrachostomus javensis 
61 นกตบยุงพันธ์ุมลาย ู Malaysian Eared Nightjar Eurostopodus temmickii 
62 นกตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus 
63 นกแอ่นกินรัง Edible-nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus 
64 นกแอ่นท้องขาว Glossy Swiftlet Collocalia esculenta 
65 นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail Hirundapus giganteus 
66 นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว Silver-rumped Needletail Rhaphidura leucopygialis 
67 นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก Pacific Swift Apus pacificus 
68 นกแอ่นบ้าน House Swift Apus affinis 
69 นกแอ่นฟ้าตะโพกสเีทา Grey-rumped Treeswift Hemiprocne longipennis 
70 นกแอ่นฟ้าเคราขาว Whiskered Treeswift Hemiprocne comate 
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71 นกขุนแผนท้ายทอยแดง Red-naped Trogon Harpactes kasumba 
72 นกขุนแผนหัวดํา Diard's Trogon Harpactes diardii 
73 นกขุนแผนตะโพกสีนํ้าตาล Cinnamon-rumped Trogon Harpactes orrhophaeus 
74 นกขุนแผนตะโพกแดง Scarlet-rumped Trogon Harpactes duvaucelii 
75 นกขุนแผนอกสีสม้ Orange-breasted Trogon Harpactes oreskios 
76 นกขุนแผนหัวแดง Red-headed Trogon Harpactes erythrocephalus 
77 นกกะเต็นน้อยแถบอกดํา Blue-banded Kingfisher Alcedo euryzona 
78 นกกะเต็นน้อยหลังแดง Rufous-backed Kingfisher Ceyx rufidorsus 
79 นกกะเต็นลาย Banded Kingfisher Lacedo pulchella 
80 นกกะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 
81 นกะเต็นหัวดาํ Black-capped Kingfisher Halcyon pileatus 
82 นกกะเต็นสร้อยคอสีนํ้าตาล Rufous-collared Kingfisher Actenoides concretus 
83 นกจาบคาหัวสสี้ม Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti 
84 นกจาบคาหัวเขียว Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus 
85 นกจาบคาคอสีฟ้า Blue-throated Bee-eater Merops viridis 
86 นกจาบคาเคราแดง Red-bearded Bee-eater Nyctyornis amictus 
87 นกตะขาบดง Dollarbird Eurystomus orientalis 
88 นกเงือกหัวหงอก White-crowned Hornbill Aceros comatus 
89 นกเงือกปากดํา Bushy-crested Hornbill Anorrhinus galeritus 
90 นกเงือกปากย่น Wrinkled Hornbill Aceros corrugatus 
91 นกเงือกกรามช้าง Wreathed Hornbill Aceros undulatus 
92 นกเงือกกรามช้างปากเรียบ Plain-pouched Hornbill Aceros subruficollis 
93 นกเงือกดํา Black Hornbill Anthracoceros malayanus 
94 นกเงือกหัวแรด Rhinoceros Hornbill Buceros rhinoceros 
95 นกกก, นกกาฮัง Great Hornbill Buceros bicornis 
96 นกชนหิน Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil 
97 นกโพระดกหนวดแดง Fire-tufted Barbet  Psilopogon pyrolophus** 
98 นกโพระดกเคราเหลือง Gold-whiskered Barbet Megalaima chrysopogon 
99 นกโพระดกหลากส ี Red-crowned Barbet Megalaima rafflessii 

100 นกโพระดกค้ิวดํา Black-browed Barbet   Megalaima oorti** 
101 นกโพระดกคางแดง Red-throated Barbet Megalaima mystacophanos 
102 นกโพระดกหัวเหลือง Yellow-crowned Barbet Megalaima henricii 
103 นกโพระดกหน้าผากดํา Blue-eared Barbet Megalaima australis 
104 นกจอกป่าหัวโต Brown Barbet Calorhamphus fuliginosus 
105 นกหัวขวานจ๋ิวท้องลาย Speckled Piculet Picumnus innominatus 
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106 นกหัวขวานจ๋ิวอกแดง Rufous Piculet Sasia abnormis 
107 นกหัวขวานสีตาล Rufous Woodpecker Celeus brachyurus 
108 นกหัวขวานปีกแดง Crimson-winged Woodpecker Picus puniceus 
109 นกหัวขวานคอลาย Checker-throated Woodpecker Picus mentalis 
110 นกหัวขวานแดงลาย Banded Woodpecker Picus miniaceus 
111 นกหัวขวานสามน้ิวหลังสีไพล Olive-backed Woodpecker Dinopium rafflesii 
112 นกหัวขวานป่าไผ ่ Bamboo Woodpecker Gecinulus viridis 
113 นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง Buff-rumped Woodpecker Meiglyptes tristis 
114 นกหัวขวานลายคอแถบขาว Buff-necked Woodpecker Meiglyptes tukki 
115 นกหัวขวานใหญ่สีเทา Great Slaty Woodpecker Muelleripicus pulverulentus 
116 นกหัวขวานแคระอกเทา Grey-and-buff Woodpecker Hemicircus concretus 
117 นกหัวขวานแดง Maroon Woodpecker Blythipicus rubiginosus 
118 นกหัวขวานหลังสสี้ม Orange-backed Woodpecker Reinwardtipicus validus 
119 นกหัวขวานด่างแคระ Grey-capped Woodpecker Dendrocopos canicapillus 
120 นกพญาปากกว้างสีดํา Dusky Broadbill Corydon sumatranus 
121 นกพญาปากกว้างท้องแดง Black-and-Red Broadbill Cymbirhynchus macrorhynchos 
122 นกพญาปากกว้างลายเหลือง Banded Broadbill Eurylaimus javanicus 
123 นกพญาปากกว้างเล็ก Black-and-Yellow Broadbill Eurylaimus ochromalus 
124 นกพญาปากกว้างอกสีเงิน Silver-breasted Broadbill Serilophus lunatus 
125 นกพญาปากกว้างหางยาว Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae 
126 นกเขียวปากงุ้ม Green Broadbill Calyptomena viridis 
127 นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีนํ้าตาล Rusty-naped Pitta Pitta oatesi 
128 นกแต้วแล้วยักษ์ Giant Pitta Pitta caerulea 
129 นกแต้วแล้วแดงมลาย ู Garnet Pitta Pitta granatina 
130 นกแต้วแล้วอกเขียว Hooded Pitta Pitta sordida 
131 นกแต้วแล้วลาย Banded Pitta Pitta guajana 
132 นกนางแอ่นแปซิฟิค Pacific Swallow Hirundo tahitica 
133 นกนางแอ่นบ้าน Barn Swallow Hirundo rustica 
134 นกนางแอ่นตะโพกแดง Red-rumped Swallow Hirundo daurica 
135 นกนางแอ่นลาย Striated Swallow Hirundo striolata 
136 นกเขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus 
137 นกเขนน้อยปีกดํา Black-winged Flycatcher-shrike Hemipus hirundinaceus 
138 นกเฉ่ียวดงหางสีนํ้าตาล Large Wood-shrike Tephrodornis virgatus 
139 นกข้ีเถ้าใหญ่พันธ์ุชวา Malaysian Cuckoo-shrike Coracina javensis** 
140 นกข้ีเถ้าลายขวาง Bar-bellied Cuckoo-shrike Coracina striata 
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141 นกเฉ่ียวบุ้งเล็ก Lesser Cuckoo-shrike Coracina fimbriata 

142 นกพญาไฟสเีทา Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus 
143 นกพญาไฟเล็กคอดํา Fiery Minivet Pericrocotus igneus 
144 นกพญาไฟใหญ ่ Scarlet Minivet Pericrocotus flamimeus 
145 นกขมิ้นน้อยสีเขียว Green Iora Aegithina viridissima 
146 นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ Great Iora Aegithina lafresnayei 
147 นกเขียวก้านตองเล็ก Lesser Green Leafbird Chloropsis cyanopogon 
148 นกเขียวก้านตองใหญ ่ Greater Green Leafbird Chloropsis sonnerati 
149 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird Chloropsis cochinchinensis 
150 นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons 
151 นกปรอดดําปีกขาว Black-and-White Bulbul Pycnonotus melanoleucos 
152 นกปรอดทอง Black-headed Bulbul Pycnonotus atriceps 
153 นกปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus 
154 นกปรอดอกลายเกลด็ Scaly-breasted Bulbul Pycnonotus squamatus 
155 นกปรอดท้องสีเทา Grey-bellied Bulbul Pycnonotus cyaniventris 
156 นกปรอดหงอนหลังลาย Puff-backed Bulbul Pycnonotus eutilotus 
157 นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul Pycnonotus finlaysoni 
158 นกปรอดหน้านวล Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier 
159 นกปรอดสีนํ้าตาลตาขาว Cream-vented Bulbul Pycnonotus simplex 
160 นกปรอดสีนํ้าตาลตาแดง Red-eyed Bulbul Pycnonotus brunneus 
161 นกปรอดเล็กท้องเทา Spectacled Bulbul Pycnonotus erythrophthalmos 
162 นกปรอดสีคล้ําใต้คอเหลือง Finsch's Bulbul Alophoixus finschii 
163 นกปรอดโอ่งท้องสีนํ้าตาล Ochraceous Bulbul Alophoixus  ochraceus 
164 นกปรอดโอ่งแก้มเทา Grey-cheeked Bulbul Alophoixus  bres 
165 นกปรอดโอ่งไร้หงอน Yellow-bellied Bulbul Alophoixus  phaeocephalus 
166 นกปรอดหลังฟู Hairy-backed Bulbul Tricholestes criniger 
167 นกปรอดหงอนตาขาว Buff-vented Bulbul Iole olivacea 
168 นกปรอดหลังเขียวอกลาย Streaked Bulbul Ixos malaccensis 
169 นกปรอดสีข้ีเถ้า Ashy Bulbul Hemixos  flavala 
170 นกปรอดภูเขา Mountain Bulbul Hypsipetes mcclellandii 
171 นกแซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo Dicrurus aeneus 
172 นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer 
173 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus 
174 นกขมิ้นหัวดําเล็ก Dark-throated Oriole Oriolus xanthonotus 
175 นกเขียวคราม Asian Fairy-Bluebird Irena puella 
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176 นกกาน้อยหงอนยาว Crested Jay Platylophus galericulatus 
177 นกสาลิกาเขียว Green Magpie Cissa chinensis 
178 นกกาน้อยแถบปีกขาว Black Magpie Platysmurus leucopterus 
179 อีกา Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 
180 นกติ๊ดสลุต่าน Sultan Tit Melanochlora sultanea 
181 นกไต่ไม้หน้าผากกํามะหยี ่ Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis 
182 นกจาบดินอกลาย Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps 
183 นกจาบดินหัวดํา Black-capped Babbler Pellorneum capistratum 
184 นกกินแมลงป่าหางสั้น Short-tailed Babbler Trichastoma malaccense 
185 นกกินแมลงป่าโกงกาง White-chested Babbler Trichastoma rostratum 
186 นกกินแมลงป่าสีนํ้าตาลแดง Ferruginous Babbler Trichastoma bicolor 
187 นกกินแมลงป่าอกสีนํ้าตาล Buff-breasted Babbler Trichastoma tickelli 
188 นกกินแมลงปากหนา Horsfield's Babbler Tricastoma sepiarium 
189 นกกินแมลงป่าฝน Abbott's Babbler Tricastoma abbotti 
190 นกกินแมลงหัวสีนํ้าตาล Moustached Babbler Malacopteron magnirostre 
191 นกกินแมลงหัวสีคล้ํา Sooty-capped Babbler Malacopteron affine 
192 นกกินแมลงหัวแดงเล็ก Scaly-crowned Babbler Malacopteron cinereum 
193 นกกินแมลงหัวแดงใหญ ่ Rufous-crowned Babbler Malacopteron magnum 
194 นกระวังไพรปากยาว Large Scimitar-Babbler Pomatorhinus hypoleucos 
195 นกระวังไพรหลังแดง Chestnut-backed Scimitar-Babbler Pomatorhinus montanus** 
196 นกจู๋เต้นลาย Stripe Wren Babbler Kenopia striata 
197 นกจู๋เต้นตีนใหญ ่ Large Wren-Babbler Napothera macrodactyla 
198 นกจู๋เต้นหางสั้น Streaked Wren-Babbler Napothera brevicaudata 
199 นกจู๋เต้นจ๋ิว Pygmy Wren-Babbler Pnoepyga pusilla 
200 นกกินแมลงหน้าผากนํ้าตาล Rufous-fronted Babbler Stachyris rufifrons 
201 นกกินแมลงหัวสีทอง Golden Babbler Stachyris chrysaea 
202 นกกินแมลงคอเทา Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps 
203 นกกินแมลงตาขาว Grey-headed Babbler Stachyris poliocephala 
204 นกกินแมลงตะโพกแดง Chestnut-rumped Babbler Stachyris maculata 
205 นกกินแมลงหูขาว White-necked Babbler Stachyris leucotis 
206 นกกินแมลงคอดํา Black-throated Babbler Stachyris nigricollis 
207 นกกินแมลงปีกแดง Chestnut-winged Babbler Stachyris erythroptera 
208 นกกินแมลงอกเหลือง Striped Tit-Babbler Macronous gularis 
209 นกกินแมลงหลังฟู Fluffy-backed Tit-Babbler Macronous ptilosus 
210 นกกะรางดํา Black Laughingthrush   Garrulax lugubris** 
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211 นกกะรางกระหม่อมแดง Chestnut-capped 
Laughingthrush 

Garrulax mitratus** 

212 นกกะรางหัวแดง Chestnut-crowned 
Laughingthrush 

Garrulax erythrocephalus 

213 นกเสือแมลงคอสีตาล Black-eared Shrike-Babbler Pteruthius melanotis 
214 นกเสือแมลงหัวขาว White-hooded Babbler Gampsorhynchus rufulus 
215 นกศิวะปีกสีฟ้า Blue-winged Minla Minla cyanouroptera 
216 นกมุ่นรกหัวนํ้าตาลแดง Rufous-winged Fulvetta Alcippe castaneceps 
217 นกมุ่นรกสีนํ้าตาล Brown Fulvetta Alcippe brunneicauda 
218 นกมุ่นรกภูเขา Mountain Fulvetta Alcippe peracensis 
219 นกภูหงอนท้องขาว White-bellied Yuhina Yuhina zantholeuca 
220 นกคอสามส ี Malaysian Rail-babbler Eupetes macrocerus 
221 นกปีกสั้นเล็ก Lesser Shortwing Brachypteryx leucophrys 
222 นกเขนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin Luscinia cyane 
223 นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin Copsychus saularis 
224 นกกางเขนดง White-rumped Shama Copsychus malabaricus 
225 นกกางเขนดงหางแดง Rufous-tailed Shama Copsychus pyrropygus 
226 นกเขนสีฟ้าหางขาว White-tailed Robin Cinclidium leucurum 
227 นกกางเขนนํ้าหลังแดง Chestnut-naped Forktail Enicurus ruficapillus 
228 นกกางเขนนํ้าหัวขาว White-crowned Forktail Enicurus leschenaulti 
229 นกกระเบ้ืองคอขาว White-throathed Rock-Thrush Monticola gularis 
230 นกกระเบ้ืองผา Blue Rock Thrush Moniticola solitarius 
231 นกเอ้ียงถํ้า Blue-whistling Thrush Myiophoneus caeruleus 
232 นกเดินดงหัวนํ้าตาลแดง Chestnut-capped Thrush Zoothera interpres 
233 นกเดินดงหัวสสี้ม Orange-headed Thursh  Zoothera citrina 
234 นกกระจ้อยป่าโกงกาง Golden-bellied Gerygone Gerygone sulphurea 
235 นกกระจ้อยวงตาสีทอง Golden Spectacled Warbler Seicercus tephrocephalus 

/soror  
236 นกกระจ้อยกระหม่อมแดง Chestnut-crowned Warbler Seicercus castaniceps 
237 นกกระจ้อยคอขาว Yellow-bellied Warbler Abroscopus superciliaris 
238 นกกระจ๊ิดข้ัวโลกเหนือ Arctic Warbler Phylloscopus borealis 
239 นกกระจ๊ิดหัวมงกุฎ Eastern Crowned Warbler Phylloscopus coronatus 
240 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius 
241 นกกระจิบคอดํา Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis 
242 นกกระจิบกระหม่อมแดง Rufous-tailed Tailorbird Orthotomus sericeus 
243 นกกระจิบภเูขา Mountain Tailorbird Orthotomus cuculatus 
244 นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia Prinia rufescens 
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245 นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris 
246 นกจับแมลงอกเทา Grey-chested Flycatcher Rhinomyias umbratilis 
247 นกจับแมลงสีคล้ํา Dark-sided Flycatcher Muscicapa sibirica 
248 นกจับแมลงสีนํ้าตาลแดง Ferruginous Flycatcher Muscicapa ferruginea 
249 นกจับแมลงสีนํ้าตาล Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica 
250 นกจับแมลงสีนํ้าตาลท้องลาย Brown-streaked Flycatcher Muscicapa williamsoni 
251 นกจับแมลดาํอกสสี้ม Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki 
252 นกจับแมลงตะโพกเหลือง Yellow-rumped Flycatcher Ficedula zanthopygia 
253 นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง Rufous-browed Flycatcher Ficedula solitaris 
254 นกจับแมลงอกสสี้ม Rufous-chested Flycatcher Ficedula dumetoria 
255 นกจับแมลงเล็กขาวดํา Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni 
256 นกนิลตวาใหญ ่ Large Niltava Niltava grandis 
257 นกจับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher Eumyias thalassina 
258 นกจับแมลงสีคล้ําหางแถบขาว White-tailed Flycatcher Cyornis concreta 
259 นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน Pale Blue Flycatcher Cyornis unicolor 
260 นกจับแมลงคอนํ้าตาลแดง Hill Blue Flycatcher Cyornis banyumas 
261 นกจับแมลงอกส้มท้องขาว Tickell's Blue Flycatcher Cyornis tickelliae 
262 นกจับแมลงหัวเทา Grey-headed Flycatcher Culicicapa ceylonensis 
263 นกอีแพรดคอขาว White-throated Fantail Rhipidura albicollis 
264 นกอีแพรดอกลาย Spotted Fantail Rhipidura perlata 
265 นกจับแมลงจุกดํา Black-naped Monarch Hypothymis azurea 
266 นกจับแมลงอกแดง Maroon-breasted Flycatcher Philentoma velatum 
267 นกจับแมลงปีกนํ้าตาลแดง Rufous-winged Flycatcher Philentoma pyrhopterum 
268 นกแซวสวรรค์หางดํา Japanese Paradise flycatcher Terpsiphone atrocaudata 
269 นกแซวสวรรค์ Asian Paradise flycatcher Terpsiphone paradisi 
270 นกเด้าลมหลังเทา Grey Wagtail Motacilla cinerea 
271 นกเด้าลมดง Forest Wagtail Dendronanthus indicus 
272 นกอีเสือสีนํ้าตาล Brown Shrike Lanius cristatus 
273 นกอีเสือลายเสือ Tiger Shrike Lanius tigrinus 
274 นกเอ้ียงดําปักษ์ใต ้ Asian Glossy Starling Aplonis panayensis 
275 นกเอ้ียงสาลิกา Common Myna Acridotheres tristis 
276 นกขุนทอง Hill Myna Gracula religiosa 
277 นกกินปลีสีเรียบ Plain Sunbird Anthreptes simplex 
278 นกกินปลีคอสีนํ้าตาล Brown-throated Sunbird Anthreptes malacensis 
279 นกกินปลีคอสีนํ้าตาลแดง Red-throated Sunbird Anthreptes rhodolaema 
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280 นกกินปลีแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird Anthreptes singalensis 
281 นกกินปลีท้ายทอยนํ้าเงิน Purple-naped Sunbird Hypogramma hypogrammicum 
282 นกกินปลีหางยาวคอดํา Black-throated Sunbird Aethopyga saturata 
283 นกกินปลีแดง Scarlet Sunbird Aethopyga temminckii 
284 นกปลีกล้วยเล็ก Little Spiderhunter Arachnothera longirostra 
285 นกปลีกล้วยปากหนา Thick-billed Spiderhunter Arachnothera crassirostris 
286 นกปลีกล้วยปากยาว Long-billed Spiderhunter Arachnothera robusta 
287 นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ ่ Spectacled Spiderhunter Arachnothera flavigaster 
288 นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก Yellow-eared Spiderhunter Arachnothera chrysogenys 
289 นกปลีกล้วยท้องเทา Grey-breasted Spiderhunter Arachnothera affinis 
290 นกปลีกล้วยลาย Streaked Spiderhunter Arachnothera magna 
291 นกกาฝากอกแดง Scarlet-breasted Flowerpecker Prionochilus thoracicus 
292 นกกาฝากอกเหลือง Yellow-breasted Flowerpecker Prionochilus maculatus 
293 นกกาฝากอกสีเลือดหม ู Crimson-breasted Flowerpecker Prionochilus percussus 
294 นกกาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker Dicaeum agile 
295 นกกาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker Dicaeum chrysorrheum 
296 นกกาฝากท้องสีสม้ Orange-bellied Flowerpecker Dicaeum trigonostigma 
297 นกกาฝากอกเพลิง Buff-bellied Flowerpecker Dicaeum ignipectus 
298 นกแว่นตาขาวสีทอง Oriental White-eye Zosterops palpebrosus 
299 นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต ้ Everett's White-eye Zosterops everetti 
300 นกกระติ๊ดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 
301 นกกระติ๊ดท้องขาว White-bellied Munia Lonchura leucogastra 
302 นกกระติ๊ดข้ีหม ู Scaly-breasted Munia  Lonchura punctulata 

ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2555 
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ท่ี รายชือ่ ชี่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ ์

1 คางคกบ้าน Common Asiatic toad Bufo melanostictus BUFONIDAE 
2 คางคกเล็ก Straight-ridged toad Bufo parvus BUFONIDAE 
3 คางคกหัวราบ Large-eared toad Bufo macrotis BUFONIDAE 
4 จงโคร่ง Malayan giant toad Bufo asper BUFONIDAE 
5 เขียดงู - Ichthyophis  supachaii ICHTHYOPHIIDAE 
6 อึ่งข้างดํา Dark-sided froglet Mycrophyla heymonsi MICROHYLIDAE 
7 อึ่งนํ้าเต้า Ornate froglet Mycrohyla ornate MICROHYLIDAE 
8 อึ่งอ่างบ้าน Common burrowing frog Kaloala pulchra MICROHYLIDAE 
9 อึ่งแม่หนาว Hour-glass froglet Microhyla berdmorei MICROHYLIDAE 
10 อึ่งกรายลายเลอะ Common ground toad Leptobachium hasellti PELOBATIDAE 
11 อึ่งกรายหนังปุ่ม Warted ground toad Leptobrachium 

pelodytoides 
PELOBATIDAE 

12 อึ่งกรายหัวมน Brown horned toad Megophrys  aceras PELOBATIDAE 
13 อึ่งกรายหัวแหลม Nose horned toad Megaphrys nasuta PELOBATIDAE 
14 กบน้ิวปาดเมืองใต้ Larut hill frog Amolops larutensis RANIDAE 
15 กบทูด , เขียดแลว Malayan giant frog Rana blythi RANIDAE 
16 กบห้วยขาปุ่ม Aquatic frog Rana kuhlii RANIDAE 
17 กบหลังตาพับ Fold-headed frog Rana laticeps RANIDAE 
18 กบหนอง Marsh frog Rana limnocharis RANIDAE 
19 กบตะนาวศรี Tenasserim frog Ingerana tenasserimensis RANIDAE 
20 เขียดจะนา Granulated puddle frog Oceidozyga lima RANIDAE 
21 เขียดบัว Paddy-field green frog Rana erythraea RANIDAE 
22 เขียดอ่อง Common brown frog Rana migrovittata RANIDAE 
23 เขียดเขาหลังตอง Upland green frog Rana chaconota RANIDAE 
24 เขียดว๊าก Gland-armed frog Rana grandulosa RANIDAE 
25 เขียดหลังจุด Spotted frog Rana signata RANIDAE 
26 กบชะง่อนหินเมืองใต้ Hose's frog Rana hosii RANIDAE 
27 เขียดชะง่อนหินเมืองใต้ - Phrynoglossus laevis RANIDAE 
28 ปาดเขียวตีนแดง Green flying-frog Rhacophorus prominanus RHOCOPHORIDAE 
29 ปาดเขียวตีนดํา Black-webbed flying-frog Rhacophorus 

nigropalmatus 
RHOCOPHORIDAE 

30 เขียดตะปาด Common bush frog Rhacophorus leucomystax RHOCOPHORIDAE 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
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    ภาคผนวก ก (21) 

 ตาราง 4 บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาจําแนกตามชื่อไทย วิทยาศาสตร์ 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 
ตะพาบธรรมดา, ตะพาบน้ํา, 
ปลาฝา 

Asiatic Softshell Turtle, Black-rayed Softshell 
Turtle 

Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) 
  0 

2 ตะพาบแก้มแดง, ตะพาบดํา Malayan Softshell Turtle Dogania subplana (Geoffroy, 1809)   1 
3 ตะพาบหัวกบ, กราว Asian Giant Softshell Turtle Pelochelys cantorii Gray, 1864   0 
4 เต่ากะอาน, เต่าจาน River Terrapin Batagur baska (Gray, 1831)   0 
5 เต่าลายตีนเป็ด Painted Terrapin Callagur borneoensis (Schlegel and Muller, 1844)   0 

6 เต่าหับ, เต่างับ 
Malayan Box Turtle, Siamese Box Terrapin,  
Southeast Asian Box Turtle 

Cuora amboinensis (Daudin, 1802) 
  0 

7 เต่าใบไม,้ เต่าแดง, เต่าน้ํา Asian Leaf Turtle Cyclemys dentata (Gray, 1831)   1 
8 เต่าใบไม้พม่า Oldham's Leaf Turtle Cyclemys oldhami (Gray, 1863)   0 
9 เต่าหวาย Giant Asian Pond Turtle Heosemys grandis (Gray, 1860)   1 
10 เต่าจักร Spiny Turtle Heosemys spinosa (Gray, 1831)   1 

11 
เต่าบึงหัวเหลือง, เต่าบัว,   เต่าวัด
, เต่ากน 

Yellow-headed Temple Turtle Heosemys annandalii (Boulenger, 1903) 
  0 

12 เต่านา Malayan Snail-eating Turtle, Ricefield Terrapin Malayemys subtrijuga (Schlegel and Muller, 1844)   0 

13 เต่าทับทิม Malayan Flat-shelled Turtle Notochelys platynota (Gray, 1834)   1 

14 เต่าดํา, เต่ากา 
Black Pond Turtle, Black Marsh Turtle, Siamese 
Temple Turtle 

Siebenrockiella crassicollis (Gray, 1831) 
  0 

15 เต่าเหลือง, เต่าเพ็ก, เต่าโคก Elongated Tortoise Indotestudo elongata (Blyth, 1853)   0 
16 เต่าหกเหลือง Yellow Asian Brown Tortoise Manouria emys emys (Schlegel & Muller, 1844)   1 
17 เต่าหกดํา Black Asian Brown Tortoise Manouria emys phayrei (Blyth, 1853)   0 
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    ภาคผนวก ก (22) 

 ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

18 เต่าเดือย, เต่าเขาสูง, เต่าขี้ผึ้ง Impressed Tortoise Manouria impressa (Gunther, 1882)   0 
19 จระเข้น้ําเค็ม, ไอ้เคี่ยม Estuarine Crocodile, Saltwater Crocodile Crocodylus porosus Schneider, 1801   0 
20 ตะโขง, จระเข้ปากกระทุงเหว, ไอ้โขง False Gharial Tomistoma schlegelii (Muller, 1838)   0 
21 ตุ๊กแกป่าหัวโต Fox Gecko, Malaysian Cat Gecko Aeluroscalabotes felinus (Gunther, 1864)   1 
22 จิ้งจกนิ้วยาวมลาย ู Malayan Rock Gecko Cnemaspis affinis (Stoliczka, 1870)   0 

23 จิ้งจกนิ้วยาวจุดคู่ 
Karst Dwelling Gecko Cnemaspis biocellata Grismer, Onn, Nasir and 

Sumontha, 2008   0 
24 จิ้งจกนิ้วยาวหลังขีด Striped Rock Gecko Cnemaspis flavolineata (Nicholls, 1949)   1 
25 จิ้งจกนิ้วยาวกัมพล Kumpol's Rock Gecko Cnemaspis kumpoli Taylor, 1963   0 
26 จิ้งจกนิ้วยาวไทย Siamese Rock Gecko Cnemaspis siamensis (Smith, 1925)   0 

27 จิ้งจกหางแบนมลาย ู
Malayan Frilly Gecko, Mocquard's House 
Gecko, Frilled Gecko 

Cosymbotus craspedotus (Mocquard, 1890) 
  1 

28 จิ้งจกหางแบน, จิ้งจกบ้าน Common Frilly Gecko Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792)   1 

29 ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วตดิ 
Short-webbed Gecko, Kampuchea Bow-
fingered Gecko, Short-hand Forest Gecko 

Cyrtodactylus brevipalmatus (Smith, 1923) 
  0 

30 ตุ๊กแกป่ามลาย ู
Peters's Gecko, Peters' Bow-fingered Gecko, 
Banded Forest Gecko 

Cyrtodactylus consobrinus (Peters,  1871) 
  1 

31 ตุ๊กแกป่าคอขวั้น 
Oldham's Gecko, Oldham's Bow-fingered 
Gecko 

Cyrtodactylus oldhami (Theobald, 1876) 
  0 

32 ตุ๊กแกป่าลายจุดผีเสื้อ 
Butterfly Gecko, Butterfly Forest Gecko Cyrtodactylus papilionoides Ulber and 

Grossmann, 1991   0 

33 ตุ๊กแกป่าลายจุดใต ้
Southern Spotted Gecko Cyrtodactylus peguensis zebraicus Taylor, 

1962   0 
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    ภาคผนวก ก (23) 

 ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

34 ตุ๊กแกป่าใต,้ ตุ๊กแกป่าลายพาดป่าใต้ Southern Banded Gecko, Malayan Forest 
Gecko 

Cyrtodactylus pulchellus Gray, 1827 
  1 

35 ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด Four-lined Gecko, Taylor's Bow-fingered 
Gecko, Four-striped Forest Gecko 

Cyrtodactylus quadrivirgatus Taylor, 1962 
  1 

36 ตุ๊กแกป่ากําธร, ตุ๊กแกป่าสุราษฎร ์ Thirakhupt's Bent-toed Gecko Cyrtodactylus thirakhupti Pauwels, Bauer, 
Sumontha & Chanhome, 2004   0 

37 จิ้งจกดินลายจุด, จิ้งจกดินสยาม Spotted Ground Gecko, Siamese Ground 
Gecko, Siamese Leaf-toed Gecko 

Dixonius siamensis (Boulenger, 1898) 
  1 

38 จิ้งจกหินลายกระ Fehlmann's Four-clawed Gecko Gehyra fehlmanni (Taylor, 1962)   0 
39 จิ้งจกหินสีจาง Common Four-clawed Gecko, Stump-tailed 

Gecko 
Gehyra mutilata (Wiegmann, 1835) 

  1 
40 ตุ๊กแกบ้าน, ก้างแก้, เต๊าะแก Tokay Gecko Gekko gecko (Linnaeus, 1758)   0 
41 ตุ๊กแกหลังจุดคู่ Malaysian House Gecko, Spotted House 

Gecko 
Gekko monarchus (Schlegel In Dumeril and Bibron, 
1836)   1 

42 ตุ๊กแกสีเทา Smith's Gecko, Smith's Green-eyed Gecko, 
Large Forest Gecko 

Gekko smithii Gray, 1842 
  1 

43 จิ้งจกหางหนาม Spiny-tailed House Gecko Hemidactylus frenatus Dumeril and Bibron, 1836   1 
44 จิ้งจกหางเรียบ Garnot's House Gecko Hemidactylus garnotii Dumeril and Bibron, 1836   1 
45 จิ้งจกเขาสูงมลาย,ู จิ้งจกเรียวมลายู Malayan Dwarf Gecko, Indopacific Tree 

Gecko, Common Dwarf Gecko 
Hemiphyllodactylus typus Bleeker, 1860 

  1 
46 ตุ๊กแกบินหางแบน Kuhl's Parachute Gecko, Kuhl's Flying Gecko Ptychozoon kuhli Stejneger, 1902   1 
47 ตุ๊กแกบินหางหยัก Common Parachute Gecko, Smooth-backed 

Gliding Gecko, Burmese Flying Gecko 
Ptychozoon lionatum  Annadale, 1905 

  0 
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    ภาคผนวก ก (24) 

 ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

48 กิ้งก่าเขาหนามยาว Greater Spiny Lizard, Armored Pricklenape Acanthosaura armata (Hardwicke and Gray, 1827)   1 
49 กิ้งก่าเขาหนามสั้น Masked Spiny Lizard, Boulenger's Pricklenape  Acanthosaura crucigera Boulenger, 1885   0 
50 กิ้งก่าเขาเล็ก Cuvier's Spiny Lizard, Brown Pricklenape  Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829)   0 

51 กิ้งก่าพระอินทร์ 
Malayan Blue-mouthed Lizard, Dusky Earless 
Agama  

Aphaniotis fusca (Peters, 1864) 
  1 

52 กิ้งก่าเขียว, กิ้งก่าเขียวใต้ Green Crested Lizard Bronchocela cristatella (Kuhl, 1820)   1 
53 กิ้งก่าแก้วใต้ Southern Forest Crested Lizard Calotes emma emma Gray, 1845   1 

54 กิ้งก่าหัวแดง, กิ้งก่ารั้ว 
Changeable Lizard, Red-headed Lizard, Eastern 
Garden Lizard, Oriental Garden Lizard  

Calotes versicolor (Daudin, 1802) 
  1 

55 กิ้งก่าบินคอแดง Blanford's Flying Lizard Draco blanfordii Boulenger, 1885   1 
56 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Orange-bearded Flying Lizard Draco fimbriatus Kuhl, 1820   1 
57 กิ้งก่าบินปีกแดง Red-bearded Flying Lizard Draco haematopogon Boie In Gray, 1831   0 
58 กิ้งก่าบินปีกส้มมลาย ู Malayan Orange-winged Flying Lizard Draco maculatus maculatus (Gray, 1845)   1 
59 กิ้งก่าบินคอดํา Black-bearded Flying Lizard Draco melanopogon Boulenger, 1887   1 
60 กิ้งก่าบินมลาย ู Malayan Flying Lizard Draco obscurus formosus Boulenger, 1900   1 

61 กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ 
Five-banded Flying Lizard, Five-lined Flying 
Dragon  

Draco quinquefasciatus Hardwicke and Gray, 1827 
  1 

62 กิ้งก่าบินปีกลาย 
Banded-winged Flying Lizard, Barred Flying 
Dragon  

Draco taeniopterus Gunther, 1861 
  0 

63 กิ้งก่าบินคอสีฟ้า Blue-necked Flying lizard Draco volans sumatranus Linnaeus, 1758   1 

64 กิ้งก่าดงคอฟ้า 
Blue-necked Angled-headed Lizard, Bell's 
Forest Dragon, Bell's Anglehead Lizard  

Gonocephalus bellii (Dumeril and Bibron, 1837) 
  1 
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ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

65 กิ้งก่าดงคิ้วสัน 
Abbott's Angled-headed Lizard, Doria's Angled-
headed Lizard 

Gonocephalus doriae (Peters, 1871) 
    

66 กิ้งก่าดงใหญ่ Great Angled-headed Lizard Gonocephalus grandis (Gray, 1845)   1 

67 กิ้งก่าหัวยาวเขานัน 
Khaonan’s Long-headed Lizard  Pseudocalotes khaonanensis Chan-Ard, Cota, 

Makshai & Laoteow, 2008   0 
68 แย้ใต้ Butterfly Lizard, Small-scaled Lizard Leiolepis belliana belliana (Gray, 1827)   1 
69 แย้สงขลา Boehme's Butterfly Lizard Leiolepis boehmei Darevsky and Kupryanova, 1993   0 

70 จิ้งเหลนด้วงสมี่วง 
Alfred's Snake Skink, Alfred's Blind Skink, 
Alfred's Dibamid Lizard 

Dibamus alfredi Taylor, 1962 
  1 

71 
จิ้งเหลนเรียวเขาสอยดาว, 
จิ้งเหลนเรียวจันทบุร ี

Annamese Slender Skink, Fat Skink  Lygosoma corpulentum Smith, 1921 
  2 

72 จิ้งเหลนต้นไม ้
Olivaceous Tree Skink, Olive Dasia, Olive Tree 
Skink 

Dasia olivacea Gray, 1839 
  1 

73 จิ้งเหลนลายสี่ขีด Four-lined Striped Skink, Four-striped Lipinia Lipinia quadrivittata (Peters, 1867)   0 
74 จิ้งเหลนลายมลาย ู Malayan Striped Skink Lipinia surda (Boulenger, 1900)   0 

75 
จิ้งเหลนลายอินโดจีน,  
จิ้งเหลนลาย 

Common Striped Skink, Banded Lipinia, Sipora 
Striped Skink 

Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) 
  0 

76 จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก, เมียงู 
Common Slender Skink, Short-limbed Supple 
Skink, Linnaeus' Writhing Skink 

Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) 
  1 

77 จิ้งเหลนภเูขาสีจาง 
Pale Forest Skink, Nakhon Si-Thammarat forest 
Skink 

Lygosoma tersum (Smith, 1916) 
  0 
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ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

78 จิ้งเหลนหางยาว Long-tailed Skink, Longtail Mabuya Eutropis longicaudata (Hallowell, 1857)   1 
79 

จิ้งเหลนหลากลายมลัคอล์ม 
Malcolm's Valiablee Skink Eutropis macularia (Blyth, 1853) or Mabuya 

macularia malcolmi Taylor and Elbel, 1958   1 
80 

จิ้งเหลนบ้าน 
Common Sun Skink, East Indian Brown 
Mabuya, Many-lined Sun Skink 

Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 
  1 

81 
จิ้งเหลนเกล็ดสัน 

Keeled Skink, Andersson's Mabuya, Nine-
keeled Skink 

Eutropis novemcarinata (Anderson, 1871) 
  1 

82 จิ้งเหลนลายขีด Nicobar Skink, Nicobar Island Skink Eutropis rugifera (Stoliczka, 1870)   1 
83 

จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง 
Bowring's Slender Skink, Christmas Island 
Grass-skink, Bowring’s Supple Skink 

Lygosoma bowringii (Gunther, 1864)  
  1 

84 จิ้งเหลนเรียวใต ้ Herbert's Slender Skink, Herbert’s Supple Skink Riopa herberti (Smith, 1916)   0 
85 จิ้งเหลนดินดอร์เรีย Doria's Ground Skink, Doria's Smooth Skink Scincella doriae (Boulenger, 1887)   0 
86 

จิ้งเหลนดินจดุดํา 
Black-spotted Ground Skink, Black Ground 
Skink, Black-spotted Smooth Skink 

Scincella melanosticta melanosticta (Boulenger, 
1870)   0 

87 จิ้งเหลนภเูขามลาย ู Butler's Forest Skink Sphenomorphus butleri (Boulenger, 1912)   0 
88 จิ้งเหลนภเูขาเกล็ดเรียบ Common Forest Skink, Spotted Forest Skink Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853)   0 
89 จิ้งเหลนภเูขาลายกระ Larut Forest Skink, Blotched Forest Skink Sphenomorphus praesignis Boulenger, 1900   0 
90 จิ้งเหลนภเูขาลายแฉก Selangor Forest Skink Sphenomorphus scotophilus (Boulenger, 1900)   0 
91 กิ้งก่าน้อยหางยาว, งูคา Long-tailed Lizard, Asian Grass Lizard, Six-

striped Long-tailed Lizard 
Takydromus sexlineatus osellatus Daudin, 1802 

  1 
92 ตุ๊ดตู ่ Dumeril's Monitor Varanus dumerilii (Schlegel, 1839)   1 
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 ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

93 ตะกวด, แลน Clouded Monitor Varanus nebulosus (Gray, 1831)   1 
94 เห่าช้าง Rough-necked Monitor Varanus rudicollis (Gray, 1845)   1 
95 เหี้ย Water Monitor Varanus salvator (Laurenti, 1768)   1 
96 งูดินหัวขาว White-headed Blind Snake Ramphotyphlops albiceps (Boulenger, 1898)   0 
97 งูดินบ้าน Common Blind Snake, Flowerpot Snake, 

Brahminy blindsnake, Bootlace Snake 
Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803) 

  0 
98 งูดินลายขีด Striped Blind Snake Ramphotyphlops lineatus (Schlegel, 1839)   0 
99 งูดินใหญ่มลาย ู Mueller's Blind Snake Typhlops muelleri Schlegel, 1839   1 
100 งูแสงอาทิตย์, งูเหลือมดิน Sunbeam Snake Xenopeltis unicolor Boie, 1827   1 
101 งูก้นขบ Red-tailed Pipe Snake, Red Cylinder Snake Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)   1 
102 งูหลามปากเป็ด Blood Python, Red Blood Python, Malaysian 

Blood Python, Sumatran Blood Python  
Python brongersmai Stull, 1938 

  1 
103 งูหลาม Burmese Python Python molurus bivittatus Kulh, 1820   0 
104 งูเหลือม Reticulated Python Broghammerus reticulatus (Schneider, 1801)   1 
105 งูผ้าขี้ริ้ว Granular File Snake, Little filesnake, Marine 

File Snake 
Acrochordus granulatus Schneider, 1799 

  0 
106 งูงวงช้าง 

 
Javan File Snake, Elephant Trunk Snake Acrochordus javanicus Hornstedt, 1787 

  0 
107 งูท้องขาว Javan White-bellied Snake, Xenodermine 

Snake, Java Tubercle Snake 
Xenodermus javanicus Reinhardt, 1836 

  0 
108 งูกินทากหัวโหนก Blunt-headed Tree Snake, Blunthead Slug 

Snake 
Aplopeltura boa (Boie, 1828) 

  1 
ตาราง 4 (ต่อ) 
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ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

109 งูกินทากเกล็ดเรียบ Smooth Slug Snake Asthenodipsas laevis (Boie, 1827)   0 
110 งูกินทากมลาย ู Malaccan Slug Snake, Malayan Slug Snake Asthenodipsas malaccanus (Peters, 1864)   1 
111 งูกินทากเกล็ดสัน Keeled Slug Snake Pareas carinatus (Boie, 1828)   0 
112 งูกินทากลายขวั้น Hampton's Slug Snake Pareas hamptoni (Boulenger, 1905)   0 
113 งูกินทากจุดขาว White-spotted Slug Snake, Mountain Slug 

Snake 
Pareas margaritophorus (Jan, 1866) 

  1 
114 งูพงอ้อหลากลาย 

 
Variable Reed Snake Calamaria lumbricoidea Boie, 1827 

  1 
115 งูพงอ้อท้องเหลือง Collared Reed Snake Calamaria pavimentata Dumeril, Bibron and 

Dumeril, 1854   0 
116 งูพงอ้อหัวแดง Red-headed Reed Snake, Pink-headed Reed 

Snake, White-headed Reed Snake 
Calamaria schlegeli Dumeril, Bibron and Dumeril, 
1854   0 

117 งูพงอ้อภูเขา Malayan Mountain Reed Snake, Striped 
Reedsnake 

Macrocalamus lateralis Gunther, 1864 
  1 

118 งูพงอ้อหัวยาว Long-headed Reed Snake, Dwarf Reed Snake, 
Cantor's Dwarf Reed Snake 

Pseudorabdion longiceps (Cantor, 1847) 
  1 

119 งูปากกว้างน้ําเค็ม Dog-faced Water Snake, Guinea bockadam Cerberus rynchops (Schneider, 1799)   0 
120 งูไซ Bocourt's Water Snake Enhydris bocourti (Jan, 1865)   0 
121 งูสายรุ้ง, งูปลา Rainbow Water Snake, Striped Water Snake Enhydris enhydris (Schneider, 1799)   0 
122 งูปลิง Plumbeous Water Snake, Rice Paddy Snake Enhydris plumbea (Boie, 1827)   1 
123 งูกระด้าง Tentacled Snake, Fishing Snake Erpeton tentaculatum Lacepede, 1801   0 
124 งูหัวกะโหลก, งูเหลือมอ้อ,  

งูเหลือมน้ํา 
Puff-faced Water Snake, Masked Water Snake Homalopsis buccata (Linnaeus, 1758) 

  0 
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 ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

125 งูเขียวหัวลายกระ Speckle-headed Whip Snake, Spotted 
Whipsnake 

Ahaetulla fasciolata (Fischer, 1885) 
  

0 

126 งูเขียวหัวจิ้งจกมลาย ู Malayan Green Whip Snake Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1758)   1 
127 งูเขียวหัวจิ้งจกป่า, งูง่วงกลางดง Oriental Whip Snake, Gunther’s whip snake, 

Asian vine snake 
Ahaetulla prasina (Boie, 1827) 

  
0 

128 งูเขียวบอน Green Cat Snake Boiga cyanea (Dumeril, Bibron and Dumeril, 1854)   0 
129 งูแส้หางม้า Dog-toothed Cat Snake Boiga cynodon (Boie, 1827)   1 
130 งูปล้องทอง Mangrove Snake, Yellow-ringed Cat Snake Boiga dendrophila melanota (Boulenger, 1896)   1 
131 งูดงคาทอง White-spotted Cat Snake Boiga drapiezii (Boie, 1827)   1 
132 งูกระ Jasper Cat Snake Boiga jaspidea (Dumeril, Bibron and Dumeril, 1854)   1 
133 งูต้องไฟ Red Cat Snake, Black-headed Cat Snake Boiga nigriceps (Gunther, 1863)   1 
134 งูแส้หางม้าเทา Grey Cat Snake Boiga siamensis Nutphand, 1971 or Boiga ocellata 

Kroon, 1973    
0 

135 งูเขียวดงลาย Banded Cat Snake Boiga sangsomi Nutphand, 1983   0 
136 งูเขียวลายดอกหมาก หรืองู

เขียวพระอินทร ์
Golden Tree Snake, Golden Flying Snake Chrysopelea ornata ornatissima (Shaw, 1802) 

  
0 

137 งูเขียวร่อน Paradise Tree Snake, Paradise Flying Snake Chrysopelea paradisi Boie, 1827   0 
138 งูดอกหมากแดง Red Tree Snake, Twin-barred Tree Snake, 

Banded Flying Snake 
Chrysopelea  pelias (Linnaeus, 1758) 

  
0 

139 งูสายม่านหลังลาย Striped Bronzeback, Gray Bronzeback Dendrelaphis caudolineatus (Gray, 1834)   0 
140 งูสายม่านฟ้าเขียว Blue Bronzeback, Wall's Bronzeback Dendrelaphis cyanochloris (Wall, 1921)   0 
141 งูสายม่านหลังทอง Elegant Bronzeback Dendrelaphis formosus (Boie, 1827)   0 
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 ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

142 งูสายม่านพระอินทร ์ Common Bronzeback, Painted Bronzeback, 
Indonesian Bronze-back 

Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789)  1 

143 งูสายม่านลายเฉียง Banded Bronzeback Dendrelaphis striatus (Cohn, 1906)  0 
144 งูปล้องฉนวนอินเดีย Common Bridle Snake, Blanford's Bridal Snake Dryocalamus davisonii davisonii (Blanford, 1878)  0 
145 งูปล้องฉนวนมลาย ู Malayan Bridle Snake, Southern Bridle Snake Dryocalamus subannulatus (Dumeril, Bibron and 

Dumeril, 1854) 
 1 

146 งูเถา Brown Whip Snake, Red Whip Snake Dryophiops rubescens (Gray, 1835)  0 
147 งูทางมะพร้าวดํา Common Malayan Racer, Black Copper Rat 

Snake, Yellow striped Snake 
Elaphe flavolineata (Schlegel, 1837)  1 

148 งูทางมะพร้าวลายขีด Copperheaded Racer, Radiated Ratsnakes, 
Coppehead Rat Snake 

Elaphe radiata (Boie, 1827) or Coelognathus 
radiatus (Boie, 1827) 

 0 

149 งูกาบหมากดํา Stripe-tailed Racer Orthriophis taeniurus ridleyi (Butler, 1899)  0 
150 งูกาบหมากมลาย ู  Gonyosoma floweri  0 
151 งูเขียวกาบหมาก Red-tailed Racer, Red-tailed Green Ratsnake Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827)  1 
152 งูสายทองลายแถบ Striped Ringneck Gongylosoma baliodeirus baliodeirus (Boie, 1827)  1 
153 งูสายทองหางยาว Long-tailed Ringsnake, Peters' Smooth Snake Gongylosoma longicauda (Peters, 1871)  1 
154 งูสายทองคอแหวน Common Ringneck Gongylosoma scripta (Theobald, 1868)  0 
155 งูสายทองมลาย ู Malayan Ringneck Liopeltis tricolor (Schlegel, 1872)  0 
156 งูปล้องฉนวนบอร์เนียว Slender Wolf Snake, Dark Wolf Snake Lepturophis albofuscus (Dumeril, Bibron and 

Dumeril, 1854) 
 0 
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    ภาคผนวก ก (31) 

 ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

157 งูปล้องฉนวนมลาย,ู 
งูปล้องฉนวนทุ่งสง 

Butler's Wolf Snake Lycodon butleri Boulenger, 1900 
  

0 

158 งูปล้องฉนวนแดง Brown Wolf Snake Lycodon effraenis(Cantor, 1847)   0 
159 งูปล้องฉนวนลาว, งูก้านปล้อง Laotian Wolf Snake Lycodon laoensis Gunther, 1864   0 
160 งูปล้องฉนวนบ้าน Malayan Banded Wolf Snake Lycodon subcinctus Boie, 1827   1 
161 งูปล้องฉนวนสุราษฎร ์ Black Wolf Snake Lycodon suratensis Nutphand, 1986   0 
162 งูคุด Brown Kukri Snake Oligodon purpurascens (Schlegel, 1837)   1 
163 งูสิงหางดํา Keeled Rat Snake Ptyas carinata (Gunther, 1858)   1 
164 งูสิงทอง, งูสิงใต้ Gunther's Rat Snake, White-bellied Rat Snake, 

Brown Rat Snake 
Ptyas fusca (Gunther, 1858) 

  
0 

165 งูสิงบ้าน, งูเห่าตะลาน, งูสิงนา, งู
สิงดง 

Indochinese Rat Snake, Chinese Ratsnake Ptyas korros (Schlegel, 1837) 
  

0 

166 งูสิงหางลาย, งูสิงดง, งูก้านเต้า,  
งูสิงเสือ 

Oriental Rat Snake Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) 
  

0 

167 งูคอขวั้นหัวดํา Malayan Blackhead, Black-headed Collared 
Snake, Malayan Many-tooth Snake 

Sibynophis melanocephalus (Gray, 1834) 
  

0 

168 งูแดงบอร์เนียว Borneo Red Snake, Borneo Frog-eating Snake Stegonotus borneensis Inger, 1967   0 
169 งูควนขนุน, งูบองหลาน้ํา Malayan Brown Snake Xenelaphis hexagonotus (Cantor, 1847)   0 
170 งูลายสาบท่าสาร Groundwater's Keelback Amphiesma groundwateri (Smith, 1921)   0 
171 งูลายสาบมลาย ู Malayan Mountain Keelback Amphiesma inas (Laidlaw, 1901)   0 
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    ภาคผนวก ก (32) 

 ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

172 งูรังแหหัวแดง Red-headed Keelback, Orangeneck Keelback, 
Yellow-headed Keelback 

Macropisthodon flaviceps (Dumeril, Bibron and 
Dumeril, 1854)   1 

173 งูรังแหหลังศร Blue-necked Keelback Macropisthodon rhodomelas (Boie, 1827)   0 
174 งูลายสาบจุดดําขาว Speckled-bellied Keelback Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837)   1 
175 งูลายสาบเขียวขวั้นดํา Green Keelback, Banded Keelback Rhabdophis nigrocinctus (Blyth, 1856)   0 
176 งูลายสาบคอแดง Red-necked Keelback Rhabdophis subminiatus subminiatus (Schlegel, 

1837)   1 
177 งูลายสอสวน Common Keelback, Yellow-Spotted Keelback Xenochrophis  flavipunctatus (Hallowell, 1860)   0 
178 งูลายสอลายสามเหลี่ยม Triangle Keelback Xenochrophis trianguligerus (Boie, 1827)   1 
179 งูหมอก Mock Viper Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827)   0 
180 งูทับสมิงคลา Blue Krait Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)   1 
181 งูสามเหลี่ยม Banded Krait Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)   1 
182 งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง Red-headed Krait Bungarus flaviceps flaviceps Reinhardt, 1843   1 
183 งูเห่าหม้อ, งูเห่าฮ้อม Monocled Cobra, Monocellate Cobra Naja kaouthia Lesson, 1831   0 
184 งูเห่าทองพ่นพิษ, งูเห่าสุมาตรา Sumatran Cobra, Equatorial Spitting cobra, 

Golden Spitting Cobra 
Naja sumatrana Muller, 1890 

  0 
185 งูจงอาง, งูบองหลา, งูเห่าช้าง, 

งูลาข้างเหลือง 
King Cobra, Hamadryad Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) 

  1 
186 งูปล้องหวายมลาย ู Graceful Coral Snake, Spotted Coral Snake, 

Gray Coral Snake 
Calliophis gracilis Gray, 1835 

  0 

187 
งูปล้องหวายหัวดํา Small-spotted Coral Snake, Speckled Coral 

Snake 
Calliophis  maculiceps (Gunther, 1858)  0 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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    ภาคผนวก ก (33) 

  

ที่ 
ชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 

A B 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

188 
งูพริกท้องแดง Blue Long-glanded Coral Snake, Blue 

Malaysian Coral Snake 
Calliophis  bivirgatus flaviceps (Cantor, 1839)  1 

189 
งูพริกสีน้ําตาล Brown Long-glanded Coral Snake, Banded 

Malaysian Coral Snake, Striped Coral Snake 
Calliophis intestinalis lineata (GRAY in GRAY & 
HARDWICKE, 1835) 

 1 

190 งูกะปะ, งูกะบา, งูเห่ากะบา Malayan Pit Viper Calloselasma rhodostoma (Boie, 1827)  1 

191 
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง, งูเขียว
หางแฮ่ม, งูหางแฮ่ม, งูเขียวหาง
ไหม,้ งูหัวโป 

Yellow-lipped Green Pit Viper, White-lipped 
Tree Viper, White-lipped pitviper 

Cryptelytrops albolabris albolabris (Gray, 1842)  0 

192 งูปาล์ม Bornean Pit Viper, Palm Pit Viper Trimeresurus borneensis (Peters, 1872)  0 
193 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวใต ้ Siamese Peninsula Pit-viper Popeia fucatus Vogel, David & Pauwels, 2004  1 

194 
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวมลาย ู Cameron Highlands Pit Viper Trimeresurus nebularis Vogel, David & Pauwels, 

2004 
 0 

195 
งูเขียวหางไหม้ทุ่งสง, งูหางแฮ่มใต้
, งูเขียวหางไหมล้ายม่วงแดง 

Vogel's Green Pit Viper, Beautiful Pitviper, 
Southern Lime-stone Pit-viper 

Cryptelytrops venustus Vogel, 1991  0 

196 
งูเขียวหางไหมฮ้าเจน, งูแก้วหาง
แดง 

Hagen's Pit Viper, Indonesian Pit Viper Parias hageni (Lidth de Jeude, 1886)  1 

197 
งูเขียวหางไหมสุ้มาตรา Grey-tailed Green Pit Viper, Sumatra Pit Viper, 

Sumatran Green Pit-viper 
Trimeresurus (Parias) sumatranus (Raffles, 1822)  1 

198 
งูเขียวตุ๊กแก, งูกะปะเสือ Wagler's Pit Viper, Wagler's Palm Viper, Temple 

Pitviper 
Tropidolaemus wagleri (Schlegel, 1827)  1 

หมายเหตุ0: ไม่พบ     1:   พบ     2:  ไม่ยืนยัน  A :  ข้อมูลจาก Wildlife List Thailand  B : ข้อมูลที่สํารวจและตรวจสอบโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่า 
ที่มา  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2555 
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ภาคผนวก ก  (34) 

ตาราง 5 ปัญหาการเดินทางทางบก 

รายท่ี 
ปัญหาการเดินทางทางบก 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
1          ลําบากการเดินทาง ถนนทรุด - 
2 เดินเท้าซ่ึงไม่นิยมใช้ ถนนทรุด - 
3 เดินเท้า ถนนทรุด - 
4 ถนนลื่นและชํารุดมาก ถนนลื่นและชํารุดมาก - 
5 ถนนลื่นและชํารุดมาก ถนนลื่นและชํารุดมาก - 
6 ถนนลื่นและชํารุดมาก - - 
7 ถนนลื่นและชํารุดมาก ถนนลื่นและชํารุดมาก ทางโค้งเยอะ 
8 ถนนลื่นและชํารุดมาก - - 
9 ถนนลื่นและชํารุดมาก - - 
10 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
11 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
12 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
13 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
14 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
15 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
16 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
17 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
18 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
19 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 
20 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ - - 

21 
ถนนไม่สะดวกทางผุพังและอันตรายต่อ 

การเดินทาง 
เส้นทางไมส่ะดวก - 

22 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ ถนนขรุขระ - 
23 เดินเท้ายังไม่นิยมใช้ ถนนขรุขระ ถนนไม่เอ้ืออํานวย 
24 ยังไม่มีถนน   ถนนทรุดตัว 
25 ยังไม่มีถนน   ถนนขรุขระ 
26 ยังไม่มีถนน - ถนนทรุดตัว 
27 ยังไม่มีถนน - ถนนทรุดตัว 
28 ยังไม่นิยมใช้ ถนน ถนนทรุดตัว 
29 ไม่นิยมใช้ ถนน ถนนทรุดตัว 
30 ถนนลื่นมาก ถนนลื่นมาก ถนนสะดวกสบาย 
31 ถนนชํารุดมาก   ถนนสะดวกสบาย 
32 ถนนชํารุดมาก     
33 รถโดยสารไมส่ะดวก ถนนชํารุดมาก ถนนขาด 
34 ถนนชํารุดมาก     

 

 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (35) 

ตาราง 6 ปัญหาการเดินทางทางน้ํา 

 

รายท่ี 
ปัญหาการเดินทางทางน้ํา 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
1 เรือโดยสารไม่ค่อยม ี เรือโดยสารไม่เพียงพอ - 
2 เรือโดยสารแต่มคีลื่นและตอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
3 ตอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
4 - - - 
5 - - - 
6 - - - 
7 - - - 
8 - - - 
9 - - - 
10 เดินทางด้วยเรือแต่มีคลื่นและตอไม้ ตอไม ้ คลื่น 
11 เดินทางด้วยเรือแต่มีคลื่นและตอไม้ ตอไม ้ คลื่น 
12 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
13 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
14 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
15 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
16 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
17 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
18 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
19 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
20 เดินทางด้วยเรือแต่มตีอไม ้ ตอไม ้ คลื่นและตอไม ้
21 เสี่ยงต่อคลื่นของแม่นํ้า เสี่ยงต่อคลื่นและขอนไมผุ้พัง ตอไม้ในนํ้า 
22 ตอไม ้ เสี่ยงทางนํ้า ตอไม้ในนํ้า 
23 คลื่นแรง ตอไม ้ ตอไม ้
24 คลื่นนํ้า ตอไม ้ ตอไม ้ ตอไม้เก่าแก่ 
25 คลื่นนํ้า ตอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
26 - - - 
27 - - - 
28 ตอไม ้ ตอไม ้ ตอไม ้
29 - - - 
30 คลื่นนํ้า ตอไม ้ ตอไม ้
31 - - - 
32 - - - 
33 - - - 
34 คลื่นนํ้า ตอไม ้ ตอไม้เก่าแก่ 
35 คลื่นนํ้าและตอไม ้ ตอไม ้ - 
36 * * * 
37       
38 เรือโดยสารไม่เพียงพอ     



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (36) 

ตาราง 7 ปัญหาอุทกภัย  
 

รายท่ี 
ปัญหาอุทกภัย 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
1 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
2 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
3 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
4 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
5 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
6 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
7 ดินถล่ม นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
8 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
9 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
10 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
11 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
12 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
13 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
14 นํ้าท่วม ดินถล่ม นํ้าท่วม ดินถล่ม 
15 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
16 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 
17 นํ้าท่วม ดินถล่มถนนพังทลาย นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม ถนนพัง 
18 นํ้าท่วม ดินถล่ม ถนนทรุดตัว นํ้าท่วม 
19 นํ้าท่วม ดินถล่ม นํ้าท่วม 
20 นํ้าท่วม ดินถล่ม นํ้าท่วม 
21 นํ้าท่วม ดินถล่ม นํ้าท่วม 
22 นํ้าท่วม ดินถล่ม ถนนทรุดตัว ดินถล่ม ถนนทรุดตัว 
23 นํ้าท่วม ดินถล่มหน้าดินพังทลาย นํ้าท่วม 
24 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่มหน้าดินพังทลาย 
25 นํ้าท่วม ดินถล่ม หน้าดินพัง นํ้าท่วม 
26 นํ้าท่วม ดินถล่ม ดินถล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (37) 

ตาราง 8 สรุปการใช้น้ําในครัวเรือน 
 

รายที ่
การใช้นํ้าในครัวเรือน 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ลําคลอง �   
2 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
3 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ลําคลอง �   
4 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
5 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
6 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
7 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
8 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา   � 
9 ลําธาร �   ลําคลอง �   ประปา   � 
10 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
11 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
12 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
13 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
14 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
15 ลําคลอง �  แม่น้ํา �  แม่น้ํา �  
16 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
17 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
18 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
19 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
20 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
21 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
22 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
23 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
24 แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
25 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   - -    
26 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
27 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
28 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
29 แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   - -    
30 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
31 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
32 ลําคลอง �   ลําคลอง �   นํ้าประปา �   
33 -     ลําธาร �   -     
34 -     ลําคลอง �   -     
35 แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
36 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
37 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
38 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
39 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ลําธาร �   
40 ลําคลอง �   ลําธาร �   ประปา �   
41 ลําธาร �   ลําธาร �   ลําธาร �   

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (38) 

ตาราง 9 สรุปการใช้น้ําดื่ม 
 

รายที ่
การใช้นํ้าดื่ม 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ นํ้าดื่มได้จาก เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1 ลําคลอง �   - -   ประปา -  � 
2 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
3 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   ลําคลอง �   
4 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
5 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
6 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
7 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา �   
8 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ประปา -  � 
9 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา -  � 
10 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
11 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
12 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
13 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
14 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
15 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
16 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
17 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
18 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
19 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
20 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
21 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
22 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
23 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
24 แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   นํ้าประปา �   
25 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   นํ้าประปา �   
26 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
27 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
28 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   นํ้าประปา �   
29 แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   นํ้าประปา �   
30 แม่น้ํา   � แม่น้ํา �   นํ้าประปา �   
31 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
32 ลําคลอง �   ลําคลอง �   นํ้าประปา �   
33 ลําธาร �   ลําธาร �   นํ้าประปา �   
34 ลําคลอง �   - -    นํ้าประปา �   
35 ลําคลอง �   แม่น้ํา �  แม่น้ํา �   
36 ลําคลอง �   แม่น้ํา �   แม่น้ํา �   
37 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
38 ลําธาร �   ลําธาร �   ประปา �   
39 ลําคลอง �   ลําคลอง �   ลําธาร �   
40 ลําคลอง �   ลําธาร �   ประปา �   
41 ลําธาร �   ลําธาร �   นํ้าจากบ่อดิน �   

 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (39) 

ตาราง 10 สรุปผลการใช้ไฟฟ้า 
 

รายที ่
การใช้ไฟฟ้า 

ก่อนสร้างเขื่อน ในปี 2529 ปัจจุบัน 
ใช้ไฟฟ้าจาก ปัญหา ใช้ไฟฟ้าจาก ปัญหา ใช้ไฟฟ้าจาก ปัญหา 

1 - ลําบาก - - - ไฟดับบ่อย 
2 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
3 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
4 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อย 
5 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง - 
6 ตะเกียง - ตะเกียง - ตะเกียง - 
7 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อย 
8 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อย 
9 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อยมาก 
10 - ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อย เขื่อนบางลาง - 
11 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อย เขื่อนบางลาง - 
12 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อยมาก 
13 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ไฟดับบ่อยมาก 
14 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
15 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
16 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
17 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
18 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
19 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 
20 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - 

21 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง 
ไฟดับบ่อยและ

ซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า 
เขื่อนบางลาง 

พนักงานไม่ค่อยใส่ใจ
เกี่ยวกบัการใช้ไฟฟา้ 

22 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
23 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
24 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ - - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
25 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
26 - - เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
27 ไม่ใช้ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
28 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
29 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
30 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
31 - - เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
32 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
33 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
34 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อย 
35 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง - เขื่อนบางลาง - 
36 ตะเกียง ยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนบางลาง ไฟชอบดับมาก เขื่อนบางลาง - 
37 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 
38 ตะเกียง - ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 
39 ตะเกียง - - - - ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 
40 ตะเกียง นํ้ามันก๊าด ตะเกียง - เขื่อนบางลาง ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 
41 - - ตะเกียง ลําบากมาก เขื่อนบางลาง - 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (40) 

ตาราง 11 สรุปจํานวนท่ีขาย/บริโภคปลาจากการสอบถามประชากรในพ้ืนท่ี 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดปลา รายท่ี จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีบริโภค 
ตะเพียนขาว 1 25 5 

ปลากด 
 

1 18 2 
2 10 1 
3 10 1 
4 5 5 
5 10 5 
6 10 - 
7 5 5 
8 15 - 
9 40 10 
10 13 2 
11 1 1 
12 15 5 
13 9 1 
14 90 10 
15 25 3 
16 5 5 
รวม 281 56 
เฉล่ีย 17.56 3.50 

ปลาช่อน 1 10 - 
2 8 2 
3 5 - 
4 5 5 
5 2 8 
6 8 2 
7 5 - 
8 70 10 
9 5 5 

รวม 118 32 
เฉล่ีย 13.11 3.56 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (41) 

ตาราง 11 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดปลา รายท่ี จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีบริโภค 
ปลาดุก 1 13 2 

2 20 1 
3 20 1 
4 - - 
5 - - 
6 20 2 
7 40 - 
8 20 - 
9 40 - 
10 40 - 
11 15 5 
12 20 5 
13 9 1 
14 5 5 
15 50 50 
16 5 5 
17 2 - 
18 2 - 
19 40 20 
20 5 5 
21   1 
22 20 3 
รวม 386 106 
เฉล่ีย 17.55 4.82 

ปลาทับทิม 1 50 - 
2 40 - 
3 40 10 

รวม 130 10 
เฉล่ีย 43.33 3.33 

ปลาตะเพียน 1 10 - 
2 1 9 
3 80 10 

รวม 91 19 
เฉล่ีย 30.33 6.33 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (42) 

ตาราง 11 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดปลา รายท่ี จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีบริโภค 
ปลานิล 1 20 1 

2 - - 
3 5 5 
4 50 - 
5 20 - 
6 50 - 
7 10 - 
8 10 5 
9 5 - 
10 1 2 
11 8 2 
12 60 10 
13 5 5 
14  - 1 
15  -   
รวม 244 31 
เฉล่ีย 16.27 2.07 

ปลาผลับ 1 20 - 
ปลาแม่น 1 10 10 

2 4 3 
3 20 10 

รวม 34 23 
เฉลี่ย 11.33 7.67 

ปลาย่ีสก 1 50 1 
2 20 1 
3 30 3 

รวม 100 5 
เฉลี่ย 33.33 1.67 

ปลาแรด 1 13 2 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (43) 

ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบของราคาผลิตภัณฑ์ประมงระหว่างราคาในท้องถ่ินกับราคาในตลาด  
อ.เมือง จ.ยะลา 

ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 
ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลากด 1 40 50 

2 50 40 
3 40 25 
4 30 30 
5 40 40 
6 45 50 
7 30 40 
8 30 40 
9 - 40 
10 25 40 
11 40 30 
12 50 30 
13 50 30 
14 150 30 
15 50 40 
16 80 30 
17 130 30 
18 60 30 
19 55 70 
20 50 70 
21 25 60 
22 100 30 
23 50 - 
24 - 40 
25 - 40 
26 40 60 
27 150 60 
28 100 70 
29 50 40 
30 50.00 60 
31 30 40 
32 25 50 
33 25 30 
34 40 35 
35 20 40 
รวม 1,750 1,440 

ค่าเฉล่ีย 54.69 42.35 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (44) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาตะเพียน 1 20 40 

2 20 40 
3 30 20 
4 20 20 
5 30 30 
6 40 40 
7 20 30 
8 40 20 
9 40 40 
10 30 60 
11 - 40 
12 - 40 
13 40 35 
14 20 40 
15 20 30 
16 20 40 
17 35 40 
18 40 30 
19 50 50 
20 25 50 
21 - 50 
22 45 25 
23 50 80 
24 - - 
25 35 40 
26 20 70 
27 - 25 
28 40 20 
29 40 40 
30 30 30 
31 - 30 
32 - 45 
33 - 40 
34 - 45 
35 - 50 
รวม 800 1,325 

ค่าเฉล่ีย 32 38.97 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (45) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาช่อน 1 60 60 

2 50 30 
3 30 30 
4 50 25 
5 50 40 
6 50 30 
7 50 60 
8 50 40 
9 50 60 
10 50 60 
11 60 60 
12 60 60 
13 100 40 
14 65 40 
15 50 60 
16 60 40 
17 50 50 
18 45 35 
19 50 40 
20 80 50 
21 50 30 
22 45 80 
23 30 50 
24 30 120 
25 100 50 
26 80 50 
27 50 60 
28 70 70 
29 40 70 
30 50 60 
31 60 60 
32 50 50 
33 50 60 
34 48 50 
35 37 55 
รวม 1,900 1,825 

ค่าเฉล่ีย 54.29 52.14 

 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (46) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาดุก 1 50 60 

2 50 30 
3 25 50 
4 25 30 
5 35 50 
6 50 40 
7 50 60 
8 40 50 
9 40 70 
10 40 40 
11 40 40 
12 35 40 
13 45 30 
14 50 30 
15 30 40 
16 50 60 
17 40 40 
18 30 40 
19 70 40 
20 40 60 
22 100 50 
23 50 50 
24 40 60 
25 50 50 
26 50 50 
27 50 40 
28 50 30 
29 50 40 
30 50 50 
31 50 60 
32 50 40 
33 50 60 
34 50 40 
35 50 45 
รวม 1,625 1,590 

ค่าเฉล่ีย 46.43 45.43 

 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (47) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาตะเพียนขาว 1 - 40 

2 - 20 
3 - 60 
4 - 35 
5 - 30 
6 35 30 
7 30 40 
8 30 30 
9 - 30 
10 25 30 
11 40 30 
12 - 30 
13 50 35 
14 50 35 
15 30 30 
16 - 30 
17 40 30 
18 - 40 
19 - 40 
20 30 60 
21 70 50 
22 25 30 
23 35 - 
24 25 - 
25 20 40 
26 30 40 
27 70 15 
28 70 20 
29 30 35 
30 40 40 
31 20 30 
32 30 50 
33 20 30 
34 30 - 
35 20 - 
รวม 895 1085 

ค่าเฉล่ีย 35.8 35 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (48) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาทับทิม 1 50 60 

2 50 40 
3 50 50 
4 30 40 
5 35 20 
6 70 20 
7 50 30 
8 60 50 
9 55 30 
10 35 40 
11 30 40 
12 40 30 
13 35 30 
14 50 40 
15 70 30 
16 40 40 
17 50 40 
18 50 30 
19 50 40 
20 55 60 
21 60 20 
22 55 80 
23 40 50 
24 50 90 
25 50 50 
26 50 30 
27 50 50 
28 50 60 
29 50 48 
30 50 60 
31 50 40 
32 50 40 
33 50 45 
34 50 40 
35 50 43 
รวม 1710 1506 

ค่าเฉล่ีย 48.86 43.03 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (49) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลานิล 1 40 40 

2 30 30 
3 50 20 
4 30 10 
5 30 25 
6 30 25 
7 30 20 
8 30 20 
9 40 25 
10 30 30 
11 30 30 
12 25 40 
13 30 25 
14 50 30 
15 50 35 
16 50 30 
17   30 
18 50 30 
19 30 40 
20 25 60 
21 50 65 
22 70 30 
23 30 80 
24 45 30 
25 25 25 
26 40 60 
27 30 25 
28 50 20 
29 50 45 
30 35 60 
31 50 30 
32 25 30 
33 30 30 
34 40 35 
35 20 40 
รวม 1270 1200 

ค่าเฉล่ีย 36.29 34.29 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (50) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาผลับ 1 - - 

2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - 30 
11 - 40 
12 - 30 
13 - 25 
14 - 40 
15 - 40 
16 - 20 
17 - 40 
18 - 30 
19 - 50 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - 40 
25 - - 
26 - 40 
27 - 35 
28 - 35 
29 - 40 
30 - 45 
31 - - 
32 - - 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
รวม 0 580 

ค่าเฉล่ีย 0 36.25 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (51) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาแม่น 1 40 30 

2 - 40 
3 - 20 
4 - 15 
5 - 15 
6 70 20 
7 60 25 
8 35 30 
9 60 30 
10 - 25 
11 - 35 
12 - 25 
13 50 30 
14 40 30 
15 - 30 
16 50 30 
17 30 30 
18 - 30 
19 40 60 
20 30 70 
21 25 30 
22 - 90 
23 - 30 
24 30 30 
25 30 30 
26 60 32 
27 30 34 
28 30 30 
29 30 35 
30 40 - 
31 30 40 
32 20 45 
33 40 35 
34 30 50 
35 40 42 
รวม 940 1173 

ค่าเฉล่ีย 39.17 34.5 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (52) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาย่ีสก 1 50 46 

2 45 30 
3 50 11 
4 35 16 
5 25 45 
6 60 45 
7 45 46 
8 40 40 
9 35 46 
10 25 30 
11 25 40 
12 25 25 
13 50 30 
14 60 25 
15 30 35 
16 50 40 
17 30 20 
18 25 45 
19 45 40 
20 40 70 
21 35 65 
22 50 30 
23 20 - 
24 30 40 
25 40 45 
26 30 40 
27 30 36 
28 30 14 
29 25 40 
30 25 30 
31 30 30 
32 40 30 
33 30 30 
34 40 35 
35 40 40 
รวม 1285 1230 

ค่าเฉล่ีย 36.71 35.14 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (53) 

ตาราง 12 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่น/ราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลา (บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดปลา รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา 
ปลาแรด 1 40 53 

2 35 60 
3 45 15 
4 30 20 
5 25 38 
6 60 50 
7 45 55 
8 20 35 
9 35 38 
10 30 40 
11 25 30 
12 30 30 
13 40 40 
14 40 30 
15 25 40 
16 40 30 
17 25 30 
18 25 30 
19 40 60 
20 35 50 
21 20 30 
22 55 - 
23 15 40 
24 25 30 
25 40 50 
26 30 40 
27 25 20 
28 35 45 
29 25 40 
30 40 40 
31 30 50 
32 40 40 
33 40 45 
34 30 50 
35 40 40 
รวม 1180 1334 

ค่าเฉล่ีย 33.71 39.24 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (54) 

ตาราง 13 สรุปจํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีบริโภคของผลไม้ 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
แก้วมังกร 1 30 - 

ขนุน 1 19 1 
เงาะ 1 15 - 

2 50 10 
3 100 20 
4 150 15 
5 10 5 
6 10 5 
7 90 - 
8 50 - 
9 40 - 
10 40 - 
11 50 - 
12 40 - 
13 50 - 
14 5 5 
15 80 20 
16 5 5 
17 90 10 
18 70 10 
19 80 20 
20 50 - 
21 100 2 
22 90 10 
23 50 30 
24 80 20 
25 30 - 
26 150 50 
27 5 5 
28 50 10 
29 100 15 
30 150 10 
31 150 15 
รวม 2,030 292 
เฉล่ีย 65.48 9.42 

ฝรั่ง 1 5 5 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (55) 

ตาราง 13 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
มะพร้าวอ่อน 1 180 20 

2 180 20 
3 50 - 

รวม 410 40 
เฉล่ีย 136.67 13.33 

ทุเรียน 1 100 - 
2 90 - 
3 250 25 
4 250 10 
5 100 15 
6 250 20 
7 5 5 
8 10 5 
9 100 - 
10 100 - 
11 100 - 
12 80 - 
13 50 - 
14 80 - 
15 5 5 
16 10 5 
17 950 50 
18 5 5 
19 5 5 
20 1,000 - 
21 40 10 
22 100 - 
23 70 10 
24 700 100 
25 1,000 300 
26 980 50 
27 10 - 
28 15 - 
29 79 1 
30 5 5 
31 100 20 
32 250 15 

 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (56) 

ตาราง 13 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ทุเรียน (ต่อ) 33 250 7 

34 200 15 
35 250 20 
รวม 7,589 703 
เฉล่ีย 216.83 20.09 

มะม่วง 1 25 5 
2 5 5 
3 25 5 

รวม 55 15 
เฉล่ีย 18.33 5 

มะละกอ 1 20 - 
2 30 - 
3 20 - 
4 5 5 

รวม 75 5 
เฉล่ีย 18.75 1.25 

มังคุด 1 150 10 
2 20 - 
3 50 10 
4 50 10 
5 100 15 
6 50 20 
7 100 20 
8 10 5 
9 5 5 
10 10 5 
11 40 10 
12 5 5 
13 8 2 
14 50 10 
15 50 - 
16 40 10 
17 25 5 
18 40 10 
19 40 10 
20 5 5 
รวม 848 167 
เฉล่ีย 42.40 8.35 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (57) 

ตาราง 13 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ลองกอง 1 200 20 

2 45 5 
3 40 10 
4 250 25 
5 100 10 
6 10 5 
7 80 - 
8 90 - 
9 90 - 
10 80 - 
11 60 - 
12 20 - 
13 60 - 
14 10 5 
15 15 - 
16 100 15 
17 200 10 
รวม 1450 105 
เฉล่ีย 85.29 6.18 

สละ 1 4 1 
2 30 20 

รวม 34 21 
เฉล่ีย 17 10.5 

ลําไย 1 20 10 
2 50 - 
3 60 - 
4 40 - 
5 20 - 

รวม 190 10 
เฉล่ีย 38 2 

ส้ม 1 100 - 
2 90 - 
3 90 - 
4 90 - 
5 60 - 

รวม 430 - 
เฉล่ีย 86 - 

ส้มโชกุน 1 20 - 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (58) 

ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบของราคาผลิตผลทางการเกษตร(ผลไม้)ระหว่างราคาในท้องถ่ินกับ
ราคาในตลาด อ.เมือง ยะลา 

จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 
ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
แก้วมังกร 1 - 40 

2 30 65 
3 35 35 
4 35 35 
5 45 - 
6 30 - 
7 50 40 
8 55 30 
9 50 40 
10 20 40 
11 - 40 
12 20 50 
13 25 40 
14 40 55 
15 35 50 
16 15 - 
17 35.00 40 
18 30 40 
19 55 42 
20 60 40 
21 25 50 
22 45 40 
23 35 40 
24 30 40 
25 40 40 
26 40 30 
27 40 30 
28 - 40 
29 35 35 
30 40 40 
31 - 30 
32 20 40 
33 30 30 
34 - 20 
35 55 - 
รวม 1100 1227 
เฉล่ีย 36.67 39.58 

 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (59) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ขนุน 1 20 30 

2 10 25 
3 10 26 
4 10 15 
5 20 20 
6 20 15 
7 10 10 
8 10 20 
9 10 20 
10 15 30 
11 20 40 
12 25 30 
13 25 30 
14 30 - 
15 15 40 
16 - 30 
17 - 40 
18 - 30 
19 - 40 
20 10.00 70 
21 20 40 
22 15 45 
23 18 20 
24 15 40 
25 - 20 
26 15 20 
27 - 40 
28 - 25 
29 - 20 
30 30 20 
31 25 45 
32 18 30 
33 25 30 
34 15 45 
35 30 - 
รวม 486 1001 

ค่าเฉล่ีย 18 30.33 
 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (60) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
เงาะ 1 25 25 

2 20.00 25 
3 15 - 
4 20 19 
5 10 25 
6 15 18 
7 8 25 
8 43 - 
9 45 20 
10 8 30 
11 12 30 
12 15 25 
13 13 25 
14 15 35 
15 9 30 
16 7 30 
17 25 30 
18 10 25 
19 20 40 
20 40 13 
21 20 8 
22 30 25 
23 20.00 12.5 
24 25 25 
25 25 - 
26 30 20 
27 20 25 
28 7 30 
29 7 40 
30 30 20 
31 20 20 
32 20 - 
33 20 - 
34 7.00 50 
35 20 30 
รวม 676 775.5 

ค่าเฉล่ีย 19.31 25.85 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (61) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ฝร่ัง 1 15 20 

2 10 16 
3 10 15 
4 10 16 
5 25 15 
6 15 10 
7 10 10 
8 10 10 
9 10 15 
10 15 25 
11 20 25 
12 15 30 
13 10 35 
14 35 30 
15 20 20 
16 30 25 
17 10 35 
18 12 30 
19 15 40 
20 25 40 
21 10 25 
22 18 15 
23 17 30 
24 10 18 
25 15 15 
26 20 - 
27 25 25 
28 25 30 
29 10 20 
30 15 15 
31 15 30 
32 15 40 
33 20 30 
34 15 30 
35 30 - 
รวม 582 785 

ค่าเฉล่ีย 16.63 23.79 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (62) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
มะม่วง 1 20.00 20 

2 25 20 
3 20 15 
4 20 10 
5 25 30 
6 15 19 
7 20 20 
8 35 25 
9 30 20 
10 30 25 
11 25 20 
12 25 40 
13 15 40 
14 20 25 
15 10 30 
16 20 30 
17 30 30 
18 20 40 
19 20 35 
20 30 40 
21 55 30 
22 60 35 
23 30 30 
24 30 22.5 
25 30 30 
26 30 30 
27 20 30 
28 5 25 
29 5.00 20 
30 20 20 
31 30 40 
32 25 30 
33 20 35 
34 15 45 
35 35 - 
รวม 865.00 956.5 

ค่าเฉล่ีย 24.71 27.33 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (63) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
มะละกอ 1 20 15 

2 10 15 
3 10 17 
4 10 8 
5 8 20 
6 10 15 
7 10 10 
8 5 15 
9 10 25 
10 10 30 
11 15 10 
12 10 10 
13 20 15 
14 30 15 
15 10 20 
16 15 20 
17 10 20 
18 10 20 
19 8 20 
20 7 10 
21 5 25 
22 10 20 
23 10 20 
24 10 - 
25 8 15 
26 10 20 
27 25 25 
28 20 10 
29 10 23 
30 8 20 
31 10 15 
32 9 15 
33 10 12 
34 15 15 
35 15 13 
รวม 413 578 

ค่าเฉล่ีย 11.8 17 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (64) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
มังคุด 1 20 20 

2 20 15 
3 15 19 
4 18 19 
5 20 15 
6 20 30 
7 18 20 
8 25 20 
9 20 20 
10 25 40 
11 10 30 
12 20 20 
13 15 35 
14 10 30 
15 15 40 
16 10 - 
17 10 30 
18 25 30 
19 15 30 
20 15 25 
21 20 45 
22 45 30 
23 25 35 
24 25 25 
25 15 - 
26 20 20 
27 15 15 
28 10 0 
29 8 20 
30 20 30 
31 20 15 
32 20 30 
33 20 30 
34 15 40 
35 15 0 
รวม 639 823 

ค่าเฉล่ีย 18.26 26.55 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (65) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ลองกอง 1 50 40 

2 20 40 
3 30 40 
4 35 36 
5 30 40 
6 50 20 
7 20 40 
8 25 50 
9 50 30 
10 50 60 
11 50 40 
12 50 - 
13 70 30 
14 50 40 
15 55 - 
16 75 30 
17 60 - 
18 30 40 
19 60 60 
20 25 40 
21 40 12 
22 25 45 
23 35 50 
24 25 50 
25 30 - 
26 30 60 
27 65 30 
28 65 - 
29 40 30 
30 30 20 
31 40 50 
32 25 40 
33 30 60 
34 50 50 
35 35 - 
รวม 1450 1173 

ค่าเฉล่ีย 41.43 40.45 
 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (66) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
สละ 1 40 20 

2 30 20 
3 25 28 
4 40 40 
5 15 30 
6 25 30 
7 70 40 
8 70 15 
9 30 20 
10 35 40 
11 20 30 
12 25 30 
13 25 40 
14 25 30 
15 15 30 
16 20 25 
17 30 40 
18 50 30 
19 40 30 
20 30 60 
21 45 60 
22 40 25 
23 25 80 
24 20 30 
25 30 30 
26 20 30 
27 25 35 
28 30 24 
29 30 25 
30 30 50 
31 50 30 
32 30 40 
33 30 25 
34 25 35 
35 20 40 
รวม 1110 1187 

ค่าเฉล่ีย 31.71 33.91 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (67) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ลําใย 1 30 32 

2 40 40 
3 45 35 
4 30 30 
5 35 35 
6 40 30 
7 35 30 
8 50 25 
9 30 30 
10 40 30 
11 50 35 
12 50 25 
13 50 35 
14 50 35 
15 60 45 
16 50 30 
17 40 30 
18 40 45 
19 45 40 
20 25 60 
21 25 60 
22 40 35 
23 25 60 
24 35 30 
25 25 25 
26 40 25 
27 50 40 
28 50 30 
29 30 30 
30 30 60 
31 30 40 
32 25 30 
33 50 50 
34 25 45 
35 60 40 
รวม 1375 1297 

ค่าเฉล่ีย 39.29 37.06 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (68) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ส้ม 1 35 40 

2 20 25 
3 30 15 
4 18 28 
5 15 40 
6 15 15 
7 15 20 
8 18 20 
9 45 42 
10 40 60 
11 15 45 
12 18 30 
13 15 30 
14 15 18 
15 18 30 
16 15 45 
17 20 40 
18 20 30 
19 25 60 
20 25 60 
21 65 50 
22 30 50 
23 45 18 
24 10 35 
25 10 20 
26 25 20 
27 15 40 
28 20 15 
29 20 30 
30 20 40 
31 20 35 
32 25 30 
33 25 45 
34 20 40 
35 30 35 
รวม 817 1196 

ค่าเฉล่ีย 23.34 34.17 
 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (69) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
มะพร้าวอ่อน 1 7 - 

2 - - 
3 - - 
4 10 10 
5 7 - 
6 - 10 
7 7 5 
8 - 10 
9 7 10 
10 - 6 
11 7 7 
12 7 6 
13 - 7 
14 15 20 
15 10 - 
16 10 20 
17 - 12 
18 10 - 
19 10 - 
20 10 - 
21 10 10 
22 10 - 
23 10 10 
24 10 5 
25 10 10 
26 10 10 
27 10 6 
28 7 7 
29 - 6 
30 - 7 
31 10 20 
32 12 - 
33 - 20 
34 12 16 
35 - 15 
รวม 228 265 

ค่าเฉล่ีย 9.5 9.14 
 

 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (70) 

ตาราง 14 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดผลไม้ รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ทุเรียน 1 - - 

2 - 160 
3 - - 
4 150 20 
5 - 30 
6 - - 
7 150 - 
8 - - 
9 90 65 
10 - 60 
11 120 - 
12 120 - 
13 - 35 
14 135 - 
15 80 - 
16 120 - 
17 - 45 
18 - 55 
19 105 - 
20 120 - 
21 125 - 
22 15 120 
23 35 - 
24 - 80 
25 10 50 
26 40 160 
27 35 - 
28 5 - 
29 - 35 
30 - - 
31 - 40 
32 15 45 
33 - - 
34 - 50 
35 - - 
รวม 1470 1050 

ค่าเฉล่ีย 81.67 61.76 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (71) 

ตาราง 15 สรุปผลจํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีบริโภคพืชเกษตรในพ้ืนท่ีบางลางจากการสอบถามประชากร
ในพ้ืนท่ี 

จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 
ชนิดพืชเกษตร รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 

ขม้ิน 1 - อย่างเดียว 
2 4 0.5 

รวม 4 0.5 
เฉล่ีย 2 0.25 

ข่า  1 - อย่างเดียว 
2 - อย่างเดียว 
3 5 1 

รวม 5 1 
คะน้า 1 15 5 

2 5 5 
3 10 5 
4 20 10 
5 2 1 
6 5 5 
7 5 5 
8 10 5 
9 40 10 
10 2 1 
11 20   
12 10 10 
รวม 144 62 
เฉล่ีย 12 5.17 

ตะไคร ้ 1 - อย่างเดียว 
2 - อย่างเดียว 
3 - อย่างเดียว 
4 5 5 
5 5 5 
6 5 5 
7 8 2 
8 5 5 
9 5 5 
10 10 5 
11 5 5 
12 300  30  
13 5 0.5 
14 50   
15 5 5 
16 200 50 
17 500 20 
รวม 808 112.5 
เฉล่ีย 47.53 6.61 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (72) 

ตาราง 15 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
แตงกวา 1 10 5 

2 5 5 
3 -  อย่างเดียว 
4 10 2 
5 5 3 
6 5 5 
7 10 5 
8 10 5 

รวม 55 30 
เฉล่ีย 6.875 3.75 

ใบบัวบก 1 1 1 
ถ่ัวฝักยาว 1 15 5 

2 8 2 
3 4 1 
4 7 2 
5 5 1 
6 5 1 
7 4 1 
8 - - 
9 15 2 
10 6 0.5 
11 7 1 
รวม 76 16.5 
เฉล่ีย 6.91 1.5 

ผักกวางตุ้ง 1 10 5 
2 5 5 
3 10 5 
4 5            5 
5 5 5 
6 10 5 
7 5 5 
8 5 5 
9 5 5 
10 10 5 
11 5 5 
12 20 10 
รวม 95 65 
เฉล่ีย 7.92 5.42 

ผักกาดหอม 1 10 - 
2 5 5 
3 10 10 
4 5 5 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (73) 

ตาราง 15 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ผักกาดหอม รวม 30 20 

เฉล่ีย 7.5 5 
ผักกูด 1 6 1 

2 5 5 
รวม 11 6 
เฉล่ีย 5.5 3 

ผักตบชวา 1 5 5 
พริกขี้หนู 

 
 

1 5 5 
2 8 2 
3 8 2 
4 8 2 
5 5 5 
6 10 5 
7 40 10 
8 5 1 
9 2 1 
10 2 1.5 
11 2 1 
12 100   
13 5 5 
14 2 0.5 
15 5 0.2 
รวม 207 41.2 
เฉล่ีย 13.8 2.75 

ผักบุ้ง 1 20 3 
2 5 5 
3 15 5 
4 5 5 
5 5 5 
6 10 5 
7 5 5 
8 5 5 
9 7 3 
10 5 5 
11 4 1 
12 10 5 
13 5 5 

14 2 0.5 

15 2 0.5 

 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (74) 

ตาราง 15 (ต่อ) 
จํานวนท่ีขาย/บริโภคต่อกิโลกรัมต่อครอบครัวต่อปี 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี จํานวนท่ีขาย(กิโลกรัม) จํานวนท่ีบริโภค(กิโลกรัม) 
ผักบุ้ง 16 5 5 

17 90 10 

18 5 1 

19 4 2 

20 25 5 
21 9 1 

22 5 5 

23 5 1 

24 3 0.5 

25 20 5 

26 15 2 
27 5 3 

รวม 296 98.5 
เฉล่ีย 10.96 3.65 

มะเขือ 1 5 5 

2 5 5 

3 9 1 
4 5 5 

5 5 1 

6 9 1 

7 10 2 

8 5 5 

รวม 53 25 
เฉล่ีย 6.625 3.125 

มะเขือเปราะ 1 20 1 
มะเขือพวง   1 2 1 
มะเขือยาว 1 2 0.5 

2 3 - 
รวม 5 0.5 
เฉล่ีย 2.50 0.25 

มะระขี้หนู 1 2 - 
2 2 0.5 

รวม 4 0.5 
เฉล่ีย 2.00 0..25 

สะตอ 1 500 ฝัก 50 ฝัก 
2 100 ฝัก 50 ฝัก 

รวม 600 100 
เฉล่ีย 300 50 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (75) 

ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบของราคาผลิตผลทางการเกษตร(ผัก)ระหว่างราคาในท้องถ่ินกับราคา
ในตลาด อ.เมือง ยะลา 

ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 
ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 

ขม้ิน 1 25 20 
2 - 20 
3 - 30 
4 20 20 
5 20 20 
6 15 23 
7 20 20 
8 20 25 
9 10 15 
10 15 20 
11 20 20 
12 - 25 
13 15 30 
14 20 15 
15 15 15 
16 25 15 
17 - 20 
18 15 15 
19 - 20 
20 8 15 
21 25 30 
22 18 20 
23 20 15 
24 25 20 
25 30 10 
26 25 10 
27 15 15 
28 - 20 
29 - 15 
30 15 20 
31 - 20 
32 20 25 
33 15 18 
34 15 15 
35 15 20 
รวม 501 676 

ค่าเฉล่ีย 18.56 19.31 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (76) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ข่า 1 20 20 

2 10 20 
3 - 24 
4 20 25 
5 20 20 
6 15 40 
7 20 20 
8 10 20 
9 10 20 
10 15 20 
11 20 20 
12 - 25 
13 10 30 
14 10 16 
15 15 20 
16 25 20 
17 - 20 
18 15 20 
19 - 30 
20 10 15 
21 25 - 
22 20 20 
23 20 15 
24 20 20 
25 25 25 
26 - 20 
27 15 20 
28 10 20 
29 20 15 
30 15 20 
31 - 20 
32 20 18 
33 17 20 
34 20 25 
35 20 30 
รวม 492 733 

ค่าเฉล่ีย 16.4 20.94 
 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (77) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
คะน้า 1 20 25 

2 30 15 
3 15 20 
4 15 10 
5 25 35 
6 20 10 
7 20 15 
8 30 30 
9 30 25 
10 20 15 
11 30 25 
12 30 20 
13 20 40 
14 20 20 
15 20 15 
16 30 15 
17 15 20 
18 18 30 
19 10 30 
20 15 60 
21 20 - 
22 20 30 
23 18 25 
24 15 20 
25 15 30 
26 17 25 
27 20 20 
28 20 25 
29 15 30 
30 15 10 
31 20 15 
32 20 15 
33 15 20 
34 15 25 
35 20 15 
รวม 698 780 

ค่าเฉล่ีย 19.94 22.94 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (78) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ตะไคร้ 1 13 7 

2 18 10 
3 - 10 
4 - 8 
5 - 20 
6 - 10 
7 - 20 
8 - 60 
9 - 5 
10 - 30 
11 - 20 
12 - 25 
13 - 20 
14 - 15 
15 - 20 
16 - 20 
17 - 15 
18 - 20 
19 - 20 
20 - 30 
21 - 15 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - 20 
26 - 20 
27 - 10 
28 - - 
29 - 30 
30 - 20 
31 - 20 
32 - 20 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
รวม 31 540 

ค่าเฉล่ีย 15.5 19.29 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (79) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
แตงกวา 1 15 15 

2 15 10 
3 20 10 
4 10 10 
5 10 30 
6 10 20 
7 15 30 
8 10 20 
9 15 20 
10 20 10 
11 15 15 
12 25 18 
13 15 15 
14 10 20 
15 20 15 
16 15 15 
17 18 20 
18 15 20 
19 10 15 
20 14 30 
21 15 28 
22 20 - 
23 20 25 
24 10 15 
25 15 10 
26 15 15 
27 15 30 
28 8 20 
29 8 10 
30 15 15 
31 15 15 
32 10 15 
33 15 10 
34 15 15 
35 15 20 
รวม 508 601 

ค่าเฉล่ีย 14.51 17.68 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (80) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ใบบัวบก 1 15 - 

2 15 8 
3 - 10 
4 - 10 
5 - 20 
6 - 10 
7 - 25 
8 - - 
9 - 20 
10 - 10 
11 - 10 
12 - 17 
13 - 10 
14 - 10 
15 - 10 
16 - 10 
17 - 10 
18 - 15 
19 - 70 
20 - 70 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - 90 
26 - 10 
27 - 20 
28 - - 
29 - 10 
30 - 10 
31 - 10 
32 - 10 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
รวม 30 505 
เฉล่ีย 15 20.2 

 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (81) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ถ่ัวฝักยาว 1 18 20 

2 15 20 
3 15 10 
4 10 15 
5 10 18 
6 15 25 
7 10 18 
8 20 20 
9 20 15 
10 15 25 
11 20 20 
12 20 20 
13 20 20 
14 20 20 
15 20 15 
16 15 20 
17 15 25 
18 10 20 
19 8 30 
20 8 60 
21 18 40 
22 25 10 
23 25 50 
24 20 10 
25 20 13 
26 12 30 
27 15 30 
28 15 20 
29 15 20 
30 15 20 
31 10 20 
32 18 15 
33 10 25 
34 25 20 
35 10 30 
รวม 557 789 

ค่าเฉล่ีย 15.91 22.54 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (82) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ผักกวางตุ้ง 1 20 15 

2 20 15 
3 15 10 
4 20 0 
5 20 21 
6 20 20 
7 20 25 
8 20 15 
9 15 16 
10 20 30 
11 20 20 
12 25 20 
13 15 15 
14 15 20 
15 20 20 
16 15 15 
17 18 20 
18 10 30 
19 15 50 
20 15 30 
21 18 15 
22 15 30 
23 12 20 
24 20 18 
25 25 25 
26 18 23 
27 14 20 
28 20 15 
29 20 20 
30 15 18 
31 15 15 
32 15 20 
33 12 15 
34 30 13 
35 15 14 
รวม 622 688 

ค่าเฉล่ีย 17.77 19.66 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (83) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ผักกูด 1 5/มัด - 

2 - 20 
3 - 20 
4 - 15 
5 - - 
6 - 20 
7 - - 
8 - - 
10 - 15 
11 - 10 
12 - 15 
13 - 20 
14 - 10 
15 - 10 
16 - 10 
17 - 15 
18 - 10 
19 - 20 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - 20 
25 - 10 
26 - - 
27 - - 
28 - 5 
29 - 10 
30 - 10 
31 - 10 
32 - - 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
รวม 5 285 

ค่าเฉล่ีย 5 13.57 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (84) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ผักตบ 1 - - 

2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - 15 
11 - 10 
12 - 10 
13 - 20 
14 - 10 
15 - 10 
16 - 10 
17 - 15 
18 - 15 
19 - 30 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - 20 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - 5 
30 - 10 
31 - 10 
32 - - 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
รวม - 190 

ค่าเฉล่ีย - 13.57 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (85) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
พริก 1 120 100 

2 100 100 
3 120 100 
4 150 100 
5 100 100 
6 100 100 
7 130 95 
8 140 100 
9 120 100 
10 110 30 
11 130 30 
12 110 30 
13 80 30 
14 80 30 
15 150 30 
16 90 30 
17 70 20 
18 100 40 
19 80 40 
20 120 100 
21 100 100 
22 100 120 
23 100 120 
24 100 150 
25 80 120 
26 80 40 
27 90 100 
28 50 100 
29 150 100 
30 50 50 
31 80 30 
32 80 30 
33 180 20 
34 150 15 
35 180 25 
รวม 3770 2425 

ค่าเฉล่ีย 107.7 69.29 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (86) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
พริกข้ีหนู 1 140 140 

2 110 180 
3 180 140 
4 180 160 
5 150 160 
6 150 160 
7 150 120 
8 150 200 
9 150 160 
10 130 60 
11 150 40 
12 120 40 
13 95 40 
14 80 40 
15 150 40 
16 180 40 
17 100 50 
18 110 30 
19 90 60 
20 120 120 
21 120 120 
22 100 150 
23 100 150 
24 120 200 
25 120 150 
26 150 40 
27 95 120 
28 100 150 
29 120 200 
30 60 70 
31 180 50 
32 250 50 
33 90 40 
34 100 35 
35 150 45 
รวม 4540 3550 

ค่าเฉล่ีย 129.71 101.43 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (87) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
ผักบุ้ง 1 20 16 

2 10 5 
3 10 10 
4 10 7 
5 20 22 
6 20 8 
7 20 20 
8 20 10 
9 20 20 
10 10 30 
11 25 15 
12 20 15 
13 20 15 
14 22 15 
15 10 15 
16 15 20 
17 14 25 
18 20 15 
19 15 25 
20 20 60 
21 12 20 
22 20 15 
23 20 30 
24 10 10 
25 20 10 
26 20 30 
27 10 10 
28 15 12 
29 15 10 
30 10 20 
31 15 20 
32 35 15 
33 10 20 
34 20 25 
35 8 30 
รวม 581 645 

ค่าเฉล่ีย 16.6 18.43 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (88) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
มะเขือเปาะ 1 20 18 

2 20 20 
3 15 20 
4 45 20 
5 20 25 
6 15 10 
7 13 15 
8 10 20 
9 10 15 
10 10 30 
11 20 20 
12 20 20 
13 28 20 
14 25 15 
15 15 20 
16 20 15 
17 15 20 
18 10 20 
19 20 20 
20 20 50 
21 10 35 
22 10 10 
23 20 - 
24 10 13 
25 5 15 
26 15 20 
27 80 8 
28 8 12 
29 8 20 
30 10 15 
31 10 20 
32 10 10 
33 10 20 
34 9 15 
35 9 20 
รวม 595 646 

ค่าเฉล่ีย 17 18.46 
 
 
 

 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (89) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
มะเขือพวง 1 20 15 

2 10 15 
3 10 20 
4 18 20 
5 10 30 
6 15 10 
7 20 30 
8 10 25 
9 50 10 
10 25 20 
11 15 10 
12 15 10 
13 25 15 
14 25 20 
15 15 15 
16 18 15 
17 15 20 
18 10 30 
19 20 20 
20 20 25 
21 10 10 
22 25 - 
23 10 12 
24 9 15 
25 5 35 
26 20 10 
27 8 10 
28 8 20 
29 8 15 
30 10 10 
31 10 10 
32 10 15 
33 8 10 
34 9 25 
35 9 20 
รวม 525 592 

ค่าเฉล่ีย 15 16.91 
  



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (90) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
มะเขือยาว 1 20 20 

2 15 14 
3 10 10 
4 20 10 
5 10 25 
6 8 15 
7 15 25 
8 12 21 
9 45 15 
10 10 30 
11 20 35 
12 20 30 
13 20 30 
14 15 30 
15 15 10 
16 15 30 
17 10 30 
18 10 20 
19 20 40 
20 20 10 
21 10 30 
22 20 15 
23 10 15 
24 9 30 
25 5 9 
26 15 16 
27 8 20 
28 8 20 
29 8 20 
30 10 20 
31 10 20 
32 10 15 
33 10 14 
34 9 20 
35 9 25 
รวม 481 739 

ค่าเฉล่ีย 13.74 21.11 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (91) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
มะระข้ีหนู 1 9 15 

2 9 16 
3 7 16 
4 8 16 
5 8 30 
6 8 16 
7 9 30 
8 8 15 
9 8 10 
10 10 15 
11 5 20 
12 10 20 
13 9 20 
14 20 20 
15 8 15 
16 15 15 
17 15 20 
18 8 20 
19 8 25 
20 8 40 
21 10 8 
22 25 - 
23 25 8 
24 15 10 
25 15 25 
26 15 25 
27 35 10 
28 9 10 
29 10 15 
30 9 15 
31 8 15 
32 15 20 
33 15 16 
34 10 15 
35 10 20 
รวม 416 606 

ค่าเฉล่ีย 11.89 17.82 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (92) 

ตาราง 16 (ต่อ) 
ราคาซ้ือในท้องถิ่นราคาซ้ือในตลาดเมืองยะลาบาทต่อกิโลกรัม 

ชนิดพืชเกษตร รายท่ี ราคาซื้อในท้องถ่ิน(บาท/กก.) ราคาซื้อในตลาดเมืองยะลา(บาท/กก.) 
สะตอ 1 5/ฝัก 20 

2 - 10 
3 - 10 
4 - 20 
5 - - 
6 - 20 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - 20 
11 - 15 
12 - 20 
13 - 15 
14 - 5 
15 - 15 
16 - 10 
17 - 20 
18 - 15 
19 - 15 
20 - 300 
21 - 5 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - 15 
27 - 10 
28 - 20 
29 - - 
30 - 20 
31 - 20 
32 - 20 
33 - 20 
34 - - 
35 - - 
รวม 5 660 

ค่าเฉล่ีย 5 60 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ภาคผนวก ก (93) 

ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างราคาผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการประมงในตลาด
ท้องถ่ินกับตลาดในอําเภอเมืองจังหวัดยะลา 

ประเภทของผลิตผลเกษตร/ประมง 
ราคาขายส่ง/เฉลีย่ในท้องถ่ิน 

บาท/กิโลกรมั 
ราคาขายส่ง/เฉลีย่ในตลาดเมืองยะลา 

บาท/กิโลกรมั 
ผลต่าง 

เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดผลไม้ 
ทุเรียน 47.33 61.76 14.43 
ขนุน 18.00 30.33 12.33 
ส้ม 23.34 34.17 10.83 
มังคุด 18.26 26.55 8.29 
ฝร่ัง 16.63 23.79 7.16 
เงาะ 19.31 25.85 6.54 
มะละกอ 11.80 17.00 5.20 
แก้วมังกร 36.67 39.58 2.91 
มะม่วง 24.71 27.33 2.61 
สละ 31.71 33.91 2.20 
มะพร้าวอ่อน 9.50 9.14 -0.36 
ลองกอง 41.43 40.45 -0.98 
ลําไย 39.29 37.06 -2.23 
ชนิดพืช  
สะตอ 5.00 60.00 55.00 
ผักกูด 5.00 13.57 8.57 
มะเขือยาว 13.74 21.11 7.37 
ถั่วฝักยาว 15.91 22.54 6.63 
ใบบัวบก 15.00 20.20 5.20 
ตะไคร้ 15.50 19.29 3.79 
แตงกวา 14.51 17.68 3.16 
พริก 104.00 107.00 3.00 
คะน้า 19.94 22.94 3.00 
มะเขือพวง 15.00 16.91 1.91 
ผักกวางตุ้ง 17.77 19.66 1.89 
ผักบุ้ง 16.60 18.43 1.83 
พริกขี้หนู 99.86 101.43 1.57 
มะเขือเปาะ 17.00 18.46 1.46 
ขม้ิน 18.56 19.31 0.76 
มะระขี้หนู 0.53 0.57 0.04 
ข่า 0.02 0.02 0.00 
ชนิดปลา 
ปลาตะเพียน 32.00 38.97 6.97 
ปลาแรด 33.71 39.24 5.52 
ปลาตะเพียนขาว 34.80 35.00 0.20 
ปลาดุก 46.43 45.43 -1.00 
ปลายี่สก 36.71 35.14 -1.57 
ปลานิล 36.29 34.29 -2.00 
ปลาช่อน 54.29 52.14 -2.14 
ปลาแม่น 39.17 34.50 -4.67 
ปลาทับทิม 48.86 43.03 -5.83 
ปลากด 54.69 42.35 -12.33 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและการท่องเที่ยว 
คําแนะนํา  1) สําหรับประชาชน  
    2) กรุณาตอบตามความเป็นจริง โดยขีดเครื่องหมาย / ในช่อง (   ) และ/หรือ 
    เติมคําให้สมบูรณ์ในช่องว่าง 
จังหวัดยะลา อําเภอบังนังสตา  ระบุ ตําบล............................................................... 

---------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ (   ) หญิง    (   ) ชาย 
1.2 อายุ…………………ปี 
1.3 ศาสนา   
    (   )   พุทธ  (   )  คริสต์ 
    (   )  อิสลาม  (   )  อ่ืนๆ ระบุ………… 
1.4 ระดับการศึกษา 
    (   )  ไม่จบการศึกษาแต่พออ่านออกเขียนได้ 
    (   )  ประถมศึกษา (ประถม 1-6)           
    (   )  มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 1-3) 
    (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6)  
    (   )  อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.) 
    (   )  อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา/ปวส.)  
    (   )  ปริญญาตรี 
    (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 
    (   )  อ่ืนๆ ระบุ เช่น เรียนทางศาสนา ฯลฯ………………………………….. 
1.5 สถานภาพสมรส 
    (   )  โสด   (   )  หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
    (   ) สมรส /จดทะเบียนสมรส (   ) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
1.6 สถานภาพในครัวเรือน 
    (   ) หัวหน้าครัวเรือน  (   )  คู่สมรส  
    (   )  บุตร/ธิดา    (   )  พ่ี/น้อง   
    (   )  บิดา/มารดาของหัวหน้าครัวเรือน 
    (   )  ญาติ      (   )  อ่ืนๆ ระบุ.............................    
1.7 ลักษณะครอบครัวของท่าน   
    (   )  ครอบครัวเด่ียว (พ่อ  แม่  ลูก) 
    (   )  ครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน้องอยู่รวมกัน) 
1.8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.........................คน 
    (   )  เป็นหญิง    จํานวน....................คน 
    (   )  เป็นชาย     จํานวน....................คน 
    (   )  เป็นเด็กแรกเกิด – 7 ปี จํานวน....................คน 

เลขท่ี 
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    (   )  เป็นคนวัย 8-25 ปี  จํานวน....................คน 
    (   )  เป็นคนวัย 26-60 ปี จํานวน....................คน 
    (   )  เป็นคนวัย 61 ปีข้ึนไป จํานวน....................คน 
1.9 จํานวนสมาชิกท่ีอยู่อาศัยในครัวเรือน   
    (   )  จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ประจํา จํานวน....................คน 
    (   )  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได้  จํานวน....................คน 
    (   )  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ได้ทํางาน จํานวน....................คน 
     เนื่องจาก  (   )  เรียนหนังสือ จํานวน....................คน 
          (   )  แม่บ้าน  จํานวน....................คน 
          (   )  ผู้สูงอายุ  จํานวน....................คน 
          (   )  ผู้เจ็บป่วย จํานวน....................คน 
          (   )  ผู้พิการ  จํานวน....................คน 
          (   )  อ่ืนๆระบุ  จํานวน....................คน 
1.10 ในครัวเรือนมีคนท่ีกําลังต้ังครรภ์   
    (   )  ไม่มี  (   )  มี อายุครรภ์ประมาณ …..…….. เดือน 
1.11 สถานภาพการถือครองท่ีดินครอบครัว 
    (   ) เป็นของตนเอง   ...............................ไร่ 
    (   ) เช่าจากผู้อ่ืนท้ังหมด .........................ไร่ 
    (   ) เช่าจากผู้อ่ืนบางส่วน ........................ไร่ 
    (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
1.12 อาชีพหลักของครัวเรือนท่านในปัจจุบัน 
    (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                             
    (   ) เกษตรกรรม ได้แก่ เพาะปลูก และหรือเลี้ยงสัตว์ 
    (   ) รับจ้างท่ัวไป                                    
    (   ) ค้าขาย                                          
    (   ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ระบุ ………….…………..                               
    (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 
1.13 อาชีพเสริมของครัวเรือนท่านในปัจจุบัน 
    (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                             
    (   ) เกษตรกรรม ได้แก่ เพาะปลูก และหรือเลี้ยงสัตว์ 
    (   ) รับจ้างท่ัวไป                                    
    (   ) ค้าขาย                                          
    (   ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ระบุ …………….………..                               
    (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 
1.14 รายได้ท้ังหมดของครัวเรือนต่อเดือนประมาณ...........................................................บาท 
1.15 รายจ่ายท้ังหมดของครัวเรือนต่อเดือนประมาณ.........................................................บาท 
1.16 ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชนเข่ือนบางลางต้ังแต่ปี พ.ศ. ...............   รวมระยะเวลา ............ปี 
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1.17 ระยะทางจากบ้าน/ท่ีพักของท่านห่างจากเข่ือนบางลางจํานวน ........................กิโลเมตร 
1.18 การรับรู้เรื่องการสร้างเข่ือนบางลางก่อนการก่อสร้าง 
    (   ) 0 ไม่เคย            (   ) 1 เคย ระบุ จากแหล่งข้อมูล………………...…… 
1.19 ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนสังกัดกลุ่มในชุมชนอะไรบ้าง ?   
    (1)……………………………………… 

     ระบุตําแหน่ง  (   )  คณะกรรมการ 

     (   )  สมาชิก 

     (   )  อ่ืนๆ ระบุ........... 
    (2)……………………………………… 
     ระบุตําแหน่ง  (   )  คณะกรรมการ 
     (   )  สมาชิก 
     (    )  อ่ืนๆ ระบุ........... 
1.20 การรับรู้เรื่องการสร้างเข่ือนบางลางหลังสร้าง 
    (      ) ไม่เคย            (     )  เคย ระบุ จากแหล่งข้อมูล………………...…… 
 
 
ส่วนท่ี 2 ประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง  
 2.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 
           

10 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย             เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่พอใจเลย     ไม่พอด้วย เฉย ๆ         พอใจ             พอใจอย่างยิ่ง 
 

ที่ รายการ 
สเกลการวัด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ด้านเศรษฐกิจ  
 1.1 ท่านมีบ้าน/ท่ีอยู่อาศัยม่ันคง หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 1.2ท่านมีห้องส่วนตัวในบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 1.3 ครัวเรือนของท่านมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู่

อาศัย หรือไม่? 
(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุจาํนวน.......ไร่ 

 1.4 ครัวเรือนของท่านมีรายได้พอเพียง หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุจาํนวน..........บาท/เดือน 
 1.5 ครัวเรือนของท่านมีเงินออม หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุจาํนวน..........บาท/เดือน 
 1.6 ครัวเรือนของท่านมีหน้ีสิน หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุจาํนวนรวม............บาท 
2 ด้านสภาพสังคม  
 2.1 ครัวเรือนของท่านมีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกต้ัง หรือไม่? (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุจาํนวน...............คน 
 2.2 ครัวเรือนของท่านมีความขัดแย้งกับชุมชน 

หรือไม่? 
(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุเร่ือง..................................... 

 2.3 ครัวเรือนของท่านมีภัยจากผู้มีอิทธิพลคุกคาม 
หรือไม่? 

(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี ระบุเร่ือง..................................... 

 2.4 ท่านเห็นว่าครัวเรือนของท่านมีสมาชิกใน
ครอบครัวรักและสามัคคีกันมากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) 
(  
) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ที่ รายการ 
สเกลการวัด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 2.6 ท่านเห็นว่าครัวเรือนของท่านเปลียนแปลงไป

ตามวัฒนธรรมต่างถิ่นมากน้อยเพียงใด 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 ด้านระบบสาธารณูปโภค  
 3.1 ครัวเรือนของท่านใช้น้ําจากเขื่อน หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี  
 3.2 ครัวเรือนของท่านใช้นํ้าจากเขื่อนสะอาดด่ืม 

หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี  

 3.3.ครัวเรือนของท่านมีไฟฟ้าใช้ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี  
 3.4 ครัวเรือนของท่านมีโทรศัพท์ใช้ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี  
 3.5 ครัวเรือนของท่านได้รับข่าวสารจากหอกระจาย

ข่าว     ในชุมชน หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี 

4 ด้านสุขภาพอนามัย  
 4.1 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีสุขภาพกาย

แข็งแรง หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีสุขภาพกายแข็งแรง 

 4.2 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีสุขภาพใจแข็งแรง 
หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีขภาพใจแข็งแรง 

* 4.3 สมาชิกในครัวเรือนของท่านเป็นโรคติดต่อ 
หรือไม่  

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีโรคติดต่อ 

* 4.4 สมาชิกในครัวเรือนของท่านเป็นโรคทาง
พันธุกรรม หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีทางพันธุกรรม 

4 ด้านสุขภาพอนามัย  
 4.5 สมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการดูแลจาก

แพทย์แผนปัจจุบัน หรือไม่ 
(  ) (  ) 

0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีการดูแลจากแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

 4.6 สมาชิกในครัวเรือนของท่านใช้ภูมิปัญญาและ
แพทย์ทางเลือก (แผนโบราณ) หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีการใช้ภูมิปัญญาและแพทย์
ทางเลือก 

 4.7 สมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับวัคซีนป้องกัน
โรค หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 

 4.8 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี หรือไม่ (  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีผู้สูบบุหรี 
 4.9 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีผู้ด่ืมสุรา หรือไม่ (  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีผู้ด่ืมสุรา 
 4.10 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีผู้ติดสารเสพติด 

หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีผู้ติดสารเสพติด 

 4.11 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการออกกําลัง
กาย หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 หมายถึง ไม่มี และ 1 หมายถึงมีการออกกาํลังกาย 

 4.12 ครัวเรือนของท่านจัดทําอาหารถูกหลัก
โภชนาการ หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี 

 4.13 ครัวเรือนของท่านใช้ภาชนะสะอาดถูกหลัก
อนามัย หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี 

 4.14 ครัวเรือนของท่านมีสภาพแวดล้อมดี หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มี และ 1 = มี  
5 ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการเขื่อนบางลาง  
 5.1 ท่านเห็นว่าเขื่อนสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชนมาก

น้อยเพียงใด 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.2 ท่านเห็นว่า เขื่ อนให้ โอกาสมี ท่ี ทํ ากินกับ
ครัวเรือนมากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.3 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้โอกาสทําการประมงใน
เขื่อนมากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ภาคผนวก ข (5) 
 

 

ที่ รายการ 
สเกลการวัด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 5.4 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้โอกาสใช้ไฟฟ้าสว่างไสวมาก

น้อยเพียงใด 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.5 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้โอกาสมีถนนสายใหม่ มาก
น้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.6 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้โอกาสมีสถานท่ีพักผ่อน 
มากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.7 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้มีนํ้าใช้ อาบ และซักล้าง
ตลอดปี มากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.8 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้มีน้ําเพื่อทําการเกษตรตลอด
ปีมากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.9 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้น้ํากินท่ีสะอาดตลอดปี มาก
น้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.10 ท่านเห็นว่าเขื่อนสร้างความสามัคคี มากน้อย
เพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.11 ท่านเห็นว่าเขื่อนลดการขัดแย้ง มากน้อย
เพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 5.12 ท่านเห็นว่าเขื่อนให้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 ด้านปญัหา จากการมีเขื่อนบางลาง  
 6.1 ทําให้คนต่างถิ่นอพยพเข้ามาเบียดเบียนอาชีพ 

หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 

 6.2 ทําให้มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือไม่ 

(  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 

 6.3 ทําให้มีคดีลักขโมย หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.4 ทําให้มีคดีหลอกลวง ฉ้อโกง หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.5 ทําให้มีคดีอาชญากรรมปล้น หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.6 ทําให้มีคนในชุมชนย้ายถิ่นออก หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.7 ทําให้เกิดครอบครัวแตกแยก หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
6 ด้านปญัหา จากการมีเขื่อนบางลาง  
 6.8  ทําให้มีการแพร่ระบาดสารเสพติด หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.9 ทําให้ไม่ปลอดภัยในชีวิต หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.10 ทําให้ไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
 6.11 โครงการเขื่อนบางลางทําให้เกิดมลพิษทางนํ้า 

หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 

 6.12 โครงการเขื่อนบางลางทําให้เกิดขยะ หรือไม่ (  ) (  ) 0 =  ไม่มี และ 1 = มีปัญหา 
7 ด้านความต้องการ  
 7.1 ต้องการให้มีองค์กรการใช้น้ํา หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.2 ต้องการให้มีสวนสาธารณะ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.3 ต้องการร้านค้า หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.4 ต้องการสร้างอาชีพใหม่ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.5 ต้องการวิทยากรฝึกอาชีพ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.6 ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.7 ต้องการการคมนาคมท่ีสะดวก หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
 7.8 ต้องการการอนุรักษ์วัฒนธรรม/จารีตประเพณี

ดังเดิม หรือไม่ 
(  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 

 7.9 ต้องการเข้าถึงวัฒนธรรมทันสมัย หรือไม่ (  ) (  ) 0 = ไม่มีความต้องการ และ 1 = มีความต้องการ 
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ภาคผนวก ข (6) 
 

 

2.2  ด้านสาธารณสุข 
2.2.1 ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของสมาชิกครัวเรือน 
 
1) ท่านและ/หรือ สมาชิกในครอบครัวเคยได้รับการตรวจสุขภาพหรือไม่  
    (   )  ไม่เคย  
    (   )  เคย  
    (   )  ปีละ 1 ครั้ง 
    (   )   มากกว่า 2 ครั้ง 
    (   )  อ่ืนๆ ระบุ…………..……… 
2) ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่   
    (   ) ไม่มี (   )  มี ได้แก่โรค………………….  
3) ท่าน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวออกกําลังกายหรือไม่ 
    (   )  ไม่เคยออกกําลังกาย (ข้ามไปข้อ 6) 
    (   )  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ/เป็นประจํา 
    (   )  ออกกําลังบ้าง นานๆครั้ง 
4) ถ้าเคยออกกําลังกายท่าน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวออกกําลังกายท่ีไหน   
    (   )  ท่ีฟิตเนส  
    (   )  ท่ีสนามในชุมชน 
    (   )  ท่ีบ้าน 
    (   )  ท่ีอ่ืนๆ (ระบุ)…………………….. 
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5) ในช่วงปีท่ีผ่านมา (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ 2553-มกราคม พ.ศ 2554) ท่านและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม่ 

 

อาการ 
คนที่มีอาการ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาการเป็น…………………………………………...….. 

ไม่มี มี เด็ก ผู้หญิง คนแก่ คนท้อง 
หัวหน้า
ครอบครัว 

อ่ืนๆ เช่น คน
พิการ ฯลฯ 

5.1  เป็นหวัดบ่อย/เร้ือรัง         
5.2  โรคหอบหืด         
5.3  โรคความดันโลหิตสูง         
5.4  โรคเบาหวาน         
5.5  โรคหัวใจ         
5.6  โรคไต         
5.7  โรคตับ         
5.8  โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย  
 ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ กระเพาะอาหาร

        

5.9  โรคพยาธ ิ         
5.10  อหิวาตกโรค         
5.11 โรคภูมิแพ้/ไอจาม         
5.12 โรคผิวหนัง/ผ่ืนคัน         
5.13  โรคเกี่ยวกับห ู         
5.14  โรคมะเร็ง          
5.15  โรคซึมเศร้า เครียด         
5.16  โรคไมแกรน         
5.17  โรคมาลาเรีย         
5.18  โรคเท้าช้าง         
5.18  โรคไข้เลือดออก         
5.20  โรคอื่นๆ ระบ…ุ……………         

 
6) ผู้ท่ีมีอาการดังกล่าว ส่วนใหญ่รักษาอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 
    (   )  ไปโรงพยาบาลของรัฐ       (   )  ไปโรงพยาบาลเอกชน 
    (   )  ซ้ือยากินเอง         (   )  ไปคลินิกแพทย์ 
    (   )  ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข (   )  รักษาด้วยสมุนไพร/แพทย์ทางเลือก 
    (   )  ปล่อยให้หายเอง        (   )  อ่ืนๆระบุ……………………………………… 
7) ท่านคิดว่าอาการดังกล่าว มีสาเหตุจากอะไร    
    (1)  …………………………………………………………… 
    (2)  …………………………………………………………… 
    (3)  ……………………………………………………………. 
8) ท่านและ/หรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือด่ืมสุราหรือไม่  
    (   )  มีคนสูบบุหรี่/ยาเส้น      
    (   )  มีคนด่ืมสุรา 
    (   )  ท้ัง 2 อย่าง            
    (   )  ไม่มีคนสูบบุหรี่/ด่ืมสุรา  
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2.2.2 ประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของท่าน 
  สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 

           
10 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 

ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย             เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่พอใจเลย       ไม่พอด้วย เฉย ๆ         พอใจ             พอใจอย่างยิ่ง 

ที่ รายการ 
สเกลการวัด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2 ท่านรู้สึกสบายใจ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
3 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
6 ท่านสามารถทําใจยอมรับได้สําหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข (เม่ือมี

ปัญหา) 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 ท่านม่ันใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เม่ือมีเหตุการณ์คับขันหรือ
ร้ายแรงเกิดขึ้น 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 ท่านม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
9 ท่านรู้สึกเห็นใจเม่ือผู้อื่นมีทุกข์ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเม่ือมีโอกาส (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
13 ท่านรู้สึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยู่ในครอบครัว (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเช่ือว่าครอบครัวจะดูแลท่าน เป็นอย่างดี (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
2.3 ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
2.3.1 แบบสอบถาม (ทางด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ) 
กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
1) ท่านต้องการมาเท่ียวเข่ือนบางลางหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
2) สาเหตุการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลางและบริเวณใกล้เคียง 
   (    ) 1 พักผ่อนหย่อนใจ  (    ) 2 รักษาโรค 
   (    ) 3 ทัศนศึกษา   (    ) 4 มาชื่นชมธรรมชาติ 
   (    ) 5 ออกกําลังกาย  (    ) 6 ใกล้บ้าน 
   (    ) 7 เปลี่ยนบรรยากาศ (    ) 8 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
3) ท่านจะไปเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงกับเข่ือนบางลางหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ไป     (    ) 1 ไป 
4) ท่านต้องการท่ีพักบริเวณเข่ือนบางลางหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
5) ท่านต้องการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ้านพักอีกหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
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6) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท่านไปมีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
7) เม่ือท่านมาท่องเท่ียวท่านได้รับบริการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเพียงหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
8) เส้นทางคมนาคมในการเดินทางสะดวกหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่สะดวก  (    ) 1 สะดวก 
9) เม่ือท่านเดินทางท่องเท่ียวท่านมีความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ปลอดภัย  (    ) 1 ปลอดภัย 
10)  ท่านท้ิงขยะลงในถังขยะทุกครั้งหรือไม่ 
   (    ) 0 ไม่ใช่  (    ) 1 ใช่ 
2.3.2 ความรู้สึกหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง 
  กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน 
สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 
           

10 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย             เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่พอใจเลย     ไม่พอด้วย เฉย ๆ         พอใจ             พอใจอย่างยิ่ง 

 

รายการ 
สเกลการวัด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ท่านพึงพอใจต่อความสนุกเพลิดเพลินท่ีได้เท่ียวเขื่อนบางลาง (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2. ท่านพึงพอใจต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ 
เขื่อนมากน้อยเพียงใด 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. ท่านคิดว่าสถานท่ีใกล้เคียงกับเขื่อนสวยงามมากน้อยเพียงใด (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
4. ท่านต้องการท่องเท่ียว / ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบ ๆ 
บริเวณเขื่อนบางลางหรือไม่   

(  ) (  ) (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

5. ท่านต้องการให้มีการสร้าง home stay  เพิ่มขึ้นอีก หรือไม่   (  ) (  ) (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 
6. ท่านต้องการให้มีมัคคุเทศก์ในการนําเท่ียว หรือไม่   (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 
7. ท่านต้องการรถรับ – ส่ง บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ใกล้เคียง หรือไม่   

 (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

8. ท่านต้องการกิจกรรมทางนํ้า เช่น ล่องเรือ, ตกปลา, แข่งเรือใบ 
ฯลฯ หรือไม่   

(  ) (  ) (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

9. ท่านต้องการกิจกรรมทางบก เช่น ขี่จักรยานรอบเขื่อน,เท่ียวป่า 
, ขี่ช้าง ฯลฯ หรือไม่   

(  ) (  ) (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

10. ท่านต้องการกิจกรรมทางนํ้า เช่น ล่องเรือ, ตกปลา, แข่งเรือใบ 
ฯลฯ หรือไม่   

  
(0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

11. ท่านต้องการกิจกรรมทางบก เช่น ขี่จักรยานรอบเขื่อน, เท่ียว
ป่า ,         ขี่ช้าง ฯลฯ หรือไม่   

  
(0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

12. ท่านต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายของท่ีระลึก หรือสินค้า 
OTOP  หรือไม่   

  
(0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 

13. ท่านคาดว่าจะกลับมาเท่ียวอีก หรือไม่     (0 = ไม่ต้องการ , 1= ต้องการ) 
14. ท่านจะบอกต่อกับเพื่อนๆ ให้มาเท่ียวอีก หรือไม่     (0 = ไม่บอก , 1= บอก) 
15. ท่านจะชวนญาติพี่น้องมาเท่ียวอีก หรือไม่     (0 = ไม่ , 1= ชวน) 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1  ทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..................…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2  ด้านสาธารณสุข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..................…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.3  ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..................…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอขอบคุณ    สายด่วนติดต่อ : ……………………………………………… 
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แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 (ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ) 

คําแนะนํา  1) สําหรับนักท่องเท่ียว , ประชาชน 
    2) กรุณาตอบตามความเป็นจริง โดยขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง (  ) และ / หรือเติม
ข้อความให้สมบูรณ์ในช่องว่าง 

------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ    (    ) 1 หญิง  (    ) 2 ชาย 
  1.2 อายุ .................ปี 
  1.3 ศาสนา   (    ) 1 พุทธ  (    ) 2 อิสลาม 
             (    ) 3 คริสต์  (    ) 4 อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
  1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
    (    ) 1. ไม่ได้เรียน 
    (    ) 2. ไม่จบการศึกษาแต่พออ่านออกเขียนได้ 
    (    ) 3.  ประถมศึกษา (ประถม 1-6) 
    (    ) 4.  มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 1-3) 
    (    ) 5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) 
    (    ) 6.  อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.) 
    (    ) 7.  อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา /ปวส.) 
    (    ) 8.  ปริญญาตรี 
    (    ) 9.  สูงกว่าปริญญาตรี  
    (    ) 10.  อ่ืนๆ (ระบุ เช่น เรียนทางศาสนา ฯลฯ)..................................................... 
  1.5 สถานภาพสมรส 
    (    ) 1 โสด       (    ) 2 แต่งงานแล้ว / สมรส 
    (    ) 3 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ (    ) 4 อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................ 
  1.6 ท่านพักอาศัยอยู่ท่ีจังหวัด ...................................................................... 
  1.7 ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ ................................................................... 
  1.8 ท่านมีเวลาว่าง 
    (    ) 0 ไม่มี  (    ) 1 มี 
  1.9 ท่านมีแผนด้านการท่องเท่ียวหรือไม่ 
    (    ) 0 ไม่มี  (    ) 1 มี 
  1.8 รายได้ของท่านต่อเดือนประมาณ .....................................................บาท 
  1.9 ท่านรู้จักเข่ือนบางลาง จาก............................................................... 
  1.10 ท่านเคยมาเข่ือนบางลางแล้วหรือไม่ 
    (    ) 0 ไม่เคย    
    (    ) 1 เคย (ระบุ)......................ครั้ง  

เลขท่ี 
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       ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ........................ 
       ครั้งล่าสุดเม่ือ พ.ศ. ........................ 
  1.11 ครั้งนี้ท่านเดินทางมาเข่ือนบางลาง โดย พาหนะ......................................... 
    ผู้ท่ีร่วมเดินทางกับท่าน คือ ........................................................................  
  1.12 มาครั้งนี้ท่านพักค้างแรม 
    (    ) 0 ไม่   
    (    ) 1 พัก จํานวน..................คืน  สถานท่ี.............................................. 
  1.13 ประมาณค่าใช้จ่ายครั้งนี้.........................................บาท 
  1.14 จะไปเท่ียวท่ีไหนต่อ (ระบุ)........................................................................... 
 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
2.1 ท่านต้องการมาเท่ียวเข่ือนบางลางหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ    (    ) 1 ต้องการ 
2.2 สาเหตุการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลางและบริเวณใกล้เคียง 
  (    ) 1 พักผ่อนหย่อนใจ   (    ) 2 รักษาโรค 
  (    ) 3 ทัศนศึกษา    (    ) 4 มาชื่นชมธรรมชาติ 
  (    ) 5 ออกกําลังกาย   (    ) 6 ใกล้บ้าน 
  (    ) 7 เปลี่ยนบรรยากาศ  (    ) 8 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
2.3 ท่านจะไปเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงกับเข่ือนบางลางหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ไป   (    ) 1 ไป 
2.4 ท่านต้องการท่ีพักบริเวณเข่ือนบางลางหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.5 ท่านต้องการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ้านพักอีกหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.6 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท่านไปมีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ   (    ) 1 เพียงพอ 
2.7 เม่ือท่านมาท่องเท่ียวท่านได้รับบริการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเพียงหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ   (    ) 1 เพียงพอ 
2.8 เส้นทางคมนาคมในการเดินทางสะดวกหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่สะดวก   (    ) 1 สะดวก 
2.9 เม่ือท่านเดินทางท่องเท่ียวท่านมีความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ปลอดภัย   (    ) 1 ปลอดภัย 
2.10 ท่ีเข่ือนบางลางมีถังท้ิงขยะเพียงพอหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ   (    ) 1 เพียงพอ 
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2.11 ท่ีเข่ือนบางลางมีจุดประชาสัมพันธ์หรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.12 ท่ีเข่ือนบางลางมีท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.13 ท่ีเข่ือนบางลางมีร้านอาหารท่ีมีราคาเหมะสมหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.14 ท่ีเข่ือนบางลางมีร้านขายเครื่องด่ืมท่ีมีราคาเหมาะสมหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.15 ท่ีเข่ือนบางลางมีห้องน้ําสะอาดน่าใช้หรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.16 ท่ีเข่ือนบางลางมีห้องน้ําแยกหญิง ชาย และผู้พิการหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.17 ท่ีเข่ือนบางลางมีป้ายบอกทางท่ีชัดเจนหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.18 ท่านมีเพ่ือนใหม่จากการมาท่องเท่ียวในครั้งนี้ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.19 ท่านต้องการกิจกรรมล่องเรือ หรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.20 ท่านต้องการกิจกรรมการตกปลาหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.21 ท่านต้องการกิจกรรมแข่งขันเรือใบหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.22 ท่านต้องการกิจกรรมข่ีจักรยานรอบเข่ือนหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ   (    ) 1 ต้องการ 
2.23 ท่านต้องการกิจกรรมส่องนกดูสัตว์ป่า 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
2.24 ท่านต้องการกิจกรรมข่ีช้างชมธรรมชาติ 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
2.25 ท่านต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายของท่ีระลึก 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
2.26  ท่านต้องการให้มีการจัดจุดจําหน่ายสินค้า OTOP 
  (    ) 0 ไม่ต้องการ  (    ) 1 ต้องการ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (14) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ความรู้สึกหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง 
กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน 
สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 
           

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่พอใจเลย ไม่พอด้วย เฉย ๆ พอใจ พอใจอย่างยิ่ง 

     
รายการ 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. ท่านได้รับความสนุกเพลิดเพลนิจากการมาเท่ียว
เข่ือนบางลาง 

           

2. ท่านได้รับความรู้จากการมาเท่ียวท่ีเข่ือนบางลาง            
3. ท่านรู้สึกว่าได้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน 

           

4. ท่านรู้สึกว่าสถานท่ีใกล้เคียงกับเข่ือนบางลาง
สวยงาม 

           

5. ท่านรู้สึกว่าการท่องเท่ียว / ศึกษาวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนรอบ ๆ บริเวณเข่ือนบางลางน่าสนใจ 

           

6. ท่านรู้สึกว่าควรจะให้มีการสร้าง home stay  
เพ่ิมข้ึนอีก 

           

7. ท่านรู้สึกว่าควรจะให้มีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่            
8. ท่านรู้สึกว่าควรจะให้มีการสร้างรีสอร์ทท่ีสวยงาม
เพ่ิมข้ึน 

           

9. ท่านรู้สึกว่าควรจะให้มีมัคคุเทศก์ในการนําเท่ียว            
10. ท่านรู้สึกว่าควรจะมีรถรับ – ส่ง บริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

           

11. ท่านรู้สึกว่าจะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าซาไก            
12. ท่านรู้สึกว่าควรให้มีการชิงรางวัลมาเท่ียวฟรีท่ี
เข่ือนบางลาง 

           

13. ท่านรู้สึกว่าควรจะส่งเสริมการขายด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีให้ส่วนลดราคาสําหรับคนไทย 

           

14. ท่านรู้สึกว่าจะกลับมาเท่ียวอีก            
15. ท่านรู้สึกว่าจะบอกต่อกับเพ่ือนๆ ให้มาเท่ียวอีก             
16. ท่านรู้สึกว่าจะชวนญาติพ่ีน้องมาเท่ียวอีก            
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (15) 
 

 

ส่วนท่ี  4 ส่งท่ีประทับใจท่ีสุดของการมาท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 
   1) ชอบจุดไหน..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
   2) ชอบอะไร........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
   3) ทําอะไรมากท่ีสุดขณะมาท่ีเข่ือนบางลาง ........................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี  5 ปัญหา / อุปสรรค ในการท่องเท่ียวเข่ือนบางลาง 
   1) ปัญหา ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
   2) อุปสรรค ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
   3) แนวทางแก้ไข................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (16) 
 

 

ส่วนท่ี  6 ความคิดเห็นอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขอขอบคุณ  สายด่วนติดต่อ................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (17) 
 

 

 
แบบสอบถาม ชุดท่ี 3  (ด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ) 

คําแนะนํา  1) สําหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
    2) กรุณาตอบตามความเป็นจริง โดยขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง (    ) และ / หรือ เติม
ข้อความให้สมบูรณ์ในช่องว่าง 

------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

  1.1 เพศ  (    ) 1 หญิง   (    ) 2 ชาย 

  1.2 อายุ ...............ปี 

  1.3 ศาสนา  (    ) 1 พุทธ  (    ) 2 อิสลาม 

           (    ) 3 คริสต์  (    ) 4 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................ 

  1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

     (    ) 1. ไม่ได้เรียน 

     (    ) 2. ไม่จบการศึกษาแต่พออ่านออกเขียนได้ 

     (    ) 3.  ประถมศึกษา (ประถม 1-6) 

     (    ) 4.  มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 1-3) 

     (    ) 5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) 

     (    ) 6.  อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.) 

     (    ) 7.  อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา /ปวส.) 

     (    ) 8.  ปริญญาตรี 

     (    ) 9.  สูงกว่าปริญญาตรี 

     (    ) 10.  อ่ืนๆ (ระบุ เช่น เรียนทางศาสนา ฯลฯ)..................................................... 

  1.5 สถานภาพสมรส  

     (    ) 1 โสด   (    ) 2 แต่งงานแล้ว / สมรส 

     (    ) 3 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ (    ) 4 อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................ 

  1.6 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี............................ปี 

  1.7 ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ ระบุ................................................................... 

  1.8 รายได้ของท่านต่อเดือนประมาณ ...................................บาท 

  1.9 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวโดยประมาณ...................................บาท ต่อ 1 คน 

เลขท่ี 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (18) 
 

 

ส่วนท่ี  2 ความคิดเห็นหลังจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
2.1 ท่านคิดว่าจํานวนร้านอาหารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอกับนักท่องเท่ียวหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
2.2 ท่านคิดว่าจํานวนท่ีพักตากอากาศเพียงพอกับนักท่องเท่ียวหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
2.3 ท่านจัดทําแผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบางลาง และพ้ืนท่ีใกล้เคียงหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เคย   (    ) 1 เคย 
2.4 ในการประกอบกิจการของท่านมี น้ํา ใช้เพียงพอหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
2.5 ในการประกอบกิจการของท่านมี ไฟฟ้า ใช้เพียงพอหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่เพียงพอ  (    ) 1 เพียงพอ 
2.6 ในการประกอบกิจการของท่านมี เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่สะดวก  (    ) 1 สะดวก 
2.7 ในการประกอบกิจการของท่านมี ความปลอดภัยหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่ปลอดภัย  (    ) 1 ปลอดภัย 
2.8 ในการประกอบกิจการของท่านมี บ่อบําบัดน้ําเสียหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
2.9 ในการประกอบกิจการของท่านมี โรงเรือนคัดแยกขยะหรือไม่ 
  (    ) 0 ไม่มี   (    ) 1 มี 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (19) 
 

 

ส่วนท่ี  3 ความรู้สึกหลังจากสร้างเข่ือนบางลาง 
กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่าน 
 
สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ์อ้างอิงการให้คะแนน 
           

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย           เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่พอใจเลย     ไม่พอด้วย เฉย ๆ           พอใจ           พอใจอย่างยิ่ง 

 
 

รายการ 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. ท่านรู้สึกว่าจํานวนท่ีพักตากอากาศมีเพียงพอกับนักท่องเท่ียว            
2. ท่านรู้สึกว่าท่ีพักสะอาด สะดวก            
3. ท่านรู้สึกว่าท่ีพักมีความปลอดภัย            
4. ท่านรู้สึกว่าจํานวนร้านอาหารมีเพียงพอกับนักท่องเท่ียว            
5. ท่านรู้สึกว่าบริเวณร้านอาหารสะอาด น่าน่ังรับประทาน            
6. ท่านรู้สึกว่าอาหารมีราคาเหมาะสม            
7. ท่านรู้สึกว่ารายได้จากการประกอบกิจการของท่านเหมาะสม
และเป็นธรรม 

           

8. ท่านรู้สึกว่ารายได้จากการประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว
เลี้ยงตนเองได้ 

           

9. ท่านรู้สึกว่ามีจํานวนผู้ช่วยในการดําเนินกิจการเหมาะสม            
10. ท่านรู้สึกว่านักท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน            
11. ท่านรู้สึกว่ามีจํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน            
12. ท่านรู้สึกว่าน่าจะแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง
ให้กับนักท่องเท่ียว 

           

13. ท่านรู้สึกว่าควรท่ีจะมีนํ้าสําหรับใช้อุปโภค บริโภคให้
เพียงพอกับนักท่องเท่ียว 

           

14. ท่านรู้สึกว่าต้องมีไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว 

           

15. ท่านรู้สึกว่ามีถนนหนทางท่ีสะดวกต่อการท่องเท่ียว            
16. ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยตลอดการท่องเท่ียว            
17. ท่านรู้สึกว่าน่าจะมีพาหนะรองรับกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว 

           

18. ท่านรู้สึกว่าควรมีบ่อบําบัดนํ้าเสียท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ            
19. ท่านรู้สึกว่าควรมีโรงเรือนคัดแยกขยะ            
20. ท่านรู้สึกว่าควรมีถังขยะไว้บริการนักท่องเท่ียวให้เพียงพอ            

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (20) 
 

 

ส่วนท่ี 4 ปัญหา / อุปสรรค 
   1) ปัญหา ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2) อุปสรรค ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3) แนวทางแก้ไข ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
ขอขอบคุณ  สายด่วนติดต่อ.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (21) 
 

 

 

เศรษฐกิจสังคม และสาธารณสุข 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดท่ี 1 

คําแนะนํา    1) สําหรับ ผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ประชาชนผู้เป็นผู้นํา
องค์กรกลุ่มกิจกรรมต่างๆ และเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าเข่ือนบางลาง 

 2)  กรุณาจดแบบบันทึกข้อมูลคําตอบ และและขีดเครื่องหมาย / ในช่อง (  )  
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................................  
สถานท่ีติดต่อ ..................................................................................................................................  
ช่ือผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................................................  
สถานท่ีติดต่อ ..................................................................................................................................  
วันท่ีทําการสัมภาษณ์ วันท่ี......  เดือน   ....................... พ.ศ.  2554 

------------------------------------------------------- 
 
ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ       (    )  หญิง        (   )  ชาย 
  1.2 อายุ…………ปี 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
    (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา  
    (   )  อนุปริญญา      (   )  ปริญญาตรี 
    (   )  อ่ืนๆ ระบุ........... 
  1.4 อาชีพ................................................... 
  1.5 ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................................................... 
  1.6 สังกัด……………………………………… 
  1.7 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
    (    ) ไม่เคย             (   )  เคย ระบุ ได้แก่....................... 
 
2. ท่านเป็นผู้เก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง   ระบุ........................................................................... 
..............................................................................................................................................................  

เลขท่ี 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (22) 
 

 

ส่วนท่ี  2 สภาพการเปล่ียนแปลงจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  (1)  อาชีพหลัก                       
                              
  (2)  อาชีพรอง                        
                              
  (3)  รายได้                         
                              
  (4)  รายจ่าย                        
                              
  (5)  ภาวะหนี้สิน                       
                              
  (6)  เงินออม                        
                              
  (7)  ภาวการณ์ว่างงาน                     
                              
  (8)  สภาพและการถือครองท่ีอยู่อาศัย                 
                              
  (9)  การถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีทํากิน              
                              
  (10) สภาพท่ีอยู่อาศัย                      
                              
  (11) การครอบครองทรัพย์สิน                   
                              
  (12) ปัญหาในการประกอบอาชีพ                  
                              
 
2.1.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆหรือไม่ อย่างไรระบุ 
                              
                              
2.2  สภาพสังคม  
2.2.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  (1)  การพัฒนา                       
                              
  (2)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน              
                              



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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    (2.1) ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างคนในชุมชน         
                              
    (2.2) ระดับการช่วยเหลือเก้ือกูลภายในชุมชน             
                              
    (2.3) ความร่วมมือของคนในชุมชนต่อการแก้ปัญหา           
                              
    (2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 
                              
    (2.5) ความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ 
                              
    (2.6) ความพึงพอใจในสภาพชุมชนในปัจจุบัน 
                              
2.2.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพสังคมอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  
อย่างไร  ระบุ  
                              
                              
                              
                              
                              
2.3  ระบบสาธารณูปโภค  
2.3.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้ระบบสาธารณูปโภคมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  (1)  สภาพแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน                 
                             
                              
                              
  (2)  การใช้ทรัพยากร                      
                             
                              
                              
    (2.1) ระบบสาธารณูปโภคภายในครัวเรือน              
                             
                              
                              
    (2.2) ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน              
                             
                              
                              



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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    (2.3) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน          
                             
                              
                              
    (2.4) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง         
                             
                              
                              
    (2.5) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน          
                             
                              
                              
    (2.6) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน           
                             
                              
                              
    (2.7) ความพอเพียงในระบบสาธารณูปโภค              
                             
                              
                              
 
2.3.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร ระบุ  
                              
                             
                              
                              
 
2.4  สุขภาพอนามัย  
2.4.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สุขภาพอนามัยมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
 
   (1)  ภาวการณ์เจ็บป่วย 
                              
                             
                              
                              
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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   (2)  การรักษาพยาบาล 
                             
                             
                              
                              

   (3)  ปัญหาการรับบริการด้านสาธารณสุข 
                              
                             
                              
                              

   (4)  ภาวการณ์เสพติดสารเสพติดต่างๆ 
                              
                             
                              
                              

   (5)  ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
                              
                              
                              
                              
 
2.4.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สุขภาพอนามัยอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  
  อย่างไร ระบุ 
                              
                             
                              
                              
 
2.5  การใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ 
                              
                             
                              
                              
 
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.6  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                              
                              
                              
 
2.7  ความต้องการท่ีเก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                             
                              
                              
 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 ขอขอบคุณ  สายด่วนติดต่อ : ………………………………….   
 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดท่ี 2 

คําแนะนํา 1) สําหรับ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองระดับ...............................จังหวัดยะลา 
2) กรุณาจดแบบบันทึกข้อมูลคําตอบ และและขีดเครื่องหมาย / ในช่อง (  )  

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์                         
สถานท่ีติดต่อ                          
ช่ือผู้สัมภาษณ์                          
สถานท่ีติดต่อ                          
วันท่ีทําการสัมภาษณ์ วันท่ี...............  เดือน   ....................... พ.ศ.  ................ 

------------------------------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1.1  เพศ      (    )  หญิง          (   )  ชาย 
 1.2  อายุ…………ปี 
 1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   (   )  ประถมศึกษา                      (   )  มัธยมศึกษา  
   (   )  อนุปริญญา                        (   )  ปริญญาตรี 
   (   )  อ่ืนๆ ระบุ........... 
 1.4  อาชีพ................................................... 
 1.5  ตําแหน่งปัจจุบัน................................................................................................. 
 1.6  สังกัด……………………………………… 
 1.7  การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
   (    ) ไม่เคย             (   )  เคย ระบุ ได้แก่....................... 
 
2. ท่านเป็นผู้เก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง   ระบุ  
                              
                              
                              
 
ส่วนท่ี  2 สภาพการเปล่ียนแปลงจากการสร้างเข่ือนบางลาง 
2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
    (1) อาชีพหลัก                      
    (2) อาชีพรอง                       
    (3) รายได้                        

เลขท่ี 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (28) 
 

 

    (4) รายจ่าย                       
    (5) ภาวะหนี้สิน                      
    (6) เงินออม                       
    (7) ภาวะการว่างงาน                    
    (8) สภาพและการถือครองท่ีอยู่อาศัย                
    (9) การถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีทํากิน             
    (10) สภาพท่ีอยู่อาศัย                    
    (11) การครอบครองทรัพย์สิน                  
                              
    (12) ปัญหาในการประกอบอาชีพ                 
                              
 
  2.1.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆหรือไม่  
อย่างไรระบุ 
                              
                              
 
2.2 สภาพสังคม 
  2.2.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
    (1) การพัฒนา                      
                              
    (2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน             
                              
     (2.1) ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างคนในชุมชน         
                              
     (2.2) ระดับการช่วยเหลือเก้ือกูลภายในชุมชน            
                              
     (2.3) ความร่วมมือของคนในชุมชนต่อการแก้ปัญหา          
                              
     (2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ             
                              
     (2.5) ความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่             
                              
     (2.6) ความพึงพอใจในสภาพชุมชนในปัจจุบัน            
                              
 
   
 



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาคผนวก ข (29) 
 

 

 2.2.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สภาพสังคมอ่ืนๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  
ระบุ  
                              
                              
                              
 
2.3  ระบบสาธารณูปโภค  
  2.3.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้ระบบสาธารณูปโภคมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร 
    (1) สภาพแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน  
                              
    (2) การใช้ทรัพยากร 
                               
     (2.1) ระบบสาธารณูปโภคภายในครัวเรือน 
                               
     (2.2) ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน 
                              
     (2.3) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 
                              
     (2.4) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง 
                              
     (2.5) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 
                              
     (2.6) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 
                              
     (2.7) ความพอเพียงในระบบสาธารณูปโภค 
                              
 
  2.3.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆมีการเปลี่ยน 
แปลงหรือไม่ อย่างไร ระบุ                       
                              
 
2.4  สุขภาพอนามัย 
  2.4.1 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สุขภาพอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
    (1) ภาวการณ์เจ็บป่วย                    
                              
    (2) การรักษาพยาบาล                    
                              



รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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    (3) ปัญหาการรับบริการด้านสาธารณสุข               
                              
    (4) ภาวการณ์เสพติดสารเสพติดต่างๆ               
                              
    (5) ปัญหาด้านสุขภาพจิต                   
                              
 
  2.4.2 ท่านคิดว่าการสร้างเข่ือนบางลางทําให้สุขภาพอนามัยอ่ืนๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร  ระบุ 
                              
                              
                              
ส่วนท่ี  3 แผนงาน/โครงการสนับสนุน 
3.1  การใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ 
                             
                              
3.2  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                              
3.3  ความต้องการท่ีเก่ียวข้องการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                              
ส่วนท่ี  4 ปัญหาและอุปสรรคหรือความขัดแย้ง (ถ้ามี) 
                              
                              
                              
ส่วนท่ี  5 ความคิดเห็นอ่ืนๆ  
                              
                              
                              
                              
 
 ขอขอบคุณ  สายด่วนติดต่อ : …………………………………. 
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เลขท่ี 

แบบสุนทรียสนทนา 
ช่ือ โครงการวิจัยประเมินผลหลังการสร้างเข่ือนบางลาง ปี พ.ศ. 2554 – 2555 

Post Evaluation Study Project of Banglang Dam 
 
คําแนะนํา  สําหรับผู้นําชุมชนเข่ือนบางลาง 
ชื่อผู้จดบันทึก                          
ชื่อสถานท่ีทําการสัมภาษณ์                       
วันท่ีทําการสัมภาษณ์ วันท่ี ...........เดือน.......................................พ.ศ. ................... 

----------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ร่วมสุนทรียสนทนา 
 (เพศ /อายุ /ระดับการศึกษา /อาชีพ /ตําแหน่ง ฯลฯ )  
                              
 ท่านเป็นผู้เก่ียวข้องกับการสร้างเข่ือนบางลาง ระบุ 
                              
 
ส่วนท่ี 2 ภาพลักษณ์ของเข่ือนลางลาง 
 เม่ือกล่าวถึงเข่ือนบางลาง ท่านคิดถึงอะไรทันที 
                              
 
ส่วนท่ี 3 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 3.1 สภาพภูมิประเทศในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร 
                              
 3.2  สภาพอากาศเป็นอย่างไร 
                              
 3.3 ท่านคิดว่าได้ใช้ประโยชน์จากน้ําผิวดินอย่างไร 
                              
 3.4 ท่านคิดว่าคุณภาพของน้ําผิวดินเป็นอย่างไร 
                              
 3.5 ท่านคิดว่าได้ใช้ประโยชน์จากน้ําใต้ดินอย่างไร 
                              
 3.6 ท่านคิดว่าคุณภาพของน้ําใต้ดินเป็นอย่างไร 
                              
 3.7 ท่านคิดว่าดินรอบเข่ือนบางลางมีลักษณะเป็นอย่างไร 
                              
 3.8 บริเวณเข่ือนบางลางเคยเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ เป็นอย่างไร 
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ส่วนท่ี 4 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
 4.1 ท่านคิดว่าสิ่งมีชีวิตในน้ําบริเวณรอบเข่ือนบางลางมีอะไรบ้าง 
                              
 4.2 ท่านคิดว่าป่าไม้บริเวณรอบเข่ือนบางลางให้ประโยชน์อย่างไร 
                              
 4.3 ท่านคิดว่าสัตว์ป่าท่ีอาศัยรอบ ๆ เข่ือนบางลางมีชนิดใดบ้าง  มากน้อยเพียงใด 
                             
ส่วนท่ี 5 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 5.1 ท่านใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยรอบเข่ือนบางลางอย่างไร 
                              
 5.2 ท่านคิดว่าเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นอย่างไร 
                              
 5.3 ท่านคิดว่าเข่ือนบางลางให้ประโยชน์ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างไร 
                              
 5.4 ท่านคิดว่าสายพันธุ์ปลาบริเวณเข่ือนบางลางมีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
                              
 5.5 ท่านคิดว่าพืชชนิดใดเหมาะสมกับการปลูกบริเวณรอบเข่ือนบางลาง 
ส่วนท่ี 6 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 6.1 ท่านคิดว่าเข่ือนบางลางให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร 
                              
                              
 6.2 ท่านคิดว่าเข่ือนบางลางให้ประโยชน์ทางด้านสังคมอย่างไร 
                              
                              
 6.3 ท่านคิดว่าเข่ือนบางลางให้ประโยชน์ทางด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพอย่างไร 
                              
                              
 6.4 ท่านคิดว่าประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบเข่ือนบางลาง มีสุขภาพเป็นอย่างไร 
                              
ส่วนท่ี 7  แนวทางการพัฒนาเข่ือนบางลางอย่างย่ังยืน 
                              
                              
ส่วนท่ี 8 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเข่ือนบางลาง 
                              
                              
 
ขอบคุณ สายด่วนติดต่อ .................................................................. 
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แบบสอบถาม การประชมุรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1  และ 2 
โครงการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนบางลาง 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจ้ง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยทําเครื่องหมาย/ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นสมควร 
ช่ือ-สกุล.............................................................................บ้านเลขท่ี...............หมู่......................
ตําบล.......................อําเภอ............................................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์..................แฟกซ์...................E-mail : ………………………….. 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ     (  )  1) ชาย     (  )  2) หญิง 
1.2 อายุ  (  )  1) ตํ่ากว่า 30 ปี  (  )  2) 30-39 ปี  (  ) 3) 40-49 ปี 
     (  )  4) 50-59 ปี   (  )  5) 60-69 ปี  (  ) 6) 70 ปีข้ึนไป 
1.3 การศึกษา (  )  1) ประถมศึกษา  (  )  2) มัธยมศึกษา (  )  3) ปวช.    
     (  )  4) ปวส.    (  )  5) อนุปริญญา (  )  6) ปริญญาตรี/เทียบเท่า   
     (  )  7) ปริญญาโท  (  )  8) อ่ืนๆ ระบุ............................ 
1.4 หน่วยงาน (  ) 1) ประชาชนในพ้ืนท่ี   
      (  ) 2) หน่วยงานราชการ กรม ...................................................... 
      (  ) 3) หน่วยงานระดับจังหวัด/อําเภอ   (  ) 4) สถาบันการศึกษา 
      (  ) 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (  ) 6) องค์กรเอกชน/สมาคม/มูลนิธิ 
      (  ) 7) สื่อมวลชน        (  ) 8) อ่ืนๆ ....................................... 
1.5 ความเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง 
  (  )  1) เจ้าหน้าท่ีเข่ือนบางลาง เริ่มทํางานท่ีเข่ือนบางลางเม่ือปี พ.ศ. ................ 
  (  )  2) หน่วยงานรัฐในระบุหน่วยงาน ................................ เข้ามาทํางานเม่ือปี พ.ศ. .................. 
  (  ) 3) ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
    � 3.1) เคยอาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ํา  
    � 3.2) เกิด/เข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านภายหลังการมีเข่ือนปี พ.ศ. .............  
  (  )  4) หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา   
  (  )  5) หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต 
  (  )  6) หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเบตง 
  (  )  7) เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง 
    (  ) 7.1) สวนยาง       (  ) 7.2) ท่ีพัก     
    (  ) 7.3) ร้านอาหาร        (  ) 7.4) แพปลา    
    (  ) 7.5) อ่ืนๆ ระบุ...................... 
  (  )  8) อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 2 ความเห็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการมีเข่ือนบางลาง 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
ทิศทาง 

การเปลีย่นแปลง 
ระดับการเปลีย่นแปลง 

ผลดี ผลเสีย มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ 

1.ระดับน้ําท้ายเขื่อน การกัดเซาะและตะกอน       
  1.1 การเปลีย่นแปลงของระดับนํ้าท้ายเข่ือน       
  1.2 การกัดเซาะตลิ่งท้ายเข่ือน       
  1.3 การเปลี่ยนแปลงความขุ่นของนํ้าในลํานํ้าท้าย
เข่ือน 

      

  1.4 พ้ืนท่ีปลูกพืชริมนํ้า       
2. การใช้น้ําท่ีระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา       
  2.1 ผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยพัฒนาจังหวัดยะลา       
  2.2 การนําไปใช้เพ่ืออุปโภค       
  2.3 การนํานํ้าไปใช้เพ่ือทําการเกษตร       
  2.4 ช่วงเวลาของการสูบนํ้ามาใช้ประโยชน์       
3.เขื่อนกับการป้องกนัน้ําท่วม       
4.ทรัพยากรธรรมชาติ       
  4.1 ป่าไม้และสัตว์ป่า       
  4.2 สัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้า       
5.บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ       
  5.1 ไฟฟ้า       
  5.2 ประปา       
  5.3 โรงเรียน       
  5.4 สถานบริการสาธารณสุข       
  5.5 ถนน       
6.สภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชวิีต       
  6.1 การพัฒนาด้านต่างๆท่ีมผีลตอ่วิถีชีวิตของผู้คน
ดั้งเดมิ 

      

  6.2 ความสัมพันธ์ของชุมชน       
  6.3 รายได้ของครอบครัว       
  6.4 รายจ่ายของครอบครัว       
  6.5 การประกอบอาชีพ       
7.การท่องเท่ียว       
  7.1 รายได้จากการท่องเท่ียว        
  7.2 กิจกรรมการท่องเท่ียว       
  7.3 ขยะ นํ้าเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว       
8.อ่ืนๆ...............................................................       
9.อ่ืนๆ...............................................................       
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา 
3.1 ผลกระทบด้านใดท่ีควรได้รับการแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วน  
  (พิจารณาในแต่ละพ้ืนท่ี โดยเติมตัวเลข 1เร่งด่วนมากท่ีสุด 2 3 4 ....... รองลงไป) 
  1) พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเข่ือนบางลาง 
   ........... ด้านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท่องเท่ียว 
   ........... ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
   ........... ความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 
   ........... อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................ 
  2) พ้ืนท่ีท้ายเข่ือน 
  ........... ตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา 
  ........... ระดับน้ําในคลองท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 
  ........... การขาดแคลนแหล่งน้ําใช้เพ่ือการเกษตร 
  ........... การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  ........... การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
  ........... อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................. 
  3) พ้ืนท่ีอพยพตั้งถ่ินฐานใหม่ 
  ........... คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ........... การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  ........... การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
  ........... การบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพต้ังถ่ินฐานใหม่ 
  ........... การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ........... อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................. 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินการในปัจจุบัน 

การดําเนินการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ 
1.พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลาง     
  1.1 การจัดการเรื่องขยะ     
  1.2 การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก     
  1.3 การปล่อยพันธ์ุปลา     
  1.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินโดย กฟผ.     
  1.5 อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................     
2.พ้ืนท่ีท้ายเขื่อน     
  2.1 การติดตามและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งของ กฟผ.     
  2.2 การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า     
  2.3 การให้บริการด้านสาธารณูปโภค     
  2.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินโดย กฟผ.     
  2.5 อ่ืนๆ ระบุ .........................................................................     
3.พ้ืนท่ีอพยพต้ังถิ่นฐานใหม ่     
  3.1 การได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า 

    

  3.2 การอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน     
  3.3 การให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ ของกฟผ.     
  3.4 อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................     
 
3.3 ท่านมีข้อเสนอแนะด้านใดบ้างเก่ียวกับกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
  (  )  1) ขยายเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)  
                              
                              
  (  )  2) เพ่ิมจํานวนตัวแทนจากภาคประชาชน (ระบุ) 
                              
                              
  (  )  3) ประเภทการพัฒนาท่ีควรได้รับการสนับสนุนเงินทุน (ระบุ)  
                              
                              
  (  )  4) จํานวนเงินท่ีได้รับจัดสรร (ระบุ)  
                              
                              
3.4 ท่านมีข้อเสนอแนะด้านใดบ้างท่ีเก่ียวกับชุมชน หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องกับเข่ือนบางลาง 
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําขนาดใหญ่ 
4.1 ท่านคิดว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
มีความจําเป็นหรือไม่ 
  (  ) 1) จําเป็น  (  ) 2) ไม่จําเป็น 
4.2 ท่านคิดว่าในอนาคตประเทศไทยจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําจืดหรือไม่ เพียงใด 
  (  ) 1) ไม่ขาดแคลน 
  (  ) 2) ขาดแคลน  ระดับ � 2.1) มาก    � 2.2) ปานกลาง     
          � 2.3) น้อย     � 2.4) ไม่แน่ใจ 
4.3 ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในอนาคตมีความจําเป็นหรือไม่ 
  (  ) 1) ไม่จําเป็น 
  (  ) 2) จําเป็น ระดับ � 2.1) มาก    � 2.2) ปานกลาง    � 2.3) น้อย     � 2.4) ไม่แน่ใจ  
4.4 หากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ไม่จําเป็น/ดําเนินการไม่ได้ กรณีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ํา
จืดในอนาคต ท่านคิดว่าควรดําเนินการหรือไม่ 
                              
                              
4.5 จากบทเรียนท่ีได้จากโครงการเข่ือนบางลาง ท่านมีข้อเสนอใดเพ่ือนําไปเป็นแนวทางป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่อ่ืนๆ ในอนาคต  
                              
                              
 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม 
5.1 ก่อนรับฟังการประชุม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาโครงการมากน้อยเพียงใด 
  (  ) 1) เข้าใจดีมาก  (  ) 2) เข้าใจปานกลาง (  ) 3) เข้าใจเล็กน้อย 
  (  ) 4) ไม่เข้าใจ ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................... 
5.2 ภายหลังรับฟังการประชุม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาโครงการมากน้อย
เพียงใด 
  (  ) 1) เข้าใจดีมาก  (  ) 2) เข้าใจปานกลาง (  ) 3) เข้าใจเล็กน้อย 
  (  ) 4) ไม่เข้าใจ ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................... 
5.3 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด 
  (  ) 1) ได้ประโยชน์มาก (  ) 2) ได้ประโยชน์ปานกลาง (  ) 3) ได้ประโยชน์เล็กน้อย 
  (  ) 4) ไม่ได้ประโยชน์เลย เพราะ ................................................................................................ 
5.4 รูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาบรรยายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  (  ) 1) เหมาะสมมาก (  ) 2) เหมาะสมปานกลาง  (  ) 3) เหมาะสมเล็กน้อย 
  (  ) 4) ไม่ได้เหมาะสม เพราะ ...................................................................................................... 

---------------------------------------------------------- 
คณะผู้ดําเนินโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาให้ข้อมูล 
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รายช่ือคณะผู้ดําเนินโครงการ 
 

ชื่อ ด้าน/หัวข้อท่ีทําการศึกษา 
สัดส่วน 

ของการศึกษา (%) 
คณะท่ีปรึกษาโครงการ   
1. พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ประธานท่ีปรึกษา 
2. รศ.ดร.ช่วงโชต ิ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองประธานท่ีปรึกษา 
3. พลเอกเพ่ิมศักดิ ์ พวงสาโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ท่ีปรึกษา 
ฝ่ายอํานวยการและประสานงาน   (10) 
1. พลตํารวจโท ดร.ณรงค์   กุลนิเทศ ผู้จัดการโครงการ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8 

2. ดร.เนาวรตัน์   ผาหอมสุก ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

2 

ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   (20) 
1. ผศ.ดร.พยอม    รัตนมณ ี  ท่ีปรึกษาการดําเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา/

คุณภาพอากาศ 
- 

2. นายไชยยุทธ     กลิ่นสุคนธ์ ท่ีปรึกษาการดําเนินงานด้านการจัดทํารายงาน 
EIA 

- 

3. นายวันชัย        จันทร์ฉาย ท่ีปรึกษาด้านธรณีวิทยา/อุทกวิทยานํ้าใต้ดิน - 
4. นางสาวปฐมพร  พูลสวัสดิ ์  ท่ีปรึกษาด้านคุณภาพนํ้า - 
5. นายสุชาติ        สัยละมัย ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(หัวหน้า) 7 
6. ดร.นงลักษณ์     โรจนแสง ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน/คุณภาพนํ้าใต้

ดิน 
3 

7. ดร.วิเชียร   ปลื้มกมล ผู้รับผิดชอบด้านอุทกวิทยานํ้าผิวดนิ/อุทกวิทยานํ้า
ใต้ดิน และอุตุนิยมวิทยา 

3 

8. นายประพันธ์    ปิยะกุลดํารง ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพอากาศและเสียง 2 
9. นางสุธารา   ยินดีรส ผู้รับผิดชอบด้านสภาพภมูิประเทศ/ทรัพยากรดิน 

ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
5 

ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  (20) 
1. ศ.ดร.อภิชาต    ภัทรธรรม ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (หัวหน้า) 8 
2. รศ.ดร.วุฒิพล    หัวเมืองแก้ว ผู้รับผิดชอบด้านนิเวศวิทยาบนบก (ป่าไม้) 3 
3. รศ.ดร.ประทักษ์  ตาบทิพย์วรรณ ผู้รับผิดชอบด้านนิเวศวิทยาทางนํ้า/ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
3 

4. ผศ.ดร.รองลาภ   สุขมาสรวง ผู้รับผิดชอบด้านนิเวศวิทยาบนบก (สัตว์ป่า) 3 
5. นายธนโชติ         สุมังคะละ ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
6. นายนภดล         ภูววิมล ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
7. นายอมร   โมสิกมาศ ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
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ชื่อ ด้าน/หัวข้อท่ีทําการศึกษา 
สัดส่วน 

ของการศึกษา (%) 
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  (20) 
1. ศ.ดร.อภิชาต     ภัทรธรรม ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานทางด้าน 

การเกษตรกรรม(หัวหน้า) 
10 

2. ผศ.ดร.วีระภาส  คุณรตันะสริ ิ  ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานทางด้าน 
การคมนาคมขนส่ง/สาธารณูปโภค 

5 

3. นางสาวตวงรัตน์   คล้ายเดช  ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 3 
4. นายทรงเดช   ทรงกิตติพิศาล ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  (20) 
1. พลตํารวจโท ดร.ณรงค์   กุลนิเทศ ผู้รับผิดชอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (หัวหน้า) 

(ผู้เช่ียวชาญประเภท A หมายเลข 2454  
ด้านประชากรและประเมินผล) 

5 

2. ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง ผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจสังคม/การรับฟัง 3 
3. ผศ.ดร.สณุีย ์ กัลยะจิตร  ผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุข 3 
4. ดร.จริยาภรณ ์   เจริญชีพ  ผู้รับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวและสุนทรียภาพ 3 
5. นางสาวณริศฐา  กุลนิเทศ ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
6. นางสาวณิช วงศ์ส่องจ้า ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
7. นางสาววิรงรอง  ทําโย ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
8. นางสาวธนัชชา   ขวัญแก้ว ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
9. นางสาววริยา ไชยโรจน์  ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
10. นางสาวปิยวรรณ  กิจนพศร ี  ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  (10) 
1. พลตํารวจโท ดร.ณรงค์   กุลนิเทศ ผู้รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 
2. นางสาวณิช วงศ์ส่องจ้า ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
3. นางสาววิรงรอง ทําโย ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
 

เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูล 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซ่ึงได้ผ่านการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methodology) ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ทางด้านการลงภาคสนามสํารวจและเก็บข้อมูลมาแล้ว  
 
 


