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คํานํา 

   กระบวนการในการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการ
ดําเนินงานโรงไฟฟ#าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร* จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให�ได�ข�อมูลซ่ึงสามารถใช�เป2นแนวทาง      
ในการนําไปปฏิบัติเพ่ือให�สิ่งแวดล�อมดียิ่งข้ึนนั้น คณะผู�ศึกษาได�คํานึงถึงความสําคัญเป2นอย6างยิ่งว6า การได�มา            
ซ่ึงข�อมูลนั้น ต�องเป2นข�อมูลท่ีมีความละเอียดในเชิงลึก เพ่ือนํามาประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการแก�ไข
ผลกระทบท่ีเหมาะสม และในป7จจุบันประเทศไทยประสบป7ญหาภัยแล�งท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ี   
จนก6อให�เกิดความแห�งแล�ง และส6งผลกระทบต6อชุมชน ซ่ึงส6วนใหญ6เกิดจากฝนแล�งและท้ิงช6วง ซ่ึงฝนแล�งเป2น
ภาวะปริมาณฝนตกน�อยกว6าปกติหรือฝนไม6ตกต�องตามฤดูกาล ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนศรีนครินทร*อาจได�รับ
ป7ญหานี้เช6นกัน โดยเป2นภัยแล�งท่ีเกิดจากขาดฝนหรือฝนแล�งในช6วงฤดูฝน และเกิดฝนท้ิงช6วง ในเดือนมิถุนายน
ต6อเนื่องเดือนกรกฎาคม ซ่ึงอยู6ในช6วงระยะเวลาของการศึกษาโครงการ จึงอาจส6งผลให�ระยะเวลาในการศึกษา
ต�องขยายออกไปจากกําหนดเดิม 

   คณะผู�วิจัยได�ดําเนินการแก�ไขป7ญหาในการดําเนินงานต6าง ๆ โดยเพ่ิมระยะการเก็บข�อมูลด�าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ และได�รับการประสานงานความร6วมมือจากหน6วยงานต6าง ๆ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังด�านการมีส6วนร6วม และการรับฟ7งความคิดเห็นของประชาชน ข�อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นต6าง ๆ ของโครงการเป2นอย6างดี และได�ข�อมูลท่ีมีความละเอียดครอบคลุมวัตถุประสงค*ของ
การศึกษาได�อย6างครบถ�วน 

   คณะผู�ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ#าพลังน้ํา          
เข่ือนศรีนครินทร* จังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท6าน ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีของการไฟฟ#า         
ฝ>ายผลิตแห6งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีอนุเคราะห*ข�อมูลโครงการ รวมถึงปราชญ*ชาวบ�าน ผู�นําชุมชน และหัวหน�า
ครัวเรือน บริเวณรอบโครงการศึกษา ท่ีให�ข�อมูลและเข�าร6วมในการประชุมรับฟ7งความคิดเห็นด�านการมีส6วนร6วม
ของประชาชนในครั้งนี้เป2นอย6างดี 

   สําหรับข�อค�นพบจากการศึกษานี้ ผู�ศึกษาได�นําเสนอผู�บริหารการไฟฟ#าฝ>ายผลิตแห6งประเทศไทย 
(กฟผ.) และหน6วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําไปใช�ให�เป2นประโยชน*ต6อการดําเนินงานต6อไป 
    
          
               ผู�ช6วยศาสตราจารย* พลตํารวจโท ดร.ณรงค* กุลนิเทศ และคณะ  
                   ธันวาคม 2558 
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กิตติกรรมประกาศ 

   ความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ%า
พลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร* ประกอบด�วยบุคคลหลายฝ.ายท่ีเป/นผู�ก1อให�เกิดกระบวนการเรียนรู� คําปรึกษาแนะนํา 
ข�อเสนอแนะ ตลอดจนข�อคิดเห็นในการให�ความรู�ทําให�การศึกษานี้สําเร็จ โดยได�รับความอนุเคราะห*จากบุคคล 
และหน1วยงานต1างๆ ดังนี้ 
 

1. พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ* 
2. นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ* ผู�ว1าการการไฟฟ%าฝ.ายผลิตแห1งประเทศไทย 
3. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. ดร.ปBญญารัตน* ปานทอง อดีตผู�ว1าราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
5. นายวันชัย โอสุคนธ*ทิพย* อดีตผู�ว1าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
6. นายศักด์ิ สมบุญโต ผู�ว1าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายเสรี คงอยู1 นายอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
8. ว1าท่ี พ.ต.ดร.อนชุาต  ปาลกะวงศ* ณ อยุธยา ผู�อํานวยการฝ.ายสิ่งแวดล�อมโครงการ กฟผ. 
9. นายธนรัชต* ภุมมะกสิกร ผู�อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร* กฟผ. 

10. นายนฤมิต คินิมาน ผู�ช1วยผู�อํานวยการฝ.ายสิ่งแวดล�อมโครงการ-บริหาร กฟผ. 
11. นายพงษ*เทพ เจริญวรรณ ผู�ช1วยผู�อํานวยการเข่ือนศรีนครนิทร*-ปฏิบัติการ กฟผ. 
12. นายวรวิทย* รวีนิภาพงศ* ผู�ช1วยผู�อํานวยการเข่ือนศรีนครนิทร*-บริหาร กฟผ. 
13. นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา วิศวกรระดับ 11 กฟผ. 
14. นายชนินทร* สาลีฉันท* หัวหน�ากองเครื่องกลพลังน้ํา กฟผ. 
15. นางสมใจ บุญนาค นักวิทยาศาสตร*ระดับ 11 กฟผ. 
16. นายสงวน มณีอนันต*ทรัพย* วิศวกรระดับ 9 กฟผ. 
17. นายคํารณ รัตนจันทร* วิทยากรระดับ 9 กฟผ. 
18. นางศิรินาถ ศิริอักษร หัวหน�าแผนกสิ่งแวดล�อมโรงไฟฟ%านิวเคลียร*และพลังงาน

หมุนเวียน กฟผ. 
19. นางอัญชลี จิระภาพันธ* วิทยากรระดับ 9 กฟผ. 
20. นายวิษณุ ชูประยูร นักวิทยาศาสตร*ระดับ 7 กฟผ. 
21. นายวิชัย อุดมทรัพย* ช1างระดับ 7 กฟผ. 
22. นางสาวกุลธิดา ไกรสรเจริญ นักวิทยาศาสตร*ระดับ 5 กฟผ. 
23. นางสาวกรปวีณ* เหมกรณ* นักวิทยาศาสตร*ระดับ 5 กฟผ. 
24. นางสาวกมลกาญจน* กิจวิทวรเวทย* นักวิทยาศาสตร*ระดับ 5 กฟผ. 
25. นางวราภรณ* คุณาวนากิจ หัวหน�ากองบริหารจัดการกMาซเรือนกระจก กฟผ. 
26. นายสุมล จันทร*คํา นายกองค*การบริหารส1วนตําบลด1านแม1แฉลบ 
27. นายสมาน บริบูรณ* นายกองค*การบริหารส1วนตําบลท1ากระดาน 
28. นายนพนันท* ศรีสุวรรณ* นายกองค*การบริหารส1วนตําบลหนองเป/ด 
29. นายสัญญา โปยก๊ัก นายกองค*การบริหารส1วนตําบลแม1กระบุง 
30. นายสมบูรณ* พันธุ*พรหมา นายกองค*การบริหารส1วนตําบลนาสวน 
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31. นายสมรักษ* พรหมชนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเขาโจด 
32. นายคมสันต* ภุมรินทร* นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเอราวัณ 
33. ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีสวัสด์ิ 
 

   ผู�ศึกษาขอขอบคุณ ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท1าน ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีฝ.ายสิ่งแวดล�อมโครงการ การไฟฟ%า               
ฝ.ายผลิตแห1งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีอนุเคราะห*ข�อมูลโครงการ รวมถึงปราชญ*ชาวบ�าน ผู�นําชุมชน และหัวหน�า
ครัวเรือน บริเวณรอบโครงการศึกษา ท่ีให�ข�อมูลและเข�าร1วมในการประชุมรับฟBงความคิดเห็นด�านการมี       
ส1วนร1วมของประชาชนในครั้งนี้เป/นอย1างดี 
 
                      คณะผู�ศึกษา 
                          ธันวาคม 2558 
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บทคัดย-อ 

   รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร& จังหวัด
กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค&ให�เป.นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ให� กฟผ.
ดําเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร& เครื่องท่ี 1-3 ในวงเงินลงทุน 3,600 ล�านบาท และ
ให� กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ& และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาดําเนินการต=อไปด�วย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ มีความเห็นให�มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร&ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ในบริเวณเข่ือนและพ้ืนท่ีลุ=มน้ําท่ีเก่ียวข�อง 
กฟผ. จึงได�กําหนดให�มีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ�า 
พลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร&ข้ึน โดยใช�แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหล=งน้ําขนาดใหญ= ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.)        
เป.นหลักในการดําเนินการ เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร& ในช=วง
ต้ังแต=การริเริ่มโครงการจนถึงปDจจุบัน โดยมุ=งเน�นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต=อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือเป.นกรณีตัวอย=างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ํา ซ่ึงเป.นมิตร       
ต=อสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการ จะทําให�สามารถ
กําหนดมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม ท่ีมีความสอดคล�องกับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง             
อันเนื่องจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะเป.นประโยชน&ต=อสิ่งแวดล�อมและชุมชนบริเวณใกล�เคียงโครงการต=อไป 
   การศึกษาพิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการซ่ึงข้ึนอยู=กับ
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล�อม รวมท้ังระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ คือ ผลกระทบชั่วคราว
หรือเกิดข้ึนในระยะสั้นและผลกระทบถาวรหรือเกิดข้ึนอย=างต=อเนื่องในระยะยาว และระดับของผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมสามารถแบ=งออกได�เป.น 3 ระดับ ท้ังผลกระทบทางลบ ทางบวก และไม=ได�รับผลกระทบ โดยใช�
เกณฑ&กําหนดระดับของผลกระทบสิ่งแวดล�อม ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาแหล=งน้ําขนาดใหญ= (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ปG พ.ศ. 2551)  
   โดยมีพ้ืนท่ีการศึกษาด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 
และด�านคุณค=าการใช�ประโยชน&ของมนุษย& จํานวน 5 พ้ืนท่ี ได�แก= 1) พ้ืนท่ีลุ=มน้ําทางตอนบนของเข่ือน                  
ศรีนครินทร& 2) พ้ืนท่ีลุ=มน้ําทางตอนกลางของเข่ือนศรีนครินทร& 3) พ้ืนท่ีลุ=มน้ําท่ีอยู=ระหว=างเข่ือนศรีนครินทร&
และเข่ือนท=าทุ=งนา 4) พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล=างของลุ=มน้ําแควใหญ= จากเข่ือนท=าทุ=งนาลงไปจนถึง       
จุดบรรจบของแม=น้ําแควใหญ=กับแควน�อย ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี และ 5) พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ=มน้ําตอนล=างของ
แม=น้ําแม=กลอง ต้ังแต=อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม=น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม=น้ํา              
ท=าจีน และพ้ืนท่ีการศึกษาด�านคุณค=าต=อคุณภาพชีวิต จํานวน 5 พ้ืนท่ี ได�แก= 1) พ้ืนท่ีอพยพ 2) พ้ืนท่ี
การเกษตร 3) พ้ืนท่ีการประมง 4) พ้ืนท่ีรีสอร&ท และแพพัก และ 5) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร&ถึงเข่ือน         
แม=กลอง (ริมตลิ่ง)  
   จากการศึกษาวิเคราะห&ผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินการเข่ือน             
ศรีนครินทร& พบว=า มีปDจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด�านบวกในระดับมาก (+3) จํานวน 12 ปDจจัย ปDจจัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงด�านบวกในระดับปานกลาง (+2) จํานวน 3 ปDจจัย ปDจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�านบวก          
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ในระดับน�อย (+1) จํานวน 3 ปDจจัย ปDจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�านลบในระดับน�อย (-1) จํานวน 1 ปDจจัย และ
ปDจจัยท่ีไม=มีผลกระทบ (0) จํานวน 4 ปDจจัย ดังนี้ 
   1) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับมาก (±3)  
    1.1) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับมาก (+3) จํานวน 12 ป1จจัย  
      ได�แก= นิเวศวิทยาทางน้ํา ปJาไม� สัตว&ปJา การใช�ประโยชน&ท่ีดิน การคมนาคมขนส=ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว&น้ํา การเกษตรกรรม อุทกภัย เศรษฐกิจและ
สังคม การท=องเท่ียวและสุนทรียภาพ และการรับฟDงความคิดเห็นและการมีส=วนร=วมของประชาชน  
   2) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (±2)  
    2.1) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับปานกลาง (+2) จํานวน 3 ป1จจัย  
      ได�แก= อุทกวิทยาน้ําผิวดิน การกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน และสาธารณสุข  
   3) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับน�อย (±1)  
    3.1) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับน�อย (+1) จํานวน 3 ป1จจัย  
      ได�แก= สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ และอุทกวิทยาน้ําใต�ดิน   
    3.2) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านลบระดับน�อย (-1) จํานวน 1 ป1จจัย  
      ได�แก= คุณภาพน้ําผิวดิน  
   4) ป1จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีไม-มีผลกระทบ (0) จํานวน 4 ป1จจัย  
      ได�แก= คุณภาพน้ําใต�ดิน ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผ=นดินไหว และประวัติศาสตร&และ
โบราณคดี 
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บทท่ี 1 บทนํา 1-1 

1.1 ประวัติความเป�นมาของโครงการ 1-1 
1.2 ความเป�นมาในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล$อมภายหลังการดําเนินงาน 

โรงไฟฟ)าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ 
1-2 

1.3 วัตถุประสงค/ 1-2 
1.4 การดําเนินการว4าจ$างท่ีปรึกษา 1-3 

   
บทท่ี 2 รายละเอียดเข่ือนศรีนครินทร  2-1 

2.1 ท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 2-1 
2.2 พ้ืนท่ีเก่ียวข$อง 2-8 
2.3 รายละเอียดของข$อมูลแต4ละตําบล/หมู4บ$าน ท่ีมีส4วนเก่ียวข$องกับพ้ืนท่ี 2-9 

   
บทท่ี 3 การศึกษาสภาพแวดล�อมป8จจุบันของโครงการ 3-1 

3.1 แนวทางการศึกษา 3-1 
 3.1.1 ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล$อม 3-1 
 3.1.2 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 3-2 
 3.1.3 สรุปวิธีการศึกษาสภาพแวดล$อมป<จจุบันของโครงการ 3-5 

3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลล�อมทางกายภาพ 3-13 
 3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 3-13 
 3.2.2 อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ 3-25 
 3.2.3 คุณภาพอากาศ 3-39 
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 3.2.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 3-59 
 3.2.6 คุณภาพน้ําผิวดิน 3-93 
 3.2.7 อุทกวิทยาน้ําใต$ดิน 3-144 
 3.2.8 คุณภาพน้ําใต$ดิน 3-168 
 3.2.9 ทรัพยากรดิน 3-188 
 3.2.10 การกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน 3-222 
 3.2.11 ธรณีวิทยาและแผ4นดินไหว 3-226 
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3.4 คุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 3-372 
 3.4.1 การใช$ประโยชน/ท่ีดิน 3-372 
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บทท่ี 4 การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโครงการ 4-1 
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สิ่งแวดล$อมท่ีได$ดําเนินการแล$ว 
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 5.1.1 การป)องกันและแก$ไขผลกระทบสิ่งแวดล$อมในระหว4างการก4อสร$าง 5-1 
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3.2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุAนท้ังหมด (TSP) และฝุAนท่ีมีขนาดเล็กกว1า 10 ไมครอน (PM10) 

ระหว1างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร" 
3-47 

3.2-7 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุAนละอองรวม  (TSP ) ระหว1างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
บริเวณเข่ือนศรีนครินทร"เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

3-48 

3.2-8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุAนมีขนาดเล็กกว1า 10 ไมครอน (PM10)  
ระหว1างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร"  
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

3-49 

3.2-9 ผลการตรวจวัดกJาซมีเทน (CH4) ในวันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม 2557 3-50 
3.2-10 อัตราการปลดปล1อยกJาซมีเทน 3-51 
3.2-11 เปรียบเทียบอัตราการปลดปล1อยกJาซมีเทนเข่ือนศรีนครินทร"กับแหล1งน้ําอ่ืนๆ 3-52 
3.2-12 ผลการตรวจวัดกJาซไฮโดรเจนซัลไฟด" ในวันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 3-54 
3.2-13 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง ระหว1างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 3-58 
3.2-14 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง Leq 24 ระหว1างวันท่ี 10-13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร" เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
3-58 

3.2-15 สรุปข*อมูลภูมิอากาศท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 3-60 
3.2-16 รายชื่อสถานีวัดปริมาณฝนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร"และพ้ืนท่ีใกล*เคียง 3-65 
3.2-17 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําท1ารายปTเฉลี่ยท่ีไหลเข*าอ1างเก็บน้ําช1วงก1อนมีโครงการ 

ช1วงก1อสร*างโครงการแล*วเสร็จ และข*อมูลในป%จจุบัน 
3-70 

3.2-18 รายชื่อสถานีและข*อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยของสถานี บริเวณพ้ืนท่ี 
โครงการเข่ือนศรีนครินทร"และพ้ืนท่ีใกล*เคียง 

3-75 

3.2-19 ค1าตัวแปรท่ีสําคัญสําหรับใช*ในแบบจําลอง SWAT เพ่ือการประเมินข*อมูลเชิงปริมาณ 
ทางอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีลุ1มน้ําแควใหญ1ตอนล1าง 

3-85 

3.2-20 ผลการสอบเทียบและทดสอบแบบจําลอง SWAT ด*วยข*อมูลอัตราการไหลรายเดือน         
ณ สถานีตรวจวัดเข่ือนศรนีครนิทร" 

3-87 

3.2-21 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช*ประโยชน"ท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 
ระหว1าง ปT พ.ศ. 2543-2551 

3-89 

3.2-22 การเปลี่ยนแปลงระดับและความจุเก็บกักของอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร"อันเนื่องมาจาก 3-90 
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(5) 

 สารบัญตาราง  

ตาราง  หน�า 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช*ประโยชน"ท่ีดิน   

3.2-23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท1าของพ้ืนท่ีลุ1มน้ําด*านเหนือน้ําของเข่ือนศรีนครินทร" 3-91 
3.2-24 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท1าของพ้ืนท่ีลุ1มน้ําด*านท*ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร" 3-92 
3.2-25 คุณสมบัติท่ัวไปของน้ําในแม1น้ําแควใหญ1 ในปT พ.ศ. 2515  

(ระหว1างเดือน สิงหาคม –กันยายน พ.ศ. 2515) 
3-94 

3.2-26 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในอ1างเก็บน้ําศรีนครินทร"ก1อนก1อสร*าง 
และหลังโครงการก1อสร*างแล*วเสร็จ 

3-96 

3.2-27 คุณภาพน้ําท*ายเข่ือนศรีนครินทร" 3-97 
3.2-28 คุณภาพน้ําท*ายเข่ือนศรีนครินทร"ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 3-98 
3.2-29 สถานีเก็บตัวอย1างน้ําและตําแหน1งจุดเก็บตัวอย1างน้ําเพ่ือการศึกษาคุณภาพน้ํา 

ในปT พ.ศ. 2529-2530 
3-106 

3.2-30 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" ปT พ.ศ. 2531-2557 3-111 
3.2-31 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในลําน้ําท*ายเข่ือนศรีนครินทร" ปT พ.ศ. 2531-2557 3-112 
3.2-32 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในอ1างเก็บน้ําท1าทุ1งนา ปT 2539-2557 3-113 
3.2-33 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในลําน้ําท*ายเข่ือนท1าทุ1งนา ปT พ.ศ. 2539-2557 3-114 
3.2-34 พิกัดสถานีและการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม1น้ําแควใหญ1 จังหวัดกาญจนบุรี 3-122 
3.2-35 พิกัดสถานีและการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม1น้ําแม1กลอง 3-122 
3.2-36 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําแม1น้ําแควใหญ1 ปT พ.ศ. 2550-2555 3-125 
3.2-37 ค1าเฉลี่ยโลหะหนักในแม1น้ําแควใหญ1 ปT พ.ศ. 2550-2555 3-126 
3.2-38 ค1าเฉลี่ยคุณภาพน้ําแม1น้ําแม1กลอง ปT พ.ศ. 2550-2555 3-127 
3.2-39 ค1าเฉลี่ยโลหะหนักในแม1น้ําแม1กลอง ปT พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 3-129 
3.2-40 ตําแหน1งพิกัดสถานีและจุดเก็บตัวอย1างคุณภาพน้ํา และพารามิเตอร"ท่ีจัดเก็บ 

ในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 
3-132 

3.2-41 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีในช1วงฤดูแล*ง (22 มกราคม พ.ศ. 2558) 3-133 
3.2-42 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีในช1วงฤดูฝน (2 กรกฎาคม 2558) 3-134 
3.2-43 ผลการตรวจวัดโลหะหนักในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีในช1วงฤดูแล*ง 

และฝนท่ีระดับความลึก 10 เมตร จากผิวน้ํา 
3-135 

3.2-44 ตําแหน1งพิกัดสถานีและจุดเก็บตัวอย1างคุณภาพน้ํา และพารามิเตอร"ท่ีจัดเก็บ 
บริเวณท*ายเข่ือนศรีนครินทร" 

3-140 

3.2-45 คุณภาพน้ําท*ายเข่ือนศรีนครินทร"ในฤดูแล*ง ( 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 3-141 
3.2-46 คุณภาพน้ําท*ายเข่ือนศรีนครินทร"ในฤดูฝน (9 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 3-142 
3.2-47 บ1อสังเกตการณ"ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา   3-165 
3.2-48 คุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการ (A, B, C, D และ E) ช1วงก1อนมีโครงการและ 

ช1วงก1อสร*างโครงการแล*วเสร็จ 
3-169 

3.2-49 ข*อมูลบ1อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี 3-173 
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(6) 

 สารบัญตาราง  

ตาราง  หน�า 
3.2-50 คุณภาพน้ําใต*ดินในพ้ืนท่ีโครงการ (B, C, D และ E) จากการสํารวจในป%จจุบัน 3-183 
3.2-51 คุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการ (A, B, C, D และ E) ช1วงก1อนมีโครงการ  

ช1วงก1อสร*างโครงการแล*วเสร็จ และในป%จจุบัน 
3-186 

3.2-52 เกณฑ"การวิเคราะห"คุณสมบัติของดิน 3-190 
3.2-53 สภาพการใช*ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา A, B 3-191 
3.2-54 สภาพการใช*ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา C, D, E 3-192 
3.2-55 สมรรถนะของท่ีดิน ปT พ.ศ. 2528 - 2535 พ้ืนท่ีตอนบนของเข่ือน (พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B) 3-193 
3.2-56 สมรรถนะของท่ีดิน ปT พ.ศ. 2528 – 2535 พ้ืนท่ีตอนล1างของเข่ือน (พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี D) 3-195 
3.2-57 กลุ1มชุดดินในลุ1มน้ําแม1กลอง 3-196 
3.2-58 คุณลักษณะกลุ1มชุดดินลุ1มน้ําแม1กลอง 3-198 
3.2-59 สภาพป%ญหาของกลุ1มชุดดินในลุ1มน้ําแม1กลอง 3-204 
3.2-60 การใช*ท่ีดินประเภทต1างๆ ในลุ1มน้ําแม1กลองและขนาดพ้ืนท่ีของท่ีดินแต1ละประเภท 3-209 
3.2-61 สภาพการใช*ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ1างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 3-211 
3.2-62 สภาพการใช*ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีด*านท*ายอ1างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี C , D และ E) 3-213 
3.2-63 ระดับอัตราการชะล*างพังทลายของดินลุ1มน้ําแม1กลอง 3-216 
3.2-64 ระดับการชะล*างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ1างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา 

ในพ้ืนท่ี A และ B 
3-218 

3.2-65 ระดับการชะล*างพังทลายของดินพ้ืนท่ีด*านท*ายอ1างเก็บน้ําประกอบด*วย 
พ้ืนท่ี  C, D และ E 

3-220 

3.2-66 สถิติข*อมูลแผ1นดินไหวบริเวณภาคตะวันตกท่ีมีผลกระทบต1อประเทศไทย 3-242 
3.3-1  พิกัดทางภูมิศาสตร"และสถานท่ีสุ1มเก็บตัวอย1างนิเวศวิทยาทางน้ํา 3-260 
3.3-2 ชนิดและปริมาณแพลงก"ตอนพืช แพลงก"ตอนสัตว"ท่ีสํารวจพบในบริเวณอ1างเก็บน้ํา 

เข่ือนศรีนครินทร"(สํารวจครั้งท่ี 1: วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
3-274 

3.3-3 ชนิดและปริมาณสัตว"หน*าดินท่ีสํารวจพบในบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 
(สํารวจครั้งท่ี 1: วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

3-279 

3.3-4 ชนิดพรรณไม*น้ําท่ีพบในบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 
(สํารวจครั้งท่ี 1: วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

3-281 

3.3-5 ชนิดและปริมาณแพลงก"ตอนพืชและแพลงก"ตอนสัตว"ท่ีสํารวจพบในบริเวณอ1างเก็บน้ํา 
เข่ือนศรีนครินทร" (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2558) 

3-293 

3.3-6 ชนิดและปริมาณสัตว"หน*าดิน (ตัวต1อตารางเมตร) ท่ีสํารวจพบในอ1างเก็บน้ํา 
เข่ือนศรีนครินทร" (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2558) 

3-298 

3.3-7 ชนิดพรรณไม*น้ําท่ีพบในบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร"  
(สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2558) 

3-300 

3.3-8 ชนิดไม*ท่ีพบในปAาดิบแล*ง 3-308 
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(7) 

 สารบัญตาราง  

ตาราง  หน�า 
3.3-9 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความเด1น (Do) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  

ค1าความเด1นสัมพัทธ" (RDo) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI)  
ของไม*ต*นในปAาดิบแล*ง 

3-309 

3.3-10 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  
ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม*ในปAาดิบแล*ง 

3-310 

3.3-11 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  
ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล*าไม*ในปAาดิบแล*ง 

3-310 

3.3-12 ชนิดไม*ท่ีพบในปAาเต็งรัง 3-313 
3.3-13 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความเด1น (Do) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  

ค1าความเด1นสัมพัทธ" (RDo) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI)  
ของไม*ต*นในปAาเต็งรัง 

3-314 

3.3-14 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  
ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม*ในปAาเต็งรัง 

3-315 

3.3-15 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  
ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF)และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล*าไม*ในปAาเต็งรัง 

3-315 

3.3-16 ชนิดไม*ท่ีพบในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1รวกเปfนไม*พ้ืนล1าง 3-318 
3.3-17 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความเด1น (Do) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  

ค1าความเด1นสัมพัทธ" (RDo) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI)  
ของไม*ต*นในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1รวกเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-319 

3.3-18 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" 
(RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม*ในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1รวกเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-320 

3.3-19 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" 
(RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล*าไม*ในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1รวกเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-320 

3.3-20 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความเด1น (Do) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD)  
ค1าความเด1นสัมพัทธ" (RDo) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" (RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI)  
ของไม*ต*นในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1ปAาเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-323 

3.3-21 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" 
(RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม*ในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1ปAาเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-324 

3.3-22 ค1าความหนาแน1น (D) ค1าความถ่ี (F) ค1าความหนาแน1นสัมพัทธ" (RD) ค1าความถ่ีสัมพัทธ" 
(RF) และค1าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล*าไม*ในปAาเบญจพรรณท่ีมีไผ1ปAาเปfนไม*พ้ืนล1าง 

3-324 

3.3-23 สรุปประเภทของปAาและชนิดของต*นไม*ท่ีมีค1าดัชนีความสําคัญของพรรณไม*ท่ีมีค1าสูงสุด (IVI) 3-326 
3.3-24 ชนิดไม*ท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีน้ําลด 3-327 
3.3-25 บัญชีรายชื่อสัตว"ปAาประเภท สัตว"เลี้ยงลูกด*วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร" 3-331 
3.3-26 บัญชีรายชื่อสัตว"ปAาประเภท นก ในบริเวณเขตอุทยานแห1งชาติเข่ือนศรีนครินทร" 3-338 
3.3-27 นกท่ีพบในเข่ือนศรีนครินทร" 3-343 
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ตาราง  หน�า 
3.3-28 บัญชีรายชื่อสัตว"ปAาประเภท สัตว"เลื้อยคลาน ท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร" 3-356 
3.3-29 บัญชีรายชื่อสัตว"ปAาประเภท สัตว"สะเทินน้ําสะเทินบก ท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร" 3-361 
3.3-30 สรุปชนิดสัตว"ปAาและความชุกชุม 15 ชนิด 3-371 
3.4-1 พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ1มน้ํา (เฉพาะพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร") 3-377 
3.4-2 พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ1มน้ํา (พ้ืนท่ีอุทยานแห1งชาติเข่ือนศรีนครินทร"และพ้ืนท่ีใกล*เคียง) 3-380 
3.4-3 พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ1มน้ํา พ้ืนท่ีลุ1มน้ําแควใหญ1 ลุ1มน้ําท1าจีน และลุ1มน้ําแม1กลอง 

(ไม1รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห1งชาติเข่ือนศรีนครินทร") 
3-382 

3.4-4 พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ1มน้ํา พ้ืนท่ีลุ1มน้ําแควใหญ1 ลุ1มน้ําท1าจีน และลุ1มน้ําแม1กลอง 
(รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห1งชาติเข่ือนศรีนครินทร") 

3-386 

3.4-5 จํานวนรถโดยเฉลี่ยต1อวันท่ีผ1านเส*นทางหลวงชนบท กจ6093 –อุทยานแห1งชาติ 
เข่ือนศรีนครินทร"-เส*นทางหลวง 323 

3-391 

3.4-6 จํานวนรถโดยเฉลี่ยต1อวันท่ีผ1านเส*นทางหลวงชนบท กจ6093 – อุทยานแห1งชาติ 
เข่ือนศรีนครินทร"-เส*นทางหลวง 323 

3-393 

3.4-7 จํานวนรถโดยเฉลี่ยต1อวันท่ีผ1านเส*นทางหลวงชนบท กจ6043 ในช1วงวันจันทร"ถึงวันศุกร" 3-393 
3.4-8 จํานวนรถโดยเฉลี่ยต1อวันท่ีผ1านเส*นทางหลวงชนบท กจ6043ในช1วงวันเสาร"ถึงวันอาทิตย" 3-394 
3.4-9 การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ1านเส*นทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 323  

(แก1งเสี้ยน-ไทรโยค) บริเวณแยกแก1งเสี้ยน ตําบลแก1งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
3-394 

3.4-10 การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ1านเส*นทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 3199  
(แก1งเสี้ยน-ศรีสวัสด์ิ)บริเวณแยกแก1งเสี้ยน ตําบลแก1งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3-395 

3.4-11 ผลผลิตปลาแต1ละชนิดท่ีจับได*ในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร"  
ต้ังแต1เดือนมกราคม – ธันวาคมพ.ศ. 2557 

3-411 

3.4-12 ข*าวนาปT : เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1ของ 6 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-418 

3.4-13 ข*าวนาปรัง : เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1ของ 6 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2557 

3-418 

3.4-14 ข*าวโพดเลี้ยงสัตว" : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1ของ 3 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-419 

3.4-15 มันสําปะหลังโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1  
ของ 3 จังหวัด ปT พ.ศ. 2556 

3-419 

3.4-16 อ*อยโรงงาน  : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1ของ 4 จังหวัด ปT พ.ศ. 2557 3-420 
3.4-17 ปาล"มน้ํามัน  : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 3 จังหวัด ปT พ.ศ. 2556 3-420 
3.4-18 ถ่ัวเหลือง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1ของ 1 จังหวัดปT พ.ศ. 2556 3-421 
3.4-19 มะพร*าว : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1 ของ 6 จังหวัด ปT พ.ศ. 2556 3-421 
3.4-20 สับปะรดโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1  

ของ 3 จังหวัด ปT พ.ศ. 2556 
3-422 
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3.4-21 ลําไย : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1 ของ 3 จังหวัดปT พ.ศ.2556 3-422 
3.4-22 เงาะ : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1 ของ 2 จังหวัดปT พ.ศ. 2556 3-422 
3.4-23 ทุเรียน : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 1 จังหวัดปT พ.ศ. 2556 3-422 
3.4-24 ลิ้นจี่ : เนื้อท่ียืนต*นเนื้อท่ีให*ผล ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 3 จังหวัดปT พ.ศ. 2556 3-423 
3.4-25 ส*มเขียวหวาน : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1ของ 2 จังหวัด 

ปT พ.ศ. 2556 
3-423 

3.4-26 ลองกอง : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 1 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-423 

3.4-27 มะนาว : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1 ของ 5 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-424 

3.4-28 กาแฟ : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีให*ผล ผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 1 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2557 

3-424 

3.4-29 ยางพารา : เนื้อท่ียืนต*น เนื้อท่ีกรีดยางได* ผลผลิตและผลผลิตต1อไร1ของ 4 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-424 

3.4-30 กล*วยไม* : เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต1อไร1 ของ 5 จังหวัด ปT พ.ศ. 2556 3-425 
3.4-31 โคเนื้อ : จํานวนโคเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต ของ 6 จังหวัด  

ปT พ.ศ. 2556 
3-425 

3.4-32 โคนม : จํานวนโคนม ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตน้ํานมดิบของ 5 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-426 

3.4-33 กระบือ : จํานวนกระบือ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต ของ 4 จังหวัด  
ปT พ.ศ. 2556 

3-426 

3.4-34 สุกร : จํานวนสุกร ณ วันท่ี 1 มกราคมและปริมาณการผลิต ของ 6 จังหวัด 
ปT พ.ศ. 2556 

3-427 

3.4-35 ไก1เนื้อ : จํานวนไก1เนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต ของ 6 จังหวัด  
ปT พ.ศ. 2556 

3-427 

3.4-36 ไก1ไข1 : จํานวนไก1ไข1 ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต ของ 6 จังหวัด  
ปT พ.ศ. 2556 

3-428 

3.4-37 ไก1พ้ืนเมือง : จํานวนไก1พ้ืนเมือง ณ วันท่ี 1 มกราคมและปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด  
ปT พ.ศ. 2556 

3-428 

3.4-38 เปfดเนื้อ : จํานวนเปfดเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด  
ปT พ.ศ. 2556 

3-429 

3.4-39 เปfดไข1 : จํานวนเปfดไข1 ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต ของ 6 จังหวัด         
ปT พ.ศ. 2556 

3-429 

3.4-40 การใช*ท่ีดินของประเทศไทย ของ 6 จังหวัด ปT พ.ศ. 2555 3-430 
3.4-41 เนื้อท่ีใช*ประโยชน"ทางการเกษตรของประเทศไทย ของ 6 จังหวัด ปT 2555 3-430 
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3.4-42 ลักษณะการถือครองท่ีดินการเกษตรของประเทศไทยของ 6 จังหวัด ปT พ.ศ. 2555 3-431 
3.5-1 ขอบเขตของการศึกษาผลกระทบด*านเศรษฐกิจสังคม และตัวแปรหลักท่ีใช*เปfนดัชนี 3-437 
3.5-2 รายชื่อจังหวัด อําเภอ และจํานวนตําบลของพ้ืนท่ีศึกษาด*านเศรษฐกิจสังคม  

(พ้ืนท่ีตามการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล*อมหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร"  
ในปT พ.ศ.2530 เล1มท่ี 2) 

3-438 

3.5-3 พ้ืนท่ีอพยพท่ีทําการสํารวจบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 3-441 
3.5-4 พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีทําการสํารวจบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 3-442 
3.5-5 พ้ืนท่ีการประมงท่ีทําการสํารวจบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 3-443 
3.5-6 พ้ืนท่ีรีสอร"ท และแพพักท่ีทําการสํารวจบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 3-445 
3.5-7 พ้ืนท่ีท*ายเข่ือนศรีนครินทร"ถึงเข่ือนแม1กลอง (ริมตลิ่ง)  

ท่ีทําการสํารวจบริเวณอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 
3-446 

3.5-8 แหล1งข*อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล วิธีการสุ1มตัวอย1าง และจํานวนตัวอย1างของ
การศึกษา ด*านเศรษฐกิจสังคม และต้ังถ่ินฐานใหม1 

3-447 

3.5-9 สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ"อ*างอิงการให*คะแนน สร*างตามมาตรวัดของลิเคิร"ท 3-448 
3.5-10 ความเชื่อถือได* (Reliability) ของมาตรวัดของแบบสอบถาม 3-452 
3.5-11 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านเศรษฐกิจ 3-470 
3.5-12 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสภาพสังคม 3-470 
3.5-13 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสาธารณูปโภค 3-471 
3.5-14 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสุขอนามัย 3-472 
3.5-15 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 

ด*านการใช*ประโยชน"จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
3-472 

3.5-16 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-473 

3.5-17 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-473 

3.5-18 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิต 
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

3-476 

3.5-19 จํานวนและร*อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  
ด*านการท1องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

3-477 

3.5-20 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู*สึกหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 3-478 
3.5-21 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านเศรษฐกิจ 3-487 
3.5-22 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสภาพสังคม 3-488 
3.5-23 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านระบบสาธารณูปโภค 3-489 
3.5-24 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสุขอนามัย 3-489 
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3.5-25 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 

ด*านการใช*ประโยชน"จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
3-490 

3.5-26 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-490 

3.5-27 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านความต*องการ 3-491 
3.5-28 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 
3-494 

3.5-29 จํานวนและร*อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร  
ด*านการท1องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

3-495 

3.5-30 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู*สึกหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 3-496 
3.5-31 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านเศรษฐกิจ 3-504 
3.5-32 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสภาพสังคม 3-504 
3.5-33 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร"  

ด*านระบบสาธารณูปโภค 
3-505 

3.5-34 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสุขอนามัย 3-506 
3.5-35 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 

ด*านการใช*ประโยชน"จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
3-506 

3.5-36 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-507 

3.5-37 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านความต*องการ 3-507 
3.5-38 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 
3-511 

3.5-39 จํานวนและร*อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง  
ด*านการท1องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

3-512 

3.5-40 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู*สึกหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร"ของประชาชน
พ้ืนท่ีประมง 

3-513 

3.5-41 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านเศรษฐกิจ 3-522 
3.5-42 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสภาพสังคม 3-522 
3.5-43 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 

ด*านระบบสาธารณูปโภค 
3-523 

3.5-44 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสุขอนามัย 3-524 
3.5-45 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านการใช*ประโยชน"

จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
3-524 

3.5-46 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-525 
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3.5-47 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านความต*องการ 3-525 
3.5-48 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุข 

ของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร"ทและแพพัก 
3-528 

3.5-49 จํานวนและร*อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรีสอร"ทและแพพัก 
ด*านการท1องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

3-529 

3.5-50 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู*สึกหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 3-530 
3.5-51 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านเศรษฐกิจ 3-538 
3.5-52 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสภาพสังคม 3-539 
3.5-53 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร"  

ด*านระบบสาธารณูปโภค 
3-540 

3.5-54 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" ด*านสุขอนามัย 3-540 
3.5-55 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 

ด*านการใช*ประโยชน"จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
3-541 

3.5-56 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 
ด*านป%ญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร" 

3-541 

3.5-57 การประเมินความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร"ด*านความต*องการ 3-542 
3.5-58 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ

ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
3-545 

3.5-59 จํานวนและร*อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
ด*านการท1องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

3-546 

3.5-60 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู*สึกหลังการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 3-547 
3.5-61 สรุปสถานการณ"ท1องเท่ียวภายในประเทศจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2552 - 2554 3-559 
3.5-62 ประเภทบ*านพักรับรองของเข่ือนศรีนครินทร" 3-562 
3.5-63 การให*บริการห*องสัมมนาของเข่ือนศรีนครินทร" 3-563 
3.5-64 สถิตินักท1องเท่ียวบริเวณเข่ือนศรีนครินทร"พ.ศ. 2548-2557 3-565 
3.5-65 ข*อมูลส1วนบุคคลของนักท1องเท่ียว 3-566 
3.5-66 ความคิดเห็นหลังจากการท1องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร" 3-568 
3.5-67 ความรู*สึกหลังจากการท1องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร" 3-571 
3.5-68 ข*อมูลส1วนบุคคลของผู*ประกอบการท1องเท่ียว 3-572 
3.5-69 ความคิดเห็นหลังจากการสร*างเข่ือนศรีนครินทร" 3-573 
3.5-70 ความรู*สึกหลังจากมีการท1องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร" 3-575 
3.5-71 จํานวนผู*ตายจําแนกตามสาเหตุการตายของประชากร 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  

ปT พ.ศ. 2552-2555  
3-580 

3.5-72 จํานวนผู*ตายจําแนกตามกลุ1มโรคมะเร็ง 10 ลําดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี 
ปT พ.ศ. 2552-2555 

3-581 
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3.5-73 จํานวนผู*ปAวยของโรคท่ีต*องเฝ�าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  

ปT พ.ศ. 2554-2556 
3-581 

3.5-74 จํานวนผู*ปAวยในจําแนกตามสาเหตุการปAวย 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
ปT พ.ศ. 2554-2556 

3-582 

3.5-75 จํานวนผู*ปAวยนอกจําแนกตามสาเหตุการปAวย 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
ปT พ.ศ. 2554-2556 

3-582 

3.5-76 จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จําแนกรายอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-583 

3.5-77 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จําแนกรายอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 3-584 
3.5-78 จํานวนอัตราส1วนบุคลากรทางการแพทย"และสาธารณสุขของประชากร จังหวัดกาญจนบุรี 

ปT พ.ศ. 2556 
3-584 

3.5-79 อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี 3-585 
3.5-80 อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (life expectancy at birth) จังหวัดกาญจนบุรี 

เปรียบเทียบกับประเทศไทย ปT พ.ศ. 2551-2555 
3-585 

3.5-81 อัตราการเกิดมีชีพ การตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. 2550-2555 

3-586 

3.5-82 รายชื่อโบราณสถาน อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยกรมศิลปากร 

3-595 

3.6-1 พ้ืนท่ีชุมชนเป�าหมายในการดําเนินงานด*านการรับฟ%งความคิดเห็นและการมีส1วนร1วม 
ของประชาชน 

3-605 

3.6-2 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมรับฟ%งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 3-614 
3.6-3 สรุปเปรียบเทียบความเร1งด1วนของป%ญหาท่ีต*องการแก*ไขของแต1ละพ้ืนท่ี ของผู*ตอบ

แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-640 

3.6-4 กําหนดการประชุมกลุ1มย1อย (Focus Group) 3-645 
3.6-5 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมกลุ1มย1อย ครั้งท่ี 1 3-645 
3.6-6 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมกลุ1มย1อย ครั้งท่ี 2 3-648 
3.6-7 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมกลุ1มย1อย ครั้งท่ี 3 3-651 
3.6-8 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมกลุ1มย1อย ครั้งท่ี 4 3-653 
3.6-9 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมกลุ1มย1อย ครั้งท่ี 5 3-656 
3.6-10 จํานวนผู*เข*าร1วมประชุมรับฟ%งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 3-659 
3.6-11 สรุปเปรียบเทียบความเร1งด1วนของป%ญหาท่ีต*องการแก*ไขของแต1ละพ้ืนท่ี 

ของผู*ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  
3-683 

3.7-1 มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด ระหว1างปT พ.ศ. 2518-2527 3-696 
3.7-2   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด ระหว1างปT พ.ศ. 2538-2556 3-697 
3.7-3   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดกาญจนบุรี  3-699 
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 สารบัญตาราง  

ตาราง  หน�า 
3.7-4   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดเพชรบุรี 3-700 
3.7-5   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดสุพรรณบุรี 3-701 
3.7-6   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดสมุทรสงคราม 3-703 
3.7-7   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดนครปฐม 3-704 
3.7-8   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดราชบุรี 3-706 
3.7-9   มูลค1าผลิตภัณฑ"จังหวัดสมุทรสาคร 3-707 
3.7-10 ค1าบริหารและดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร" ปT พ.ศ. 2557 3-708 
3.7-11  สถิติการผลิตกระแสไฟฟ�าของเข่ือนศรีนครินทร" พ.ศ. 2523-2557 3-709 
3.7-12  การวิเคราะห"ประโยชน"ของโครงการด*านการเงิน 3-711 
3.7-13  การจ1ายค1าชดเชยทรัพย"สิน โครงการเข่ือนศรีนครินทร" 3-714 
3.7-14 มูลค1าพลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตได*เทียบกับกJาซธรรมชาติ 3-715 
3.7-15 การวิเคราะห"ผลตอบแทนด*านการเกษตรของโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 3-718 
3.7-16 ปริมาณและมูลค1าสัตว"น้ําท่ีจับได*รายเดือนบริเวณเข่ือนศรีนครินทร"ปTงบประมาณ 

พ.ศ. 2553-2557 
3-721 

3.7-17  การวิเคราะห"ผลประโยชน"โครงการด*านการประมง 3-722 
3.7-18 ลักษณะความเสียหายจากป%ญหาน้ําท1วม กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

และชุมชนต1อเนื่อง 
3-726 

3.7-19 การวิเคราะห"ตีค1าความเสียหายการป�องกันน้ําท1วมของโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 3-727 
3.7-20 การตีค1าประโยชน"ของโครงการด*านการท1องเท่ียว 3-730 
3.7-21 การวิเคราะห"ความคุ*มค1าต1อการลงทุนด*านเศรษฐศาสตร"  3-732 
3.7-22  จํานวนและมูลค1าประโยชน"ของโครงการด*านการลดการปล1อย CO2 3-737 
3.8-1 การดําเนินกิจกรรมของสหกรณ"การเกษตรบ*านเจ*าเณร จํากัด ปT พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 3-739 
3.8-2 เงินนําส1งเข*ากองทุนพัฒนาไฟฟ�าปT พ.ศ. 2557 จําแนกตามโรงไฟฟ�าเข่ือนท่ีเก่ียวข*อง 3-740 
4-1 เกณฑ"กําหนดระดับของผลกระทบสิ่งแวดล*อม ภายหลังการดําเนินการพัฒนาแหล1งน้ําขนาดใหญ1 4-2 
4-2 ระดับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล*อมภายหลังดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร" 4-5 
4-3 ลักษณะภูมิประเทศต1างๆ ในพ้ืนท่ีตอนบนและตอนล1างของอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" 4-9 
4-4 เปรียบเทียบปริมาณน้ําท1ารายปTเฉลี่ยท่ีไหลเข*าอ1างเก็บน้ําช1วงก1อนมีโครงการ 

ช1วงก1อสร*างโครงการแล*วเสร็จ และข*อมูลในป%จจุบัน 
4-19 

4-5 การประเมินปริมาณตะกอนท่ีตกสะสมในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร"   4-29 
4-6   พิกัดทางภูมิศาสตร"และสถานท่ีสุ1มเก็บตัวอย1างแพลงก"ตอน สัตว"หน*าดิน และพรรณไม*น้ํา 4-37 
5-1 จุดเก็บตัวอย1างคุณภาพน้ําผิวดินในอ1างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร" และท*ายเข่ือนศรีนครินทร" 5-5 
5-2 พิกัดทางภูมิศาสตร"และสถานท่ีสุ1มเก็บตัวอย1างแพลงก"ตอน สัตว"หน*าดิน และพรรณไม*น้ํา 5-8 
5-3 มาตรการป�องกันและแก*ไขผลกระทบสิ่งแวดล*อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล*อมภายหลังการดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร" 
5-13 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
1.1-1 ลักษณะเข่ือนและโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 1-1 
2.1-1 อาคารโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร! 2-4 
2.1-2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของเข่ือนศรีนครินทร! 2-5 
2.1-3 แผนท่ีบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  2-6 
2.1-4 แผนท่ีบริเวณท่ีตั้งเข่ือนศรีนครินทร! อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  2-6 
2.1-5 สวนเวลารําลึก 2-7 
2.1-6 นาฬิกาแดดในสวนเวลารําลึก 2-8 
3.1-1 แผนผังแสดงข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล:อมภายหลังการดําเนินงาน 

โรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 
3-1 

3.1-2 การแบ,งขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล:อมภายหลังการดําเนินงาน 
โรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร! ป> พ.ศ. 2530 

3-4 

3.2-1 ท่ีตั้งของเข่ือนศรีนครินทร! 3-15 
3.2-2 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ,มน้ําแม,กลอง 3-16 
3.2-3 ลุ,มน้ําสาขาของลุ,มน้ําแม,กลอง 3-17 
3.2-4 สภาพภูมิประเทศลุ,มน้ําแม,กลอง 3-21 
3.2-5 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนบนของอ,างเก็บน้ํา 3-22 
3.2-6 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนล,างของอ,างเก็บน้ํา 3-24 
3.2-7 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบระหว,างป> พ.ศ. 2521-2557 3-28 
3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท:ายเข่ือนระหว,างป> พ.ศ. 2513-2557 3-34 
3.2-9 ตําแหน,งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3-41 
3.2-10 บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3-42 
3.2-11 ตําแหน,งจุดตรวจวัดกBาซมีเทน 2 จุด 3-43 
3.2-12 การตรวจวัดกBาซมีเทน 3-44 
3.2-13 ตําแหน,งจุดตรวจวัดกBาซไฮโดรเจนซัลไฟด! 3 จุด 3-45 
3.2-14 แสดงบริเวณท่ีทําการตรวจวัดหาปริมาณซัลไฟด! 3-46 
3.2-15 แสดงบริเวณท่ีทําการตรวจวัดหาค,าระดับความดังของเสียง 3-56 
3.2-16 ตําแหน,งจุดตรวจวัดคุณภาพเสียง 3-57 
3.2-17 การผันแปรรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ยของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 

เข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2521 – 2557 
3-61 

3.2-18 การผันแปรรายเดือนของความชื้นสัมพัทธ!ของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 
เข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2521 – 2557 

3-61 

3.2-19 การผันแปรรายเดือนของปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหยของสถานีตรวจวัด
สภาพภูมิอากาศของเข่ือนศรีนครินทร!  
ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2521 - 2557 

3-62 

3.2-20 การผันแปรของฝนเฉลี่ยรายเดือนของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 
เข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2521 – 2557 

3-63 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
3.2-21 แผนท่ีเส:นชั้นน้ําฝนรายป>เฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแม,กลอง  

(ช,วงก,อนดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร!) 
3-66 

3.2-22 แผนท่ีเส:นชั้นน้ําฝนรายป>เฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแม,กลอง  
(ช,วงหลังดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร!) 

3-67 

3.2-23 แผนท่ีเส:นชั้นน้ําฝนรายป>เฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแม,กลอง (สถานภาพปMจจุบัน) 3-68 
3.2-24 ปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข:าอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!  

ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2521-2557 
3-69 

3.2-25 ปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข:าอ,างเก็บน้ําช,วงก,อนมีโครงการ  
ช,วงก,อสร:างโครงการแล:วเสร็จ และข:อมูลในปMจจุบัน 

3-70 

3.2-26  ปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีระบายออกจากอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 
ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2523-2557 

3-71 

3.2-27  การผันแปรรายเดือนของปริมาณน้ําท,าเฉลี่ยท่ีระบายออกจากอ,างเก็บน้ํา  
ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2523 – 2556 

3-72 

3.2-28 ระดับน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2523 – 2556 3-72 
3.2-29 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจตะกอนแขวนลอยในพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแม,กลอง (ตอนล,าง) 3-74 
3.2-30 ความสัมพันธ!ระหว,างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป>เฉลี่ยกับพ้ืนท่ีรับน้ํา 

ของลุ,มน้ําแม,กลอง (ตอนล,าง) 
3-76 

3.2-31 เกณฑ!ควบคุมระดับน้ํา (Rule Curve) ของอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-78 
3.2-32 โค:งความสัมพันธ!ระหว,างปริมาตรน้ํา-พ้ืนท่ีผิวน้ํา-ระดับน้ําของอ,างเก็บน้ํา 

เข่ือนศรีนครินทร! 
3-79 

3.2-33 แผนการจัดสรรน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล:งของลุ,มน้ําแม,กลอง 3-80 
3.2-34 การจัดสรรน้ําในลุ,มน้ําแม,กลองจากเข่ือนศรีนครินทร!และเข่ือนแม,กลองในช,วงฤดูแล:ง 3-80 
3.2-35 การจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยาด:วยแบบจําลอง SWAT 3-82 
3.2-36 ตําแหน,งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแม,กลองท่ีใช:ในแบบจําลอง SWAT 3-84 
3.2-37 ผลการ“สอบเทียบ”แบบจําลอง SWAT ด:วยข:อมูลปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข:า

อ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2546 – 2556 
3-86 

3.2-38 ผลการ“ทดสอบ”แบบจําลอง SWAT ด:วยข:อมูลปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข:า
อ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2536-2540 

3-87 

3.2-39 การเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉลี่ยของสถานีตรวจวัด  
KE.4, KE.8 และ KE.8A 

3-88 

3.2-40 ปริมาณน้ําท,าด:าน“เหนือน้ํา”ของเข่ือนศรีนครินทร!จากการจําลองสภาพอุทกวิทยา 
ด:วยแบบจําลอง SWAT 

3-91 

3.2-41 ปริมาณน้ําท,าด:าน“ท�ายน้ํา”ของเข่ือนศรีนครินทร!จากการจําลองสภาพอุทกวิทยาด:วย
แบบจําลอง SWAT 

3-92 

3.2-42 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําบริเวณแม,น้ําแควใหญ,ตอนบน 3-100 
3.2-43 ตําแหน,งจุดเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําในแม,น้ําแควใหญ,และแม,น้ําแม,กลอง 3-107 
3.2-44 ตําแหน,งจุดเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-108 
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3.2-45 เปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ําในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนา 

ช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 
3-115 

3.2-46 เปรียบเทียบค,า pH ของน้ําในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 
อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนา ช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 

3-116 

3.2-47 เปรียบเทียบค,าออกซิเจนละลายน้ําในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!  
อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนาช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 

3-117 

3.2-48 เปรียบเทียบค,า BOD ในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 
อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนา ช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 

3-118 

3.2-49 เปรียบเทียบค,า TCB ในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนา  
ช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 

3-119 

3.2-50 เปรียบเทียบค,า FCB ในบริเวณอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!  
อ,างเก็บน้ําท,าทุ,งนา ช,วงฤดูแล:ง-ฤดูฝน 

3-120 

3.2-51 พิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแม,น้ําแควใหญ, จังหวัดกาญจนบุรี 3-123 
3.2-52 พิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแม,น้ําแม,กลอง 3-124 
3.2-53 ตําแหน,งจุดเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-131 
3.2-54 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!ในช,วงฤดูแล:งและฤดูฝนจากการ

สํารวจภาคสนาม 
3-136 

3.2-55 ตําแหน,งจุดเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําท:ายเข่ือนศรีนครินทร! 3-139 
3.2-56 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําท:ายเข่ือนศรีนครินทร!ในช,วงฤดูแล:งและฤดูฝนจากการสํารวจ

ภาคสนาม 
3-143 

3.2-57 บ,อน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา 3-147 
3.2-58 แผนท่ีแสดงชั้นน้ําบาดาลในหินแข็งในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 3-149 
3.2-59 แผนท่ีแสดงความลึกของหินดินดานพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 3-152 
3.2-60 แผนท่ีแสดงระดับแรงดันและทิศทางการไหลหลักของน้ําบาดาลพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 3-153 
3.2-61 แผนท่ีแสดงศักยภาพการให:น้ําบาดาลพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 3-154 
3.2-62 แผนท่ีแสดงค,าปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายน้ําได:  

ในน้ําบาดาลชั้นหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 
3-157 

3.2-63 แผนท่ีแสดงค,าปริมาณคลอไรด!ในน้ําบาดาลชั้นหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 3-158 
3.2-64 แผนท่ีแสดงค,าปริมาณเหล็กในน้ําบาดาลชั้นหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 3-159 
3.2-65 แผนท่ีแสดงค,าความกระด:างท้ังหมดในน้ําบาดาลชั้นหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 3-160 
3.2-66 แผนท่ีแสดงการใช:น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  3-161 
3.2-67 การศึกษาบ,อสังเกตการณ!น้ําใต:ดินและน้ํารั่วซึมจากอ,างเก็บน้ําและบ,อบาดาล 

ในภาคสนาม 
3-162 

3.2-68 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต:ดินท่ีมีการติดตามตรวจสอบบริเวณ 
ตัวเข่ือนในช,วงป> พ.ศ. 2524-2537 

3-164 
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3.2-69 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต:ดินท่ีมีการติดตามตรวจสอบบริเวณ 

ตัวเข่ือนในช,วงป> พ.ศ. 2540-2554 
3-164 

3.2-70 บ,อสังเกตการณ!น้ําใต:ดินในเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 3-167 
3.2-71 แสดงตําแหน,งจุดเก็บตัวอย,างน้ําใต:ดินจากการสํารวจภาคสนามในปMจจุบัน 3-182 
3.2-72 เปรียบเทียบค,าเหล็ก (Fe) ระหว,างช,วงฤดูแล:งและฤดูฝน 3-184 
3.2-73 เปรียบเทียบค,าคลอไรด! (Cl) ระหว,างช,วงฤดูแล:งและฤดูฝน 3-184 
3.2-74 เปรียบเทียบค,าของแข็งละลายได:ท้ังหมด (TDS) ระหว,างช,วงฤดูแล:งและฤดูฝน 3-185 
3.2-75 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต:ดินบริเวณ A และ B ระหว,างช,วงก,อนมีโครงการ  

ช,วงก,อสร:างโครงการแล:วเสร็จ และในปMจจุบัน 
3-187 

3.2-76 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต:ดินบริเวณ C และ D ระหว,างช,วงก,อนมีโครงการ  
ช,วงก,อสร:างโครงการแล:วเสร็จ และในปMจจุบัน 

3-187 

3.2-77 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต:ดินบริเวณ E ระหว,างช,วงก,อนมีโครงการ  
ช,วงก,อสร:างโครงการแล:วเสร็จ และในปMจจุบัน 

3-188 

3.2-78 แผนท่ีกลุ,มชุดดินในลุ,มน้ําแม,กลอง 3-197 
3.2-79 แผนท่ีกลุ,มชุดดินพ้ืนท่ีตอนบนอ,างเก็บน้ําประกอบด:วยพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B 3-207 
3.2-80 แผนท่ีกลุ,มชุดดินพ้ืนท่ีด:านท:ายอ,างเก็บน้ําประกอบด:วยพ้ืนท่ี  C พ้ืนท่ี D และพ้ืนท่ี E 3-208 
3.2-81 สภาพการใช:ท่ีดินลุ,มน้ําแม,กลอง 3-210 
3.2-82 สภาพการใช:ท่ีดินลุ,มน้ําแม,กลองบริเวณพ้ืนท่ีอ,างตอนบนอ,างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา 

ในพ้ืนท่ี A และ B 
3-212 

3.2-83 แผนท่ีสภาพการใช:ท่ีดินบริเวณด:านท:ายอ,างเก็บน้ํา (C, D และ E) 3-214 
3.2-84 แผนท่ีการชะล:างพังทลายของดินลุ,มน้ําแม,กลอง 3-217 
3.2-85 แผนท่ีการชะล:างพังทลายของดิน บริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ,างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 3-219 
3.2-86 แผนท่ีการชะล:างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ,างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี C, D และ E) 3-221 
3.2-87 กิจกรรมการพัฒนาการท,องเท่ียวท่ีทําให:เกิดการกัดเซาะพ้ืนผิวของดินบริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ 

อ,างเก็บน้ํา 
3-227 

3.2-88 กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรกรรมท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปhาไม: 3-227 
3.2-89 การเปiดหน:าดินเพ่ือการเพาะปลูกพืชไร,ท่ีก,อปMญหาการชะล:างของดิน 3-227 
3.2-90 แผนท่ีแสดงรอยต,อของแผ,นเปลือกโลกชาน-ไทย และแผ,นเปลือกโลกอินโดจีน 3-229 
3.2-91 แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี 3-232 
3.2-92 แผนท่ีธรณีวิทยาพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร! 3-234 
3.2-93 แผนท่ีรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 3-237 
3.2-94 แสดงตําแหน,งศูนย!กลางแผ,นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล:เคียง 3-238 
3.2-95 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ,นดินไหวในประเทศไทย 3-240 
3.2-96 แผนท่ีแสดงแนวรอยเลื่อนท่ีมีศักยภาพมีพลังในพ้ืนท่ีโครงการ 3-241 
3.2-97 แสดงตําแหน,งสถานีตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเข่ือนศรีนครินทร! 3-243 
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3.2-98 แสดงตําแหน,งสถานีตรวจวัดแผ,นดินไหว 3-244 
3.2-99 แสดงความถ่ีในการแผ,นดินไหวและปริมาณน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-249 
3.2-100 แสดงขนาดของแผ,นดินไหวและปริมาณน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-249 
3.2-101 แสดงตําแหน,งจุดตรวจวัดปริมาณน้ํารั่วซึมผ,านตัวเข่ือน 3-250 
3.2-102 แสดงตําแหน,งจุดตรวจวัดระดับน้ําใต:ดิน 3-251 
3.2-103 แสดงตําแหน,งจุดตรวจวัดระดับน้ําใต:ดิน 3-253 
3.2-104 แสดงความสัมพันธ!ของปริมาณน้ําในจุดตรวจวัดกับปริมาณน้ําในอ,างเก็บน้ํา  

ระหว,างป> ค.ศ. 1990 - 2014 
3-253 

3.2-105 ภาพถ,ายทางอากาศของอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 3-255 
3.2-106 ภาพแสดงลักษณะดินเหนืออ,างเก็บน้ํา 3-255 
3.3-1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย,างนิเวศวิทยาทางน้ํา และการประมง 3-259 
3.3-2 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณสามประสบ บริเวณรอยต,อระหว,างลําน้ําโจน  

และลําน้ําห:วยขาแข:ง อยู,ใกล:วัดปากลําขาแข็ง (โบสถ!สแตนเลส) 
3-264 

3.3-3 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณกลางลําน้ําแม,กลอง ตรงแนวเขาแม,พลู 3-265 
3.3-4 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณกลางน้ํา บ:านองหลุ 3-266 
3.3-5 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณปากทางเข:าห:วยลําคลองงู 3-266 
3.3-6 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณกลางน้ํา บ:านองสิต 3-267 
3.3-7 ปลาหมอบัตเตอร! (Tilapia Zebra) ชื่อวิทยาศาสตร! Tilapia buttikoferi 3-268 
3.3-8 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณใกล:ฝMrง บ:านหาดแตง ฝMrงตะวันออก 3-269 
3.3-9 กระชังเลี้ยงปลานิล ทับทิม (ท้ิงร:าง) 200 กระชัง 3-270 
3.3-10 จุดเก็บตัวอย,างบริเวณบ:านหม,องกระแทะ หน:าสันเข่ือน 3-271 
3.3-11 จุดเก็บตัวอย,าง SW 1 บริเวณรอยต,ออ,างเก็บน้ํากับลําน้ําโจนและลําน้ําห:วยขาแข:งและ

การเก็บตัวอย,างแพลงก!ตอนและสัตว!หน:าดิน 
3-283 

3.3-12 จุดเก็บตัวอย,าง SW 2 ลําน้ําแม,กลอง บรรจบ ลําน้ําแม,พลูและการเก็บตัวอย,าง 
แพลงก!ตอน และสัตว!หน:าดิน 

3-284 

3.3-13 จุดเก็บตัวอย,าง SW 3 ลําน้ําแม,กลองบรรจบห:วยองข,าท่ีบ:านองหลุ และการเก็บตัวอย,าง
แพลงก!ตอน และสัตว!หน:าดิน 

3-285 

3.3-14 จุดเก็บตัวอย,าง SW 4 บริเวณจุดบรรจบห:วยงูไหล (ห:วยงู) และ 
การเก็บตัวอย,างแพลงก!ตอนสัตว!หน:าดิน 

3-286 

3.3-15 จุดเก็บตัวอย,าง SW 5 จุดบรรจบห:วยองสิตพ้ืนท่ีอ,างเก็บน้ําตอนล,างและการเก็บตัวอย,าง
แพลงก!ตอน และสัตว!หน:าดิน 

3-287 

3.3-16 จุดเก็บตัวอย,าง SW 6 บริเวณบ:านหาดแตง (ฝMrงตะวันออก) และการเก็บตัวอย,าง 
แพลงก!ตอน สัตว!หน:าดิน และพรรณไม:น้ํา 

3-288 

3.3-17 จุดเก็บตัวอย,าง SW 7 กลางอ,างเก็บน้ําบริเวณปากทางเข:าพรุน้ําเปรี้ยว และ 
การเก็บตัวอย,างแพลงก!ตอน สัตว!หน:าดิน และพรรณไม:น้ํา 

3-289 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
3.3-18 จุดเก็บตัวอย,าง SW 8 บ:านหม,องกระแทะ บริเวณหน:าสันเข่ือน และ 

การเก็บรักษาตัวอย,างแพลงก!ตอน สัตว!หน:าดิน และพรรณไม:น้ํา 
3-290 

3.3-19 แปลงตัวอย,างขนาด 20x50 เมตร โดยแบ,งเปtนแปลงย,อยขนาด 10x10 เมตร 3-303 
3.3-20 แปลงตัวอย,างขนาด 10x50 เมตร เพ่ือเก็บข:อมูลทางด:านต้ังของไม:ใหญ, 3-303 
3.3-21 แสดงพ้ืนท่ีจุดเก็บข:อมูลทางด:านปhาไม:ในป> พ.ศ. 2530 3-306 
3.3-22 โครงสร:างด:านต้ังของสังคมพืชปhาดิบแล:ง 3-311 
3.3-23 โครงสร:างด:านต้ังของสังคมพืชปhาเต็งรัง 3-316 
3.3-24 การเก็บข:อมูลในปhาเบญจพรรณ ในวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2558 3-320 
3.3-25 โครงสร:างด:านต้ังของสังคมพืชปhาเบญจพรรณท่ีมีไผ,รวกเปtนไม:พ้ืนล,าง 3-321 
3.3-26 โครงสร:างด:านต้ังของสังคมพืชปhาเบญจพรรณท่ีมีไผ,ปhาเปtนไม:พ้ืนล,าง 3-325 
3.3-27 ภาพสัตว!เลี้ยงลูกด:วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร! 3-336 
3.3-28 ภาพสัตว!เลื้อยคลานท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร! 3-359 
3.3-29 สัตว!เลี้ยงลูกด:วยนมขนาดใหญ, 15 ชนิด ท่ีพบบริเวณอุนทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร! 3-368 
3.4-1 การใช:ประโยชน!ท่ีดินอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร! 3-375 
3.4-2 ชั้นคุณภาพลุ,มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร! 3-376 
3.4-3 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร!พ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเอราวัณ  

และพ้ืนท่ีใกล:เคียง 
3-378 

3.4-4 ชั้นคุณภาพลุ,มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร! พ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเอราวัณ  
และพ้ืนท่ีใกล:เคียง 

3-379 

3.4-5 การใช:ประโยชน!ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแควใหญ, ลุ,มน้ําท,าจีน และลุ,มน้ําแม,กลอง  
(ไม,รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร!) 

3-381 

3.4-6 ชั้นคุณภาพลุ,มน้ําเข่ือนศรีนครินทร!โดยครอบคลุม ลุ,มน้ําแควใหญ, ลุ,มน้ําท,าจีน 
และลุ,มน้ําแม,กลอง (ไม,รวมพ้ืนท่ีอุทยานเข่ือนศรีนครินทร!) 

3-383 

3.4-7 การใช:ประโยชน!ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ,มน้ําแควใหญ,  ลุ,มน้ําท,าจีน และบริเวณลุ,มน้ําแม,กลอง  
(รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร!) 

3-384 

3.4-8 ชั้นคุณภาพลุ,มน้ําเข่ือนศรีนครินทร!โดยครอบคลุม ลุ,มน้ําแควใหญ, ลุ,มน้ําท,าจีน 
และบริเวณลุ,มน้ําแม,กลอง 

3-385 

3.4-9 ต้ังอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!โดยครอบคลุม polygon ลุ,มน้ําแควใหญ, ลุ,มน้ําท,าจีน  
และบริเวณลุ,มน้ําแม,กลอง 

3-387 

3.4-10 เส:นทางหลวงแผ,นดินหมายเลข 3199 (แก,งเสี้ยน – ศรีสวัสด์ิ)บริเวณแยกแก,งเสี้ยน  
ตําบลแก,งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

3-390 

3.4-11 แสดงท,าแพขนานยนต! (เท:ง) ห:วยแม,ละมุ,น 3-391 
3.4-12 แสดงเส:นทางหลวงชนบท กจ 6093-อุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร!-เส:นทางหลวง 323 3-392 
3.4-13 เส:นทางหลวงแผ,นดินหมายเลข 323 (แก,งเสี้ยน – ไทรโยค) บริเวณแยกแก,งเสี้ยน  

ตําบลแก,งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
3-392 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
3.4-14 โครงข,ายเส:นทางคมนาคมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 3-396 
3.4-15 การสัมภาษณ!เยี่ยมชมแพหาปลา - รับซ้ือ-ขายปลา  

(วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
3-405 

3.4-16 แพรับซ้ือ-ขายปลา (นายเสง่ียม–นางนวลจันทร! หงส!เวียงจันทร!) ท่ีตําบลนาสวน  
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-409 

3.4-17 การสัมภาษณ!แพลูกข:าว(แพเถ:าแก,ลาย) ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 3-410 
3.4-18 แพรับซ้ือ-ขายปลา (ท่ีตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี) 3-413 
3.4-19 แพเลี้ยงปลากดคังในกระชังบริเวณบ:านองหลุ 3-413 
3.4-20 แพรับซ้ือ-ขายปลาบริเวณต:นน้ํา จุดบรรจบระหว,างลําน้ําโจนกับห:วยขาแข:ง  

(ใกล:โบสถ!แสตนเลส) 
3-413 

3.5-1 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาทางด:านคุณค,าต,อคุณภาพชีวิต 3-436 
3.5-2 การเก็บข:อมูลด:านเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีต,างๆ โดยอาจารย!และนักศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
3-453 

3.5-3 อุทยานแห,งชาติเอราวัณ 3-550 
3.5-4 น้ําตกเอราวัณ 3-550 
3.5-5 อุทยานแห,งชาติเอราวัณท่ี 1 ถํ้าพระธาตุ 3-551 
3.5-6 ภายในถํ้าพระธาตุ 3-551 
3.5-7 รอยเลื่อนศรีสวสัดิ์ท่ีพบภายในถํ้าพระธาตุ 3-552 
3.5-8 สถานีพัฒนาและส,งเสริมการอนุรักษ!สัตว!ปhาเขาน้ําพุ 3-552 
3.5-9 อุทยานแห,งชาติเข่ือนศรีนครินทร! 3-553 
3.5-10 จุดชมวิวเข่ือนศรีนครินทร! 3-554 
3.5-11 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะบริเวณเข่ือนศรีนครินทร! 3-554 
3.5-12 นาฬิกาแดด บริเวณสวนเวลารําลึก 3-555 
3.5-13 สวนเวลารําลึก 3-555 
3.5-14 น้ําตกห:วยแม,ขม้ิน 3-556 
3.5-15 ป�ายบอกชั้นของน้ําตกห:วยแม,ขม้ิน 3-556 
3.5-16 ถํ้าธารลอด 3-557 
3.5-17 แผนท่ีการท,องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 3-558 
3.5-18 บ:านพักรับรอง และห:องสัมมนาภายในเข่ือนศรีนครินทร! 3-561 
3.5-19 สนามกอล!ฟเข่ือนศรีนครินทร! 3-563 
3.5-20 บริเวณคลับเฮ:าส!สนามกอล!ฟเข่ือนศรีนครินทร! 3-564 
3.5-21 บริเวณสนามกอล!ฟเข่ือนศรีนครินทร! 3-564 
3.6-1 การติดป�ายประชาสัมพันธ!ตามสถานท่ีต,างๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ 3-608 
3.6-2 การรายงานข,าวบนเว็บไซต!ของสํานักข,าว กรมประชาสัมพันธ! 3-609 
3.6-3 การรายงานข,าวในหนังสือพิมพ!รายวันท:องถ่ินพิมพ!ไทย 3-610 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
3.6-4 การพบปะหน,วยงานผู:ท่ีเก่ียวข:องก,อนเริ่มศึกษาโครงการ 3-613 
3.6-5 บรรยากาศการประชุมรับฟMงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1  

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ องค!การบริหารส,วนตําบลหนองเปtด 
3-617 

3.6-6 บรรยากาศการประชุมกลุ,มย,อยของประชาชน ครั้งท่ี 1 
เม่ือวันพุธท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
ณ องค!การบริหารส,วนตําบลท,ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-647 

3.6-7 บรรยากาศการประชุมกลุ,มย,อยของประชาชน ครั้งท่ี 2  
เม่ือวันพุธท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
ณ องค!การบริหารส,วนด,านแม,แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-650 

3.6-8 บรรยากาศการประชุมกลุ,มย,อยของประชาชน ครั้งท่ี 3  
เม่ือวันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
ณ องค!การบริหารส,วนตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-652 

3.6-9 บรรยากาศการประชุมกลุ,มย,อยของประชาชน ครั้งท่ี 4 
เม่ือวันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
ณ องค!การบริหารส,วนตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-655 

3.6-10 บรรยากาศการประชุมกลุ,มย,อยของประชาชน ครั้งท่ี 5 
เม่ือวันพุธท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  
ณ องค!การบริหารส,วนตําบลแม,กระบุง อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3-657 

3.6-11 บรรยากาศการประชุมรับฟMงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ องค!การบริหารส,วนตําบลหนองเปtด 

3-660 

3.7-1    พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตเฉลี่ยรายเดือน (พ.ศ. 2523-2557) ของเข่ือนศรีนครินทร! :  
ล:านหน,วย (GWh) 

3-709 

3.7-2   พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตต,อป> (พ.ศ. 2523-2557) ของเข่ือนศรีนครินทร!: ล:านหน,วย (GWh) 3-710 
3.7-3 ปริมาณสัตว!น้ําท่ีจับได:รายเดือนของเข่ือนศรีนครินทร! 3-721 
3.7-4 ขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําท,วมประจําในลุ,มน้ําแม,กลอง 3-725 
3.8-1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร! 3-742 
4-1 อุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท:ายเข่ือนและอุณหภูมิเฉลี่ย 

รายเดือนบริเวณพ้ืนท่ีท:ายเข่ือน 
4-14 

4-2   ความชื้นสัมพัทธ!รายเดือนฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท:ายเข่ือน    4-15 
4-3   ปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท:ายเข่ือน 4-16 
4-4 ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท:ายเข่ือน 4-17 
4-5 ปริมาณน้ําท,ารายเดือนเฉลี่ยท่ีระบายออกจากอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร!             

ในช,วงระหว,างป> พ.ศ. 2523-2557 
4-20 

4-6 การเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉลี่ยของสถานีตรวจวัด KE.4, KE.8 
และ KE.8A 

4-28 
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 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน�า 
4-7 ความถ่ีในการแผ,นดินไหวและปริมาณน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 4-31 
4-8 ขนาดของแผ,นดินไหวและปริมาณน้ําในอ,างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร! 4-31 
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 สารบัญแผนภูม ิ  

แผนภูมิ  หน�า 
3.5-1 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-460 
3.5-2 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-460 
3.5-3 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-461 
3.5-4 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-461 
3.5-5 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-462 
3.5-6 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-462 
3.5-7 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พ้ืนท่ีอพยพ 
3-463 

3.5-8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ6ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-463 
3.5-9 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู8ในตําบลอ่ืนๆ / อําเภออ่ืนๆ / ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนา 

และระยะเวลาย�ายมาอยู8ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 
3-464 

3.5-10 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-465 
3.5-11 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-465 
3.5-12 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-466 
3.5-13 รายได� รายจ8ายโดยเฉลี่ยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-466 
3.5-14 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู8ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-467 
3.5-15 การผ8านเกณฑ6ความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-467 
3.5-16 การมีส8วนร8วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-468 
3.5-17 การรับรู�ข�อมูลก8อนการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-468 
3.5-18 การรับรู�ข�อมูลหลังการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-469 
3.5-19 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทร6ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ   3-469 
3.5-20 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ   3-471 
3.5-21 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-474 
3.5-22 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-474 
3.5-23 วิธีรักษาเม่ือเจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-475 
3.5-24 โรค และกลุ8มของผู�เจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-475 
3.5-25 สาเหตุของการปEวย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และด่ืมสุราของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-476 
3.5-26 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 3-479 
3.5-27 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-479 
3.5-28 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-480 
3.5-29 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-480 
3.5-30 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-481 
3.5-31 ข�อมูลลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-481 
3.5-32 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พ้ืนท่ีเกษตร 
3-482 
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 สารบัญแผนภูม ิ  

แผนภูมิ  หน�า 
3.5-33 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ6 และอายุครรภ6ของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 3-482 
3.5-34 ตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด  

และระยะเวลาย�ายมาอยู8ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 
3-483 

3.5-35 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-483 
3.5-36 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-484 
3.5-37 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-484 
3.5-38 รายได� รายจ8ายโดยเฉลี่ยของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-484 
3.5-39 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู8ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-485 
3.5-40 การผ8านเกณฑ6ความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-485 
3.5-41 การมีส8วนร8วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-485 
3.5-42 การรับรู�ข�อมูลก8อนการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-486 
3.5-43 การรับรู�ข�อมูลหลังการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-486 
3.5-44 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทร6ของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร   3-487 
3.5-45 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร   3-488 
3.5-46 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-491 
3.5-47 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-492 
3.5-48 วิธีรักษาเม่ือเจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-492 
3.5-49 โรค และกลุ8มของผู�เจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-493 
3.5-50 สาเหตุของการปEวย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และด่ืมสุราของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 3-493 
3.5-51 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 3-497 
3.5-52 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 3-497 
3.5-53 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-498 
3.5-54 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-498 
3.5-55 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-498 
3.5-56 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-499 
3.5-57 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของ 

ประชาชนพ้ืนท่ีประมง 
3-499 

3.5-58 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ6ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 3-499 
3.5-59 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู8ในตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด       

และระยะเวลาย�ายมาอยู8ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 
3-500 

3.5-60 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-500 
3.5-61 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-501 
3.5-62 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-501 
3.5-63 รายได� รายจ8ายโดยเฉลี่ยของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-501 
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 สารบัญแผนภูม ิ  

แผนภูมิ  หน�า 
3.5-64 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู8ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของ 

ประชาชนพ้ืนท่ีประมง 
3-502 

3.5-65 การผ8านเกณฑ6ความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-502 
3.5-66 การมีส8วนร8วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-502 
3.5-67 การรับรู�ข�อมูลก8อนการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-503 
3.5-68 การรับรู�ข�อมูลหลังการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-503 
3.5-69 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทร6ของประชาชนพ้ืนท่ีประมง   3-503 
3.5-70 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีประมง   3-505 
3.5-71 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-508 
3.5-72 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-508 
3.5-73 วิธีรักษาเม่ือเจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-509 
3.5-74 โรค และกลุ8มของผู�เจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-509 
3.5-75 สาเหตุของการปEวย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และด่ืมสุราของประชาชนพ้ืนท่ีประมง 3-510 
3.5-76 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-514 
3.5-77 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-514 
3.5-78 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก  3-515 
3.5-79 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-515 
3.5-80 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-516 
3.5-81 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-516 
3.5-82 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-517 

3.5-83 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ6ของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-517 
3.5-84 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู8ในตําบลอ่ืนๆ / อําเภออ่ืนๆ / ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด 

และระยะเวลาย�ายมาอยู8ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-518 

3.5-85 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-518 
3.5-86 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-519 
3.5-87 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-519 
3.5-88 รายได� รายจ8ายโดยเฉลี่ยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-519 
3.5-89 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู8ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-520 

3.5-90 การผ8านเกณฑ6ความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-520 
3.5-91 การมีส8วนร8วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-520 
3.5-92 การรับรู�ข�อมูลก8อนการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-521 
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3.5-93 การรับรู�ข�อมูลหลังการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-521 

3.5-94 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทร6ของประชาชน 
พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 

3-521 

3.5-95 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-523 
3.5-96 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-526 

3.5-97 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 3-526 
3.5-98 วิธีรักษาเม่ือเจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-527 
3.5-99 โรค และกลุ8มของผู�เจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพัก 3-527 
3.5-100 สาเหตุของการปEวย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และด่ืมสุราของประชาชน 

พ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก 
3-528 

3.5-101 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-531 
3.5-102 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-531 
3.5-103 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-532 
3.5-104 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-532 
3.5-105 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-532 
3.5-106 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-533 
3.5-107 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
3-533 

3.5-108 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ6ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-534 
3.5-109 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู8ในตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด  

และระยะเวลาย�ายมาอยู8ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
3-534 

3.5-110 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-535 
3.5-111 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-535 
3.5-112 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-535 
3.5-113 รายได� รายจ8ายโดยเฉลี่ยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-536 
3.5-114 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู8ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน 

พ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
3-536 

3.5-115 การผ8านเกณฑ6ความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-536 
3.5-116 การมีส8วนร8วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-537 
3.5-117 การรับรู�ข�อมูลก8อนการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-537 
3.5-118 การรับรู�ข�อมูลหลังการก8อสร�างเข่ือน และแหล8งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-537 
3.5-119 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทร6ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-538 
3.5-120 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-539 
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3.5-121 การตรวจสุขภาพ และจํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-542 
3.5-122 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-543 
3.5-123 วิธีรักษาเม่ือเจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-543 
3.5-124 โรค และกลุ8มของผู�เจ็บปEวยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-544 
3.5-125 สาเหตุของการปEวย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และด่ืมสุราของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 3-544 
3.6-1 ข�อมูลเพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-618 
3.6-2 ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-618 
3.6-3 หน8วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-619 
3.6-4 ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-619 
3.6-5 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 

มีเข่ือนศรีนครินทร6ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-620 

3.6-6 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน  
การกัดเซาะและตะกอน ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-621 

3.6-7 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ8างเก็บน้ํา 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-621 

3.6-8 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการปGองกันน้ําท8วม  
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-622 

3.6-9 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-622 

3.6-10 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-623 

3.6-11 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม  
และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-623 

3.6-12 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท8องเท่ียว 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-624 

3.6-13 ระดับความเร8งด8วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-625 
3.6-14 ระดับความเร8งด8วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-625 
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3.6-15 ระดับความเร8งด8วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-626 

3.6-16 ระดับความเร8งด8วนด�านการมีส8วนร8วมของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-626 
3.6-17 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 

ของพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-627 

3.6-18 ระดับความเร8งด8วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-628 
3.6-19 ระดับความเร8งด8วนด�านการส8งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-628 

3.6-20 ระดับความเร8งด8วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาปHญหาการขาดแคลนน้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-629 

3.6-21 ระดับความเร8งด8วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-629 

3.6-22 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตร ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-630 

3.6-23 ระดับความเร8งด8วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-631 
3.6-24 ระดับความเร8งด8วนด�านความอุดมสมบูรณ6ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-631 

3.6-25 ระดับความเร8งด8วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล8งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 1 

3-632 

3.6-26 ระดับความเร8งด8วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล8งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 1 

3-632 

3.6-27 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-633 

3.6-28 ระดับความเร8งด8วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-634 
3.6-29 ระดับความเร8งด8วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท8องเท่ียว 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-634 

3.6-30 ระดับความเร8งด8วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-635 
3.6-31 ระดับความเร8งด8วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-635 
3.6-32 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 

ของพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-636 

3.6-33 ระดับความเร8งด8วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม8น้ํา 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-637 

3.6-34 ระดับความเร8งด8วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม8สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-637 
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3.6-35 ระดับความเร8งด8วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-638 

3.6-36 ระดับความเร8งด8วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี 
รอบโรงไฟฟGาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-638 

3.6-37 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร6 ถึงเข่ือนแม8กลอง (ริมตลิ่ง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ครั้งท่ี 1 

3-639 

3.6-38 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีอพยพ 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-640 

3.6-39 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-641 

3.6-40 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีการประมง 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-641 

3.6-41 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีอ8างเก็บน้ําเข่ือน 
ศรีนครินทร6 และพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-642 

3.6-42 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร6  
ถึงเข่ือนแม8กลอง (ริมตลิ่ง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-642 

3.6-43 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงค6การศึกษาโครงการก8อนรับฟHง 
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-643 

3.6-44 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงค6การศึกษาโครงการหลังรับฟHง 
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

3-643 

3.6-45 ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชน6จากการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 3-644 
3.6-46 ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา และ 

ระยะเวลาบรรยายของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
3-644 

3.6-47 ข�อมูลเพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-661 
3.6-48 ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-662 
3.6-49 หน8วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-662 
3.6-50 ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-663 
3.6-51 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 

มีเข่ือนศรีนครินทร6ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-663 

3.6-52 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากกา 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน  
การกัดเซาะและตะกอน ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-664 
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3.6-53 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 

มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ8างเก็บน้ํา 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-665 

3.6-54 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการปGองกันน้ําท8วม  
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-665 

3.6-55 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-666 

3.6-56 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-666 

3.6-57 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม  
และวิถีชีวิต ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-667 

3.6-58 ความคิดเห็นต8อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล�อม และสังคมจากการ 
มีเข่ือนศรีนครินทร6ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท8องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 2 

3-667 

3.6-59 ระดับความเร8งด8วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-668 
3.6-60 ระดับความเร8งด8วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ครั้งท่ี 2 
3-669 

3.6-61 ระดับความเร8งด8วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ครั้งท่ี 2 

3-669 

3.6-62 ระดับความเร8งด8วนด�านการมีส8วนร8วมของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-670 
3.6-63 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 

ของพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-670 

3.6-64 ระดับความเร8งด8วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-671 
3.6-65 ระดับความเร8งด8วนด�านการส8งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือนของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ครั้งท่ี 2 
3-671 

3.6-66 ระดับความเร8งด8วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาปHญหาการขาดแคลนน้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-672 

3.6-67 ระดับความเร8งด8วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 2 

3-672 

3.6-68 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-673 
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3.6-69 ระดับความเร8งด8วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-674 
3.6-70 ระดับความเร8งด8วนด�านความอุดมสมบูรณ6ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-674 

3.6-71 ระดับความเร8งด8วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล8งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 2 

3-675 

3.6-72 ระดับความเร8งด8วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล8งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 2 

3-675 

3.6-73 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-676 

3.6-74 ระดับความเร8งด8วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-677 
3.6-75 ระดับความเร8งด8วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท8องเท่ียวของผู�ตอบ

แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-677 

3.6-76 ระดับความเร8งด8วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-678 
3.6-77 ระดับความเร8งด8วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-678 
3.6-78 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 

ของพ้ืนท่ีรีสอร6ทและแพพัก ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-679 

3.6-79 ระดับความเร8งด8วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม8น้ํา 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-680 

3.6-80 ระดับความเร8งด8วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม8สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-680 

3.6-81 ระดับความเร8งด8วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบแบบสอบถาม  
ครั้งท่ี 2 

3-681 

3.6-82 ระดับความเร8งด8วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี 
รอบโรงไฟฟGาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-681 

3.6-83 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต8าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปAนเร8งด8วน 
ของพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร6 ถึงเข่ือนแม8กลอง (ริมตลิ่ง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ครั้งท่ี 2 

3-682 

3.6-84 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีอพยพ 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-684 

3.6-85 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-684 

3.6-86 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีการประมง 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-685 

3.6-87 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีอ8างเก็บน้ํา 
เข่ือนศรีนครินทร6 และพ้ืนท่ีรีสอร6ท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-685 
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(33) 

 สารบัญแผนภูม ิ  

แผนภูมิ  หน�า 
3.6-88 ความพึงพอใจต8อการแก�ไขปHญหาท่ีดําเนินการในปHจจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร6  

ถึงเข่ือนแม8กลอง (ริมตลิ่ง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-686 

3.6-89 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงค6การศึกษาโครงการก8อนรับฟHง 
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-686 

3.6-90 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงค6การศึกษาโครงการก8อนรับฟHง 
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

3-687 

3.6-91 ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชน6จากการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 3-687 
3.6-92 ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา และ 

ระยะเวลาบรรยายของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
3-688 

 



 
 

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

1-1 

บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเป2นมาของโครงการ  
  เข่ือนศรีนครินทร�เป�นเข่ือนอเนกประสงค�แห�งแรกของโครงการพัฒนาลุ�มน้ําแม�กลอง สร"างข้ึนบนแม�น้ํา
แควใหญ� บริเวณบ"านเจ"าเณร ตําบลท�ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป�นเข่ือนแห�งท่ี 8       
ในจํานวน 16 แห�ง ท่ีการไฟฟ3าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สร"างข้ึนเพ่ืออํานวยประโยชน�ทางด"านต�างๆ 

ตลอดจนช�วยพัฒนาชีวิตความเป�นอยู�ของราษฎร ท้ังด"านการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การคมนาคม
ทางน้ํา การประมง และการผลิตไฟฟ3า รวมท้ังการส�งเสริมให"เป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงาม ดังแสดงตาม    
ภาพ 1.1-1 
 

 

ภาพ  1.1-1  ลักษณะเข่ือนและโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

  ตัวเข่ือนเริ่มก�อสร"างเม่ือป@ พ.ศ. 2516 โดยแล"วเสร็จในป@ พ.ศ. 2523 เป�นเข่ือนหินท้ิงแกนทึบน้ํา          
มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเข่ือนยาว 610 เมตร พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมาก
เป�นอันดับหนึ่ง คือ 17,745 ล"านลูกบาศก�เมตร โรงไฟฟ3าเป�นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดต้ังเครื่องกําเนิด
ไฟฟ3าจํานวน 5 เครื่อง เครื่องท่ี 1-3 มีกําลังผลิตเครื่องละ 120 เมกะวัตต� เครื่องท่ี 4-5 เป�นเครื่องกําเนิดไฟฟ3า
ระบบสูบกลับ กําลังผลิตเครื่องละ 180 เมกะวัตต� รวมกําลังผลิตท้ังสิ้น 720 เมกะวัตต� พลังงานไฟฟ3าท่ีผลิตได"
เฉลี่ยป@ละ 1,403 ล"านหน�วย พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัวได"พระราชทานพระบรมราชานุญาตให"เชิญ              
พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร� มาขนานนามเข่ือน และเสด็จพระราชดําเนินพร"อมด"วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปOดเข่ือน เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2524  
  ปQจจุบันโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� เครื่องท่ี 1-3 มีอายุการใช"งาน 35 ป@ สมควรแก�การปรับปรุง
เปลี่ยนอุปกรณ�เพ่ือยืดอายุการใช"งานเพ่ิมประสิทธิภาพให"มีความพร"อม และความม่ันคงในการผลิตไฟฟ3า 
รวมท้ังลดค�าใช"จ�ายในการดูแลบํารุงรักษา 
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1.2 ความเป2นมาในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"า
พลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

  คณะรัฐมนตรีได"มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ให" กฟผ. ดําเนินโครงการปรับปรุง
โรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�เครื่องท่ี 1-3 ในวงเงินลงทุน 3,600 ล"านบาท และให" กฟผ. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ� และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาดําเนินการต�อไปด"วย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติมีความเห็นให"มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรี
นครินทร�ให"ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาในบริเวณเข่ือนและพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข"อง 
  กฟผ. จึงได"กําหนดให"มีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ข้ึน โดยใช"แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ� ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
(สผ.) เป�นหลักในการดําเนินการ เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
ในช�วงต้ังแต�การริเริ่มโครงการจนถึงปQจจุบัน โดยมุ�งเน"นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือเป�นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ําซ่ึงเป�นมิตร         
ต�อสิ่งแวดล"อม นอกจากนี้ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินโครงการ จะทําให"สามารถ
กําหนดมาตรการป3องกันและแก"ไขผลกระทบสิ่งแวดล"อมท่ีมีความสอดคล"องกับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง              
อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะเป�นประโยชน�ต�อสิ่งแวดล"อมและชุมชนบริเวณใกล"เคียงโครงการ
ต�อไป 

1.3 วัตถุประสงค 
  การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ3าพลังน้ํ า            
เข่ือนศรีนครินทร� มีวัตถุประสงค�ในการศึกษาดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ3าพลังน้ํา       
เข่ือนศรีนครินทร� ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล�งน้ํา
ขนาดใหญ�ของ สผ. ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2551  
  2) เพ่ือจัดทํามาตรการป3องกันแก"ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล"อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล"อมท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
  3) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล"อมจากโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ํา  
เข่ือนศรีนครินทร� โดยแบ�งการศึกษาเป�น 3 ช�วง คือ ก�อนมีโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ภายหลังการ
ก�อสร"างโรงไฟฟ3าฯ แล"วเสร็จ และปQจจุบัน 
  4) เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา    
ในบริเวณเข่ือนและพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข"อง โดยมุ�งเน"นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ เช�น การตกตะกอนในบริเวณลําน้ํา พันธุ�ไม" สัตว�น้ํา และคุณภาพดิน เป�นต"น 
เพ่ือเป�นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ3าพลังน้ํา ซ่ึงเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม และเป�นการสร"าง
ความเชื่อม่ันให"กับประชาชน รวมถึงสร"างภาพลักษณ�ท่ีดีให"กับองค�กรในอนาคต 
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1.4 การดําเนินการว-าจ�างที่ปรึกษา 
  การไฟฟ3าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยได"ดําเนินการว�าจ"างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล"อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ3าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยได"มอบหมายให"มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสวนสุนันทา เป�นผู"จัดทํารายงานของโครงการดังกล�าวตามหนังสือ กฟผ. 932802/46021 ลงวันท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ข"อตกลงการจ"างเลขท่ี 3000001226 (ZLVA) 

  

 



 
 
 

บทท่ี 2 
รายละเอียด 

เขื่อนศรีนครินทร� 
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บทท่ี 2  
รายละเอียดเข่ือนศรีนครินทร 

 

2.1 ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่เข่ือนศรีนครินทร 

  2.1.1 ท่ีตั้ง 
  เข่ือนศรีนครินทร หรือเข่ือนบ�านเจ�าเณร เป�นเข่ือนอเนกประสงค ต้ังอยู บนแม น้ําแควใหญ  ตอนล าง   
ห างจากจุดบรรจบของแม น้ําแควน�อยและแควใหญ ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร โดยต้ังอยู 
ท่ีบ�านเจ�าเณร ตําบลท ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ืออํานวยประโยชนทางด�านต างๆ 
ตลอดจนช วยพัฒนาชีวิตความเป�นอยู ของราษฎร ท้ังด�านการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การคมนาคม 
การประมง และการผลิตไฟฟ8า 

  2.1.2 ลักษณะเข่ือนศรีนครินทร  
    1) ระดับกักเก็บ ระดับน้ําต่ําสุด/สูงสุด 
     ระดับน้ําเก็บกักปกติ 180 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับน้ําตํ่าสุดของการผลิต
กระแสไฟฟ8า 159 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับน้ํา ตํ่าสุดเพ่ือการชลประทาน 86 เมตร                 
ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง 
    2) ตัวเข่ือน 
     เ ข่ือนศรีนครินทร เป�น เ ข่ือนหิน ท้ิงแกนดินเหนียวระดับของสัน เ ข่ือน 185 เมตร                     
ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง ความสูงจากฐานราก 140 เมตร ความยาวสันเข่ือน 610 เมตร ความกว�างของ          
สันเข่ือน 15 เมตร ปริมาตรตัวเข่ือน 12.3 ล�านลูกบาศกเมตร ความลาดชัน : หน�าเข่ือน 1 : 2.2 และ 1 : 2.0 
ท�ายเข่ือน 1 : 1.8 
    3) อ-างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีรับน้ํา 
     ความจุของอ างเก็บน้ํา 17,745 ล�านลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําตาย 234 ล�านลูกบาศกเมตร 
ความจุของอ างเก็บน้ําเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ8า 7,480 ล�านลูกบาศกเมตร ความจุของอ างเก็บน้ํา           
เพ่ือการชลประทาน 17,511 ล�านลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีอ างเก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร ระดับน้ําสูงสุดปกติ          
ท่ี +180 เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
     อาคารรับน้ําเข�าโรงไฟฟ8า อยู ทางฝHIงขวาใกล�ทางระบายน้ําล�น เป�นโครงสร�างคอนกรีต            
เสริมเหล็ก ขนาด 127.5 x 5 x 47 ตารางเมตร  
    4) โรงไฟฟ"า 
     โรงไฟฟ8าอยู ทางฝHIงขวาบริเวณท�ายเข่ือน เป�นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    5) อุโมงคระบายน้ําเพ่ือการชลประทาน 
     อยู ทางฝHIงขวา เป�นอุโมงคคอนกรีตรูปเกือกม�า ขนาดเส�นผ านศูนยกลาง 6 เมตร โดยมีระดับ
ธรณีอาคาร ทางน้ําเข�า 85 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง ทางน้ําออก 52 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง 
อัตราการระบายน้ํา 160 ลูกบาศกเมตร/วินาที ประตูระบายน้ําเป�นประตูเลื่อนชนิดแรงดันสูงขนาด 2.2 x 2.6 
ตารางเมตร ลิ้นเป�นแบบชนิด Howell-Bunger ขนาดเส�นผ าศูนยกลาง 2.6 เมตร 
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    6) ท-อส-งน้ําเข�าโรงไฟฟ"า 
     ท อส งน้ําเข�าโรงไฟฟ8าเป�นท อเหล็กท่ีใช�เหล็กแผ นยาวเชื่อมต อกันเป�นท อนๆ ตามจํานวนและ
เส�นผ าศูนยกลาง ดังนี้ 3 ท อ ขนาด 6.0-4.5 เมตร ความยาว 290 เมตร และ 2 ท อ ขนาด 7.0-5.0 เมตร 
ความยาว 287 เมตร 
    7) ท-อส-งน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet)  
     ท อส งน้ําลงลําน้ําเดิม มีขนาดเส�นผ าศูนยกลาง 6 เมตร จํานวน 2 ท อ ท อท่ีหนึ่ง มีความยาว 
1,010 เมตร ท อท่ีสอง มีความยาว 1,144 เมตร 
    8) ทางระบายน้ําล�น (Spillway)  
     ทางระบายน้ําล�นเป�นชนิดแบบท อเปYด มีอัตราการระบายน้ํา 2,640 ลบ.ม. ต อวินาที             
ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง +182.5 เมตร มีระดับสันทางระบายน้ําล�น +171 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ประตูระบายน้ํา เป�นแบบบานโค�ง 3 ประตู ขนาด 9.5 x 10 ตารางเมตร  
    9) องคประกอบเข่ือนท่ีเก่ียวข�อง (เข่ือนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง) 
     9.1) เข่ือนท-าทุ-งนา 
       เข่ือนท าทุ งนาเป�นส วนหนึ่งของโครงการเข่ือนศรีนครินทร ต้ังอยู บนแม น้ําแควใหญ 
ตอนล าง ห างจากเข่ือนศรีนครินทรลงมาทางท�ายน้ําประมาณ 28 กิโลเมตร ได�ถูกสร�างข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําไว�    
สูบน้ํากลับไปผลิตพลังงานไฟฟ8าของเครื่องกังหันน้ํา-สูบน้ํา เครื่องท่ี 4 และ 5 ของเข่ือนศรีนครินทร          
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       วัตถุประสงค 
       - เพ่ือเตรียมเป�นอ างล างซ่ึงมีความจําเป�นสําหรับการสูบน้ํากลับไปผลิตพลังงานไฟฟ8า
ของโรงไฟฟ8าศรีนครินทร 
       - เพ่ือปรับกระแสน้ําท่ีปล อยออกจากโรงไฟฟ8าเข่ือนศรีนครินทรให�มีความแปรปรวน
น�อยลง 
       - เพ่ือสร�างระบบการผลิตไฟฟ8าพลังน้ําท่ีเข่ือนท าทุ งนา 
     9.2) เข่ือนแม-กลอง 
       เข่ือนผันน้ําแม กลอง เป�นเข่ือนแรกในลุ มแม น้ํากลอง เป�นหัวงานสําหรับโครงการ
ชลประทานแม กลองใหญ ของกรมชลประทาน เข่ือนแม กลองสร�างข้ึนในระหว างป\ พ.ศ. 2506-2513 ขวางก้ัน
แม น้ําแม กลองท่ีอําเภอท าม วง ห างจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีลงมาทางใต�ประมาณ 14 กิโลเมตร                       
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือผันน้ําด�วยแรงโน�มถ วงสําหรับการเพาะปลูก บนพ้ืนท่ีชลประทานตลอดแนวท้ังสองฝHIง
แม น้ํา สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนๆ รองลงมาคือ เพ่ือควบคุมความเค็มและมลภาวะทางน้ํา เป�นแหล งน้ําใช� 
ควบคุมบรรเทาอุทกภัย การประมง การคมนาคมทางน้ําและการท องเท่ียว 
       เข่ือนผันน้ําเป�นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กสร�างข้ึนขวางก้ันทางน้ําด�วยความยาว 117.5 
เมตร มีช องเปYด 8 ช อง สําหรับการระบายน้ําแต ละช อง กว�าง 12.5 เมตร และควบคุมการระบายน้ําโดยประตู
เหล็กกล�าขนาดสูง 7.5 เมตร อัตราการระบายน้ําสูงสุด 3,100 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทางด�านขวาของเข่ือน    
มีช องเปYดท่ีเตรียมไว�สําหรับการคมนาคมทางน้ําขนาด 12.5 เมตร และลานจอดเรือขนาดกว�าง 26.5 เมตร 
ยาว 217 เมตร 
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  2.1.3 ลักษณะโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
    (1)  สถานภาพโรงไฟฟ"าพลังน้ําปQจจุบัน  
      ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ8าจํานวน 5 เครื่อง รวมกําลังผลิตท้ังสิ้น 720 เมกะวัตต 
รายละเอียดดัง ตาราง 2.1-1 
 
ตาราง 2.1-1 กําลังผลิตไฟฟ"าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ"าของโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

เครื่องท่ี กําลังผลิต (เมกะวัตต) วันเริ่มผลิต 
อายุงานถึงปQจจุบัน 

(พ.ศ.2558) 
อายุงานถึงปTปรับปรุง 

(พ.ศ.2559) 
1 120 12 ก.พ. 2523 35 36 
2 120 26 ก.พ. 2523 35 36 
3 120 19 มี.ค. 2523 35 36 
4 180 (ระบบสูบกลับ) 30 ม.ค. 2529 29 ยังไม ปรับปรุง 
5 180 (ระบบสูบกลับ) 1 ต.ค. 2534 24 ยังไม ปรับปรุง 

 
      ปHจจุบันโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร เครื่องท่ี 1-3 มีอายุการใช�งาน 35 ป\ สมควรแก 
การปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณเพ่ือยืดอายุการใช�งานเพ่ิมประสิทธิภาพให�มีความพร�อม และความม่ันคงในการ
ผลิตไฟฟ8า รวมท้ังลดค าใช�จ ายในการดูแลบํารุงรักษา 
    (2)  ประโยชนท่ีได�รับจากโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทรเครื่องท่ี 1-3 
      (2.1) ช วยยืดอายุโรงไฟฟ8าเดิมให�ใช�งานได�อีกไม น�อยกว า 30 ป\ 
      (2.2) เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ8าให�มีความพร�อม (Availability) และความมั่นคง 
(Reliability) ในการผลิตไฟฟ8า 
      (2.3) ลดค าใช�จ ายในการบํารุงรักษา 
    (3)  การผลิตไฟฟ"าของโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
      - โรงไฟฟ8าพลั งน้ํ า เ ข่ือนศรีนครินทร มี กําลั งการผลิตไฟฟ8า เฉลี่ ยต อป\  1 ,235            
ล�านกิโลวัตต-ชั่วโมง และปHจจุบันสามารถผลิตไฟฟ8าได�เฉลี่ยป\ละ 1,250 ล�านกิโลวัตต-ชั่วโมง 
      - อาคารโรงไฟฟ8า มีลักษณะตามภาพ 2.1-1  
      - กังหันน้ํา (Turbine) เป�นแบบฟรานซิสชนิดแกนต้ัง 3 เครื่อง กังหันน้ําแบบสูบน้ํากลับ
ได� 2 เครื่อง (เครื่องท่ี 1-3 ติดต้ังในป\ พ.ศ. 2523 และเครื่องท่ี 4 ติดต้ังในป\ พ.ศ. 2528) ความสูงของน้ําปกติ   
105 เมตร ท่ีระดับน้ําในอ างเก็บน้ํา +167.5 เมตร ท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง มีกําลังผลิต 123,000 กิโลวัตต
ต อเครื่อง อัตราการระบายน้ํา 127.7 ลบ.ม. ต อวินาที ความเร็วในการหมุน เครื่องท่ี 1-3 มีความเร็ว 166.7 
รอบต อนาที และเครื่องท่ี 4-5 มีความเร็ว 150 รอบต อนาที 
      - เครื่องกําเนิดไฟฟ8า (Generator) เป�นชนิด Umbrella Type มีกําลังผลิต 120 เมกะวัตต 
จํานวน 3 เครื่อง และ 180 เมกะวัตต จํานวน 2 เครื่อง 
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ภาพ 2.1-1  อาคารโรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทร 

    ลักษณะท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร และอ างเก็บน้ํา แสดงถึงขอบเขตของแต ละตําบล อําเภอ    
ในพ้ืนท่ีตั้งของเข่ือนศรีนครินทร ดังภาพ 2.1-2 

    ลักษณะท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร ตามลักษณะของแผนท่ี Google earth ตามมาตราส วน     
ดังภาพ 2.1-3 ภาพ 2.1-4  
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ท่ีมา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งประเทศไทย, 2557 (ปรับปรุงจากข�อมูลแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร) 

ภาพ  2.1-2  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของเข่ือนศรีนครินทร 
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ท่ีมา : Google map 

ภาพ  2.1-3  แผนท่ีบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ท่ีมา : Google map 

ภาพ  2.1-4  แผนท่ีบริเวณท่ีตั้งเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
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  2.1.4 ประโยชนของเข่ือน 
    เข่ือนศรีนครินทรเป�นโครงการอเนกประสงค ซ่ึงอํานวยประโยชนในด�านต างๆ ดังนี้  
    (1)  ชลประทาน ช วยส งเสริมระบบชลประทานโครงการแม กลองใหญ ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยมีเข่ือนแม กลองของกรมชลประทานเป�นหัวงานทดน้ําเข�าสู พ้ืนท่ีเกษตรได�ตลอดป\เป�นเนื้อท่ีถึง 2.69 ล�านไร  
    (2)  ผลิตไฟฟ"า สามารถผลิตพลังงานไฟฟ8าได�เฉลี่ยป\ละประมาณ 1,250 ล�านกิโลวัตตชั่วโมง 
    (3)  บรรเทาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ําท่ีหลากมาในช วงฤดูฝนไว�ในอ างเก็บน้ําได�เป�นจํานวนมาก 
ช วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ มน้ําแม กลองให�ลดน�อยลง 
    (4)  คมนาคมทางน้ํา สามารถใช�เป�นเส�นทางเดินเรือข้ึนไปยังบริเวณอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี และอําเภอบ�านไร  จังหวัดอุทัยธานี ได�อย างสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
    (5)  ผลักดันน้ําเค็ม สามารถระบายน้ําลงผลักดันน้ําเค็มมิให�หนุนล้ําเข�ามาทําความเสียหาย   
แก พ้ืนท่ีบริเวณปากน้ําแม กลองในช วงฤดูแล�ง 
    (6)  ประมง เป�นแหล งเพาะพันธุปลาน้ําจืดท่ีอุดมสมบูรณ ช วยเพ่ิมรายได�ให�กับราษฎรอีกทาง
หนึ่งด�วย 
    (7)  ท-องเท่ียว เข่ือนศรีนครินทรนับเป�นแหล งท องเท่ียว พักผ อนหย อนใจท่ีสวยงามอีกแห ง
หนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ให�ท้ังความรู�และความเพลิดเพลินแก ผู�มาเท่ียวชมป\ละเป�นจํานวนกว าแสนคน และ
ก อให�เกิดการขยายตัวทางการท องเท่ียวอย างกว�างขวาง เช น แพท องเท่ียวในอ างเก็บน้ํา เป�นต�น นอกจากนี้
ภายในพ้ืนท่ีเข่ือนยังมีสวนประติมากรรมท่ี กฟผ. สร�างข้ึน และกลายเป�นแหล งท องเท่ียวท่ีได�รับความสนใจ 
จากนักท องเท่ียว ได�แก  สวนเวลารําลึก  
      • สวนเวลารําลึก เป�นสวนท่ีอยู ภายในเข่ือนศรีนครินทร ท่ีการไฟฟ8าฝpายผลิตแห ง
ประเทศไทยได�สร�างข้ึนมา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 สวนเวลารําลึก
นี้เป�นสวนประติมากรรม บอกเวลาบนลานกว�างของพ้ืนท่ีสวน 30 ไร ของเข่ือนศรีนครินทร เป�นเครื่องเตือนใจ
ให�รําลึกถึงคุณค าแห งชีวิตท่ีก�าวล วงเวลาทุกนาทีท่ีผ านไป สมดังพระราชหฤทัยของสมเด็จย าท่ีทรงตระหนัก
เป�นแน แท�ว า “เวลาเป�นของมีค า” ซ่ึงควรจะใช�เวลาให�เกิดประโยชนอย างเต็มท่ี ไม ควรปล อยให�ล วงเลยไป
อย างไร�ประโยชน สัญลักษณแห งสวนนี้จึงเป�นนาฬิกาแดดและลานรอบนาฬิกาแดดเป�นประติมากรรม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข�าจะเป�นบ อน้ําพุขนาดใหญ  บนลานโดยรอบจะมีท่ีนั่งพักผ อนเพ่ือชมทิวทัศน          
ท่ีสวยงามของเข่ือนศรีนครินทร ดังแสดงตามภาพ 2.1-5 
 
 

   

ภาพ  2.1-5 สวนเวลารําลึก 
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      • นาฬิกาแดดและวิธีการอ-าน
เสริมเหล็ก วัดตามแนวโค�งยาว 23.80 
เมตร เข็มรับแสงอาทิตยทําให�เกิดเงา
ทิศใต� แผ นหน�าปHดเอียง 28.6 องศา ท่ีเส�นรุ�ง
ปYดด�วยกระเบื้องเคลือบ สีเทาขาวประกอบด�วยสัญลักษณและอักษรย อบอกเดือนต างๆ
       - เส�นสีน้ําเงินแก บอกเดือนมกราคม
       - เส�นสีน้ําเงินอ อนบอกเดือนกรกฎาคม
       - เส�นสีแดงเข�มบอกเวลาของเดือนมกราคม
       - เส�นสีเหลืองบอกเวลาของเดือนกรกฎาคม
       ตัวเลข 07.
จะทาบลงท่ีพ้ืนหน�าปHดให�ดูเวลาเดือน

2.2 พ้ืนที่เกี่ยวข�อง 

  1) ข�อมูลอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
   (1.1) ประวัติความเป̂นมา
     อําเภอศรีสวัสด์ิ อดีตเป�นเมืองหน�าด าน เรียกว า เมืองศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับเจ�าเมืองกาญจนบุรี
ในสมัย รัชกาลท่ี 1 ต อมาป\ พ.ศ. 2435 
ยกฐานะเป�นอําเภอ และในป\ พ.ศ. 
ได�มาข้ึนกับอําเภอเมืองกาญจนบุรี ในป\ พ
   (1.2) ท่ีตั้งและอาณาเขต
     ทิศเหนือ    ติดต อกับ
     ทิศใต�     ติดต อกับ
     ทิศตะวันออก  ติดต อกับ
          อําเภอบ อพลอย
     ทิศตะวันตก   ติดต อกับ
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นาฬิกาแดดและวิธีการอ-าน นาฬิกาแดดเป�นประติมากรรมสร�างข้ึนด�วยคอนกรีต
23.80 เมตร ส วนกว�างท่ีสุด 9.95 เมตร ส วนแคบท่ีสุด 

เข็มรับแสงอาทิตยทําให�เกิดเงา หล อด�วยโลหะผสมขนาดยาว 6.50 เมตร กว�าง 1.00 
องศา ท่ีเส�นรุ�ง 140 24' 32" เหนือ เส�นแวง 990 7' 36" ตะวันออก

สีเทาขาวประกอบด�วยสัญลักษณและอักษรย อบอกเดือนต างๆ 
เส�นสีน้ําเงินแก บอกเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  
เส�นสีน้ําเงินอ อนบอกเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม  
เส�นสีแดงเข�มบอกเวลาของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
เส�นสีเหลืองบอกเวลาของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม  

.00 น. ถึง 18.00 น. ปลายเส�นสีแสดและสีส�มบอกชั่วโมง
จะทาบลงท่ีพ้ืนหน�าปHดให�ดูเวลาเดือน และฤดูกาลตามเส�นทางต างๆ ดังแสดงตามภาพ 2

ภาพ  2.1-6  

ข�อมูลอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ประวัติความเป̂นมา 

อดีตเป�นเมืองหน�าด าน เรียกว า เมืองศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับเจ�าเมืองกาญจนบุรี
2435 เป�นก่ิงอําเภอศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับอําเภอเมืองกาญจนบุรี ป\ พ
. 2449 ได�ยุบมาเป�นก่ิงอําเภอ ข้ึนกับอําเภอสังขละบุรี และในป\ พ
ในป\ พ.ศ. 2508 ได�ยกฐานะเป�นอําเภอจนถึงปHจจุบัน 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
ติดต อกับอําเภอบ�านไร  จังหวัดอุทัยธานี 
ติดต อกับอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ติดต อกับอําเภอด านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอหนองปรือ
อําเภอบ อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ติดต อกับอําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

นาฬิกาแดดเป�นประติมากรรมสร�างข้ึนด�วยคอนกรีต
 6.25 เมตร หนา 0.80 

1.00 เมตร ต้ังหันหน�าลง
ตะวันออก บนผิวหน�าปHด          
 

  
 

ปลายเส�นสีแสดและสีส�มบอกชั่วโมง เงาจากปลายเข็ม
2.1-6 

 

อดีตเป�นเมืองหน�าด าน เรียกว า เมืองศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับเจ�าเมืองกาญจนบุรี       
ภอศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับอําเภอเมืองกาญจนบุรี ป\ พ.ศ. 2444        

ข้ึนกับอําเภอสังขละบุรี และในป\ พ.ศ. 2467 
 

อําเภอหนองปรือ และ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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   (1.3) พ้ืนท่ี  
     มีพ้ืนท่ี 3,295.9 ตารางกิโลเมตร 
   (1.4) ประชากร 
     24,452 คน (พ.ศ. 2552) ความหนาแน นของประชากร 7.41 คน/ตารางกิโลเมตร 
   (1.5) ลักษณะอากาศ  
     ภูมิอากาศโดยท่ัวไปอากาศเย็นสบายเกือบตลอดป\ 
   (1.6) สภาพเศรษฐกิจ 
     - อาชีพหลัก ได�แก  ทําไร  เลี้ยงสัตว ค�าขาย 
     - อาชีพเสริม ได�แก  รับจ�าง ประมง หัตถกรรม 
   (1.7) การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
     - ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก  ข�าวโพดเลี้ยงสัตว พริก ละหุ ง ฝ8าย 
     - ชื่อแหล งน้ําท่ีสําคัญ (แม น้ํา/บึง/คลอง) ได�แก   
      • ห�วยแม ละหุ น ห�วยลําขาแข�ง ห�วยไกรเกรียง  

      • ห�วยแม ขม้ิน ห�วยแม หว�า ห�วยลงหลุ ห�วยแม ปลาสร�อย 

     - โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได�แก  เหมืองแร รัฐภูมิ ท่ีตั้ง หมู  5 ตําบลเขาโจด 

2.3 รายละเอียดของข�อมูลแต-ละตําบล/หมู-บ�าน ท่ีมีส-วนเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ี 
  ข�อมูลตําบลในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ข�อมูลตําบลในอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี) 
พบว า มีรายละเอียดข�อมูลแต ละตําบล ดังนี้ 
  1) ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา 
    สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู ริมแม น้ําแควใหญ  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ต อมาป\ พ.ศ. 2519 เม่ือมีการสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร จึงต�องอพยพ หมู  1 บ�านปลายนาสวน หมู  2 บ�านปากนาสวน และหมู  4 บ�านองสิต ข้ึนมา
บนท่ีราบสูงภูเขา โดยได�รับท่ีดินทดแทนครัวเรือนละ 20 ไร  ส วนหมู  3 บ�านองหลุ ถูกแบ งออกโดยเข่ือนไปติด
กับอําเภอทองผาภูมิ และต อมาแยกหมู  5 บ�านละเหลาะ ออกจากบ�านองสิต ราษฎรประกอบด�วยชาวไทย 
และไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) นับถือศาสนาพุทธ 
    - สภาพท่ัวไปของตําบล 
     พ้ืนท่ีส วนใหญ เป�นท่ีราบภูเขา และปpาไม� มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 46,500 ไร   
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต� ติดกับ ตําบลด านแม แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลด านแม แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,119 คน และจํานวนหลังคาเรือน 918 หลังคาเรือน  
    - ข�อมูลอาชีพของตําบล 
     อาชีพหลัก ทําไร  อาชีพเสริม รับจ�าง 
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    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) ถํ้าองจุ 
     2) โบสถไม� 
  2) ตําบลด-านแม-แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา 
    สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู ริมแม น้ําแควใหญ  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ต อมาป\ พ.ศ. 2519 เม่ือมีการสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร จึงต�องอพยพชาวบ�านมาอยู บนท่ีราบสูงภูเขา โดยได�รับท่ีดินทดแทนครัวเรือนละ 20 ไร  
ปHจจุบันมีจํานวน 8 หมู บ�าน คือ บ�านท าสนุ น (หมู  1, หมู  4) บ�านพุน้ําเปรี้ยว บ�านด านแม แฉลบ บ�านโปpงหวาย 
บ�านดงเสลา บ�านปากเหมือง และบ�านหาดแตง  
    - สภาพท่ัวไปของตําบล 
     พ้ืนท่ีส วนใหญ เป�นท่ีราบภูเขา และปpาไม� มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 65,685 ไร  
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต� ติดกับ ตําบลเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองเป�ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,108 คน  
    - ข�อมูลอาชีพของตําบล 
     อาชีพหลัก ทําไร  อาชีพเสริม รับจ�าง 
    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) น้ําตกแม ขม้ิน 
     2) เข่ือนศรีนครินทร 
  3) ตําบลหนองเป̂ด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา 
    สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู ริมแม น้ําแควใหญ  ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ ต อมา ป\ พ.ศ. 2519 ได�มีการสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร ซ่ึงได�มีการอพยพราษฎรให�มาอยู บนท่ีราบภูเขา และได�มีการจัดสรรท่ีดินทํากินให�กับราษฎร 
ครอบครัวละ 20 ไร  ปHจจุบันท่ีมีจํานวนหมู บ�าน 4 หมู บ�าน ได�แก  (1) บ�านเกาะบุก (2) บ�านสามสุ ย (3) บ�าน
สองพ่ีน�อง (4) บ�านทุ งนา 
    - สภาพท่ัวไปของตําบล 
     ส วนใหญ เป�นท่ีราบบนภูเขา ติดอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 11,220 ไร  
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ด านแม แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต� ติดกับ ด านท ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ เขตรักษาพันธุสัตวปpาสลักพระ 
     ทิศตะวันตก ติดกับ อ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,271 คน  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
2-11 

    - ข�อมูลอาชีพของตําบล 
     อาชีพหลัก ทําไร  อาชีพเสริม รับจ�าง 
    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) วัดเกาะบุก, วัดทุ งนา  
     2) หน วยมาลาเรีย  
  4) ตําบลท-ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา 
    ตําบลท ากระดาน แต เดิมมีชื่อเรียกว า “ตําบลสองคลอง” ซ่ึงต้ังอยู ในท�องท่ีของเมืองเก าท า
กระดาน ซ่ึงเคยถูกพม าตีแตกเม่ือราว พ.ศ. 2030-2037 ต อมาในป\ พ.ศ. 2482 ได�มีท านขุนกมลธุระราษฎร 
นายอําเภอเมืองกาญจนบุรี ได�ข้ึนมาตรวจราชการท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ และเดินผ านตําบลนี้ ท านจึงได�ขนานนาม
ตําบลสองคลองเสียใหม  เป�นตําบลท ากระดานมาจนถึงปHจจุบัน  
    - สภาพท่ัวไปของตําบล 
     พ้ืนท่ีส วนใหญ เป�นท่ีราบภูเขา และปpาไม� มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,950 ไร   
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลหนองเป�ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต� ติดกับ ตําบลช องสะเดา อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. จํานวน 4,734 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,507 หลังคาเรือน 
    - ข�อมูลอาชีพของตําบล 
     อาชีพหลัก ทําไร  ค�าขาย อาชีพเสริม รับจ�าง 
    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) น้ําตกเอราวัณ 
     2) เข่ือนศรีนครินทร 
     3) ถํ้าพระธาตุ 
  5) ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา 
    ตําบลเขาโจดเป�นตําบลท่ีอยู ห างไกลจากอําเภอมาก ชาวบ�านส วนใหญ เป�นชาวกะเหรี่ยงโปว            
มีจํานวนหมู บ�าน 5 หมู บ�าน คือ (1) บ�านตีนตก (2) บ�านน้ําพุล วง (3) บ�านไกรเกรียง (4) บ�านสามหลัง           
(5) บ�านเขาเหล็ก  
    - สภาพท่ัวไปของตําบล  
     พ้ืนท่ีส วนใหญ เป�นปpา อยู บนท่ีราบสูง อยู ในเขตปpาสงวนของอุทยานแห งชาติเข่ือนศรีนครินทร  
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลแก นมะกรูด อําเภอบ�านไร  จังหวัดอุทัยธานี 
     ทิศใต� ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
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    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. มีจํานวน 3,436 คน  
    - ข�อมูลอาชีพของตําบล  
     อาชีพหลัก ทําไร  อาชีพเสริม รับจ�าง อ่ืนๆ หาของปpา 
    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) วัดปากล�า (มีโบสถสแตนเลส) 
     2) ถํ้าธารลอด 
     3) หมู บ�านกระเหรี่ยง 
  6) ตําบลแม-กระบุง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   - ประวัติความเป̂นมา  
    ตําบลแม กระบุง เดิมข้ึนอยู กับตําบลหนองเป�ด อําเภอศรีสวัสด์ิ ต อมาแยกเป�นตําบลแม กระบุง 
เม่ือป\ พ.ศ. 2511 เนื่องจากอยู กันคนละปากอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร มีหมู บ�านท้ังสิ้น จํานวน 6 หมู บ�าน  
   - สภาพท่ัวไปของตําบล 
    พ้ืนท่ีของตําบลเป�นท่ีราบภูเขาและปpาไม� พ้ืนท่ีท้ังหมดอยู ในเขตอุทยานแห งชาติเอราวัณ มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 37,000 ไร   
    - อาณาเขตตําบล 
     ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต� ติดกับ ตําบลท ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลด านแม แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี   
     ทิศตะวันตก ติดกับตําบลหินดาด ตําบลลิ่นถ่ิน อําเภอศรีสวัสด์ิ และตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  
    - จํานวนประชากรของตําบล 
     จํานวนประชากรในเขต อบต. มีจํานวน 2,790 คน  
    - ข�อมูลอาชีพของตําบล 
     อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร  อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว รับจ�าง  
    - ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
     1) น้ําตกห�วยแม ขม้ิน  
     2) วัดถํ้าเนรมิต 
     3) หมู บ�านกระเหรี่ยง 
     4) ถํ้าน้ํามุด 
 



 
 
 

บทท่ี 3 
การศึกษาสภาพแวดล!อม

ป$จจุบนัของโครงการ 
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บทท่ี 3  
การศึกษาสภาพแวดล�อมป4จจุบันของโครงการ 

 

3.1 แนวทางการศึกษา 
  แนวทางการดําเนินงานการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร) จะยึดถือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินการ
โครงการพัฒนาแหล,งน้ําขนาดใหญ, ท่ีกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (สผ.) ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 รวมถึงแนวทางการรับฟ9งความคิดเห็นจากหน,วยงานหรือ
ภาคส,วนท่ีเก่ียวข�องและชุมชนในพ้ืนท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,าด�วยการรับฟ9งความคิดเห็น       
ของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส,วนร,วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2557 ในการรับฟ9งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต,อผลการศึกษา 

  3.1.1 ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
    รายละเอียดการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร) ตามกรอบการศึกษาในภาพ 3.1-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1-1 แผนผังแสดงข้ันตอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงาน 
โรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

 
 
 
 
 

ทบทวนข�อมูลการศึกษา 

ท่ีเกี่ยวข�องทางด�านส่ิงแวดล�อม 

และทรัพยากรธรรมชาติก,อนมีโครงการ 

ศึกษารายละเอียดโครงการ ศึกษาสภาพแวดล�อมป9จจบุัน 

วิเคราะห)ประเด็นผลกระทบส่ิงแวดล�อมท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังการดําเนินโครงการและประเมินระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ 

เสนอมาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
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  3.1.2 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
    การศึกษาแบ,งออกเปCน 3 ช,วง คือ ก,อนมีโรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทร) หลังการก,อสร�างโรงไฟฟ"า         
แล�วเสร็จ รวมท้ังสภาพป9จจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบจากการดําเนินโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือน         
ศรีนครินทร) ได�อย,างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ศึกษาข�อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาท่ีผ-านมา 
     การศึกษาข�อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาท่ีผ,านมาจะดําเนินการศึกษาทบทวนข�อมูลจากรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร) (Post Environmental 
Evaluation of Srinagarind Dam) เม่ือปX พ.ศ. 2530 ได�แก,  
     (1)  รายละเอียดโครงการในการศึกษา คณะผู�ศึกษาจะทําการทบทวนข�อมูลท่ีได�ระบุไว� 
ตามรายงานดังกล,าวข�างต�น พร�อมท้ังรวบรวมข�อมูลจากการดําเนินการจริง ในป9จจุบันของโรงไฟฟ"า ได�แก, 
       (1.1) ท่ีตั้งและการจัดผังพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ"า 
       (1.2) กําลังการผลิต 
       (1.3) รายละเอียดของอุปกรณ)หลัก 
       (1.4) ชนิดปริมาณและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงท่ีใช�พร�อมการขนส,ง/ขนถ,ายเชื้อเพลิง 
       (1.5) กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ"า 
       (1.6) สารเคมีและข�อมูลความปลอดภัยของสาร 
       (1.7) ระบบน้ําใช� ได�แก, แหล,งน้ําใช� ประเภทและปริมาณของน้ําใช� 
       (1.8) แหล,งกําเนิดและปริมาณน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย 
       (1.9) ระบบระบายน้ําท้ิงและระบบระบายน้ําฝน 
       (1.10)  สารมลพิษทางอากาศและระบบควบคุม 
       (1.11)  การจัดการกากของเสีย 
       (1.12)  การจัดการด�านอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อม 
       (1.13)  การบริหารจัดการน้ํา 
       (1.14)  แผนฉุกเฉิน 
       (1.15) แผนการรับเรื่องร�องเรียน 
       (1.16)  การจัดพ้ืนท่ีสีเขียว 
     (2)  สภาพแวดล�อมป4จจุบัน ทําการรวบรวมข�อมูลสภาพแวดล�อมป9จจุบันจากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อมของโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร) สํารวจเก็บข�อมูลภาคสนามและรวบรวม
ข�อมูลจากหน,วยงานราชการต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วยหัวข�อต,างๆ ตามท่ีกล,าวไว�ในขอบเขตและ          
วิธีการศึกษา และการศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล�อมป9จจุบัน 
     (3)  การปฏิบัติตามมาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม โดยรวบรวมผล
การปฏิบัติตามมาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร)ท่ีผ,านมา
เพ่ือนําเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมฯ 
     (4)  การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อมของโรงไฟฟ"า              
เ ข่ือนศรีนครินทร โดยรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล�อมท่ีผ,านมาของโรงไฟฟ"าพลังน้ํ า              
เข่ือนศรีนครินทร)เพ่ือนําเสนอในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมฯ 
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    2) ศึกษาวิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
     ศึกษาวิ เคราะห)และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล�อมในข้ันรายละเอียดของโครงการ              
โดยพิจารณาใช�ประโยชน)ข�อมูลทุติยภูมิมาประกอบการศึกษา โดยกําหนดขอบเขต วิธีการศึกษา ข้ันตอน
การศึกษา ให�ครบถ�วนตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินการโครงการพัฒนา
แหล,งน้ําขนาดใหญ,ของ สผ. ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 พ้ืนท่ีการศึกษา รายละเอียดแบ,งเปCน 5 เขต        
ตามรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร) ในปX พ.ศ. 2530  
โดยมีขอบเขตการศึกษาไม,น�อยกว,ารายละเอียดดังต,อไปนี้ 
     (1)  การศึกษาทรัพยากรส่ิงแวดล�อมป4จจุบัน การศึกษาสภาพแวดล�อมป9จจุบันบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการและใกล�เคียง ซ่ึงคาดว,าจะได�รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จะดําเนินการสํารวจและ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อมในภาคสนาม และรวบรวมข�อมูลจากการไฟฟ"าฝbายผลิตแห,งประเทศไทย (กฟผ.) 
และจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดทําเปCนข�อมูลพ้ืนฐานป9จจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา และนํามาใช�ในการวิเคราะห)
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  
       ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาให�สอดคล�องกับท่ีกําหนดไว�ในรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร) ในปX พ.ศ. 2530 ซ่ึงแบ,งพ้ืนท่ี
ศึกษาออกเปCนพ้ืนท่ีย,อยๆ 5 พ้ืนท่ี โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีในบริเวณลุ,มน้ําแควใหญ, และลุ,มน้ําทางตอนล,างของ
แม,น้ําแม,กลอง มีพ้ืนท่ีศึกษาถึงประมาณ 22,054 ตารางกิโลเมตร ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ได�แก, กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เพชรบุรี ตาก และอุทัยธานี พ้ืนท่ีศึกษาแต,ละพ้ืนท่ี มีดังนี้ 
    พ้ืนท่ี  A  พ้ืนท่ีลุ,มน้ําทางตอนบนของเข่ือนศรีนครินทร)  
    พ้ืนท่ี  B  พ้ืนท่ีลุ,มน้ําตอนกลางของเข่ือนศรีนครินทร)  
    พ้ืนท่ี  C  พ้ืนท่ีลุ,มน้ําท่ีอยู,ระหว,างเข่ือนศรีนครินทร)และเข่ือนท,าทุ,งนา  
    พ้ืนท่ี  D พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล,างของลุ,มน้ําแควใหญ, จากเข่ือนท,าทุ,งนาลงไป
จนถึงจุดบรรจบของแควใหญ,กับแควน�อย ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
    พ้ืนท่ี  E   พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ,มน้ําทางตอนล,างของแม,น้ําแม,กลอง ต้ังแต,อําเภอเมือง
กาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม,น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม,น้ําท,าจีน  
    ดังแสดงตามภาพ 3.1-2 
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ภาพ 3.1-2 การแบ-งขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงาน 
โรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร ปD พ.ศ. 2530 
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  3.1.3 สรุปวิธีการศึกษาสภาพแวดล�อมป4จจุบันของโครงการ 
    การศึกษาสภาพแวดล�อมป9จจุบันของโครงการได�ดําเนินการตามแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล,งน้ําขนาดใหญ, จั ด ทํา โ ดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปX พ.ศ. 2551 โดยในการศึกษาโครงการ ได�กําหนดพ้ืนท่ีและวิธีการศึกษา
แต,ละป9จจัยสิ่งแวดล�อมนั้นให�มีความสอดคล�องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
    วิธีการศึกษาสภาพแวดล�อมป9จจุบันของโครงการ ประกอบด� ว ย  การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ            
จากหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีโครงการได�แก, กรมปbาไม� กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนท่ีทหาร การไฟฟ"า           
ฝbายผลิตแห,งประเทศไทย สํานักเฝ"าระวังแผ,นดินไหว กระทรวงสาธารณสุข เปCนต�น โดยเก็บข�อมูลปฐมภูมิ   
จากการสํารวจและเก็บตัวอย,างในภาคสนาม ป9จจัยสิ่งแวดล�อมท่ีทําการศึกษารวม 25 ป9จจัย ได�แก,  
   - สภาพภูมิประเทศ  
   -  อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ  
   - คุณภาพอากาศ 
   - คุณภาพเสียง   
   -  อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
   -  คุณภาพน้ําผิวดิน  
   -  อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน    
   - คุณภาพน้ําใต�ดิน 
   -  ทรัพยากรดิน  
   - การกัดเซาะและการตกตะกอน 
   -  ธรณีวิทยาและแผ,นดินไหว  
   -  นิเวศวิทยาทางน้ํา 
   -  ทรัพยากรปbาไม�      

 -  ทรัพยากรสัตว)ปbา    
 -  การใช�ประโยชน)ท่ีดิน   
 -  การคมนาคมขนส,ง 
 -  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 -  การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว)น้ํา 
 -  การเกษตรกรรม  
 -  อุทกภัยและป"องกันน้ําท,วม   
 - เศรษฐกิจและสังคม    
 -  การท,องเท่ียวและสุนทรียภาพ   
 -  สาธารณสุข 
 - ประวัติศาสตร)และโบราณคดี 
 -  การรับฟ9งความคิดเห็น 
  และการมีส,วนร,วมของประชาชน 

    พ้ืนท่ีศึกษาสภาพแวดล�อมป9จจุบันของโครงการ แบ,งออกเปCน 5 พ้ืนท่ี และสรุปวิธีการศึกษา      
ดังตาราง 3.1-1 



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร      การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
  

3-6 

ตาราง 3.1-1 ป4จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการศึกษาสภาพแวดล�อมก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครนิทรจําแนกตามพื้นที่ศึกษา และสรุปวิธีการศึกษา 
 

 

ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
ก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครินทร 

พื้นที่ศึกษา 
 

สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ - ระดับความสูง-ต่ํา 
- ความลาดชัน 
- ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

- ศึกษาแผนที่ภูมิประเทศมาตราส,วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผน
ที่แสดงตําแหน,งที่ตั้งเขื่อน อ,างเก็บน้ํา และอาคารประกอบต,างๆ รวมทั้ง
พื้นทีร่ับประโยชน)ของโครงการและพื้นทีอ่พยพ 
- ตรวจสอบข�อมูลจากสภาพพื้นที่จริงในภาคสนาม 

√ 

1.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ
อากาศ 

- ป9จจัยที่มีผลต,อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
โดยรวมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ีได�แก, อณุหภูมิ 
ปริมาณฝน ความชื้นสัมพันธ) ความกดอากาศ และ
ปริมาณการระเหย เปCนต�น 

√ √ √ √ √ - ศึกษาข�อมูลสถิติภูมอิากาศและอุตุนิยมวทิยา ในรูปแบบของค,าเฉลี่ยราย
เดือนและรายปX ระหว,างปX พ.ศ. 2513-2556 ของสถานีตรวจวดัอากาศ
อําเภอเมอืงกาญจนบุรี ของกรมอุตนุิยมวทิยา  

 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณภาพอากาศ X √ √ X X - ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด�วย ปรมิาณฝุbนทั้งหมด (TSP) และ    
ฝุbนละอองที่มีขนาดเล็กกว,า 10 ไมครอน และเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
กับค,ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
- ตรวจวัดกhาซมีเทน เพื่อเปรียบเทียบค,ากhาซมีเทนทีเ่กิดขึ้น ขณะที่มกีาร
ปล,อยน้ําออกจากเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ"า และขณะที่ไม,มีการปล,อยน้ํา
ออกจากเขือ่น  
- ตรวจวัดกhาซไฮโดรเจนซัลไฟด) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกhาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด)ที่เกิดขึน้ ขณะที่มกีารปล,อยน้ําออกจากเขื่อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ"า และขณะที่ไม,มกีารปล,อยน้ําออกจากเขื่อน  

- ระดับความดังของเสียงรบกวน X √ √ X X - ตรวจวัดระดับความดังของเสียงและเปรียบเทียบกับค,ามาตรฐาน 

1.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน - สภาพภูมิอากาศในพื้นที่เขือ่นศรีนครินทร) 
ประกอบด�วย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ)  
และปริมาณการระเหยจากถาด 

X √ X X X - ศึกษาข�อมูลด�านอตุุนิยมวทิยาของพื้นที่เขือ่นศรนีครนิทร)ในรูปแบบของ
ค,าเฉลี่ยรายปX รวมถึงค,าเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดรายเดือน ในช,วง 37 ปX 
(ระหว,างปX พ.ศ. 2521 ถึงปX พ.ศ. 2557) 

√ 

- ปริมาณน้ําท,า ที่ไหลเข�าและระบายออกจากอ,าง
เกบ็น้าํ ปรมิาตรเก็บกกัในอ,างเก็บน้าํ และระดับน้ํา
ในอ,างเก็บน้ําเขือ่นศรนีครนิทร) 

X 
 

√ 
  

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
 

- รวบรวมสถิติด�านอทุกวิทยาจากการไฟฟ"าฝbายผลิตแห,งประเทศไทย 
ในช,วงระหว,างปX พ.ศ. 2521 – 2557 √ 
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ตาราง 3.1-1 ป4จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการศึกษาสภาพแวดล�อมก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครนิทรจําแนกตามพื้นที่ศึกษา และสรุปวิธีการศึกษา 
 

 

ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
ก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครินทร 

พื้นที่ศึกษา 
 

สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

1.3 อุทกวทิยาน้ําผิวดิน (ต,อ) - ปริมาณตะกอนสะสม และป9ญหาการกัดเซาะ       
ในอ,างเก็บน้ํา 

X √ X X X - ศึกษาความสัมพันธ)ระหว,างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปXเฉลี่ยกับพื้นที่
รับน้ําบริเวณโครงการเขื่อนศรนีครินทร)และพื้นที่ใกล�เคียง โดยการรวบรวม
และตรวจสอบข�อมูลตะกอนแขวนลอยของสถานีตรวจวัดตะกอน
แขวนลอยของกรมชลประทาน  
- ประเมินปรมิาณน้าํท,าในลุ,มน้ําแควใหญ,ตอนล,างโดยใช�แบบจําลอง 
SWAT 
- สํารวจสภาพการใช�ทีด่ินและป9ญหาการกดัเซาะในพื้นที่โครงการ 

√ 

1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน - คุณภาพน้ําผิวดิน ประกอบด�วย คุณภาพ
ทางด�านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และโลหะหนัก 
- สภาพและป9ญหาคุณภาพน้ําผิวดิน   

X √ √ √ √ - รวบรวมข�อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในช,วงปX พ.ศ. 
2531-2557 ทั้งในฤดูแล�งและฤดูฝน  
- รวบรวมข�อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินของแม,น้ําแควใหญ, 
และแม,น้ําแม,กลอง ในช,วงปX พ.ศ. 2550-2557 ทั้งในฤดูแล�งและฤดูฝน 
- สํารวจเก็บตัวอย,าง และวเิคราะห)คุณภาพน้ําผิวดินในภาคสนาม 
ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล�ง  
- เปรียบเทียบผลวเิคราะห)คุณภาพน้ําจากสถานีต,างๆ กับค,ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหล,งผิวดินตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห,งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) 
- ตรวจสอบแหล,งกําเนิดป9ญหามลภาวะทางน้ําจากทกุกจิกรรมในพื้นที่           
โดยพิจารณาขอบเขตตามเหมาะสมที่คาดว,าเปCนผลกระทบจากการ
ดําเนนิการของเขือ่นศรีนครินทร)  

√ 

1.5 อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน - อทุกธรณีวทิยาของจังหวัดกาญจนบุร ีแหล,งน้ํา
บาดาลและคุณภาพน้ํา ระดับน้ําใต�ดนิ อตัราการ
ให�น้ํา ทิศทางการไหลของน้ํา และลักษณะชั้นน้ํา
บาดาล 
- บ,อน้ําบาดาล ระดับความลึกของน้ําใต�ดนิ 
- การใช�น้ําบาดาลของชุมชนโดยรอบโครงการ 

X √ √ √ √ - ศึกษาและรวบรวมข�อมลูด�านอุทกธรณีวทิยา จากการติดตามข�อมูล       
อุทกธรณีวทิยาของหน,วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่โครงการ 
- วิเคราะห)การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต�ดินของพื้นที่บริเวณท�ายน้ําของ   
เขื่อนศรนีครนิทร) 
- ตรวจสอบข�อมูลจากสภาพพื้นที่จริงในภาคสนาม 

√ 
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ตาราง 3.1-1 ป4จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการศึกษาสภาพแวดล�อมก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครนิทรจําแนกตามพื้นที่ศึกษา และสรุปวิธีการศึกษา (ต-อ) 
 

 

ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
ก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครินทร 

พื้นที่ศึกษา 
 

สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

1.6 คุณภาพน้ําใต�ดิน - คุณภาพน้ําใต�ดนิ ประกอบด�วย คุณภาพ
ทางด�านกายภาพ และเคม ี 
- สภาพการใช�น้ําและป9ญหาคุณภาพน้ําใต�ดนิ   

X √ √ √ √ - ศึกษาและรวบรวมข�อมลูบ,อบาดาลและคุณภาพน้ํา จากระบบฐานข�อมูล
พสุธาราของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลปX พ.ศ. 2557 
- สํารวจและเก็บตัวอย,างคุณภาพน้ําจากบ,อบาดาล 
- เปรียบเทียบผลวเิคราะห)คุณภาพน้ําใต�ดนิกับค,ามาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาลที่ใช�บริโภคตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ)และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป"องกัน ด�าน
สาธารณสุขและการป"องกนัในเรือ่งสิ่งแวดล�อมเปCนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ)ใน
ราชกจิจานุเบกษา เล,ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 
- สอบถามประชาชนในพื้นที ่

√ 

1.7 ทรัพยากรดิน - คุณสมบัติดนิ ได�แก, ลักษณะเนื้อดิน ความชื้น 
ความอุดมสมบูรณ) (ปริมาณอินทรียวัตถุ            
ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ความอิ่มตัวของ
เบส ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ)    
ความเค็ม ความเปCนกรด-ด,าง การกร,อนของดิน 
- ลักษณะการใช�ที่ดนิประเภทต,างๆ  
- อัตราการชะล�างพังทลายของดิน  
 

√ √ √ √ √ - ศึกษาและรวบรวมข�อมลูทรัพยากรดิน จากกรมพัฒนาทีด่ิน เพื่อวเิคราะห)
คุณสมบัติของดินในพื้นที่ลุ,มน้ําแม,กลอง และพื้นที ่
- จัดทาํแผนทีก่ลุ,มชุดดิน ในพื้นที่ลุ,มน้ําแม,กลองและพื้นที่ศึกษา 
- ศึกษาและรวบรวมข�อมลูการใช�ที่ดนิ จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจําแนก         
การใช�ที่ดินประเภทต,างๆ ในพื้นที่ลุ,มน้ําแม,กลองและพื้นที่ศึกษาตอนบนของ
อ,างเก็บน้ําและพื้นที่ท�ายอ,างเก็บน้ํา 
- จัดทาํแผนที่จาํแนกการใช�ที่ดินประเภทต,างๆ ในพื้นที่ลุ,มน้ําแม,กลองและ
พื้นที่ศึกษา 
- จัดทาํแผนทีร่ะดับการสูญเสียดิน โดยใช�วธิีซ�อนทับแผนทีก่ลุ,มชุดดิน         
แผนที่สภาพการใช�ทีด่ิน และเส�นระดับปริมาณน้ําฝนรายปXเฉลี่ย ทําให�ทราบ
ค,าป9จจัยการสูญเสียดิน เพื่อคํานวณหาค,าอตัราการชะล�างพังทลายของดิน 
และจัดทาํแผนที่ระดับการสูญเสียดินซึ่งแบ,งเปCน 5 ระดับ ในการหาค,า
อัตราการชะล�างพังทลายของดินและการจดัทําแผนที่ใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) การประเมินอัตราการชะล�าง
พังทลายของดินในพื้นที่ลุ,มน้ําแม,กลองและพื้นที่ศึกษาข�างต�น ใช�สมการการ
สูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) 
- ตรวจสอบข�อมูลจากสภาพพื้นที่จริงในภาคสนาม 

√ 
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ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
ก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครินทร 

พื้นที่ศึกษา 
 

สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

1.8 การกดัเซาะและการ 
ตกตะกอน 

- ปริมาณตะกอนทั้งหมด (Total Sediment 
Discharge) ที่ไหลลงสู,อ,างเก็บน้ํา 

X 
 

√ 
 

X X X - รวบรวมและตรวจสอบข�อมูลตะกอนแขวนลอยรายปXของสถานตีรวจวัด
ตะกอนแขวนลอยของกรมชลประทาน ทั้งสิ้น 13 สถาน ีระหว,างปX พ.ศ. 
2540-2556  
- ทําการวเิคราะห)โดยการสร�างกราฟความสัมพันธ)ระหว,าปรมิาณตะกอน
แขวนลอยรายปXเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ํา  
- ประเมินค,าปรมิาณตะกอนท�องน้ํา จากค,าความสัมพันธ)เชิงเส�นในรูปสมการ
ถดถอยอย,างง,าย 

- 

1.9 ธรณีวิทยาและแผ,นดินไหว - สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่โครงการ 
- สภาพธรณีวิทยาโครงสร�างในพื้นที่โครงการ 
- รอยเลื่อน (Active Fault) ที่อยู,ใกล�เคียง และ
สถิติแผ,นดินไหวในพื้นทีโ่ครงการ ระดับความ
รุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึน้ 
- การรั่วซึมของน้ําบรเิวณรอบอ,างเก็บน้ําและ
บริเวณสันเขือ่น 
 

X 
X 
X 
 
 
X 
 

√ 
√ 
√ 
 
 
√ 

X 
X 
X 
 
 
X 
 

X 
X 
X 
 
 
X 

X 
X 
X 
 
 
X 
 

- ศึกษาและรวบรวมลักษณะธรณีวิทยาจากข�อมูลการสํารวจของกรม
ทรัพยากรธรณี  
- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห)ข�อมูลจากแผนทีแ่ผ,นดินไหว แผนทีแ่นวรอย
เลื่อน และข�อมูลการตรวจวดัแผ,นดินไหว สถิติการเกิดแผ,นดินไหว บริเวณที่
เกิดระดับความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึน้และข�อมลูรอยเลื่อนมีพลัง 
(Active Fault) ที่อยู,ใกล�เคียงกับพื้นที่โครงการ 
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห) ข�อมูลบันทกึการติดตามแผ,นดินไหว ใน
บริเวณพื้นทีเ่ขือ่นและใกล�เคียง จาก กฟผ. 
- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห) ข�อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมของเขื่อน จาก 
กฟผ. 
- ตรวจสอบข�อมูลจากสภาพพื้นที่จริงในภาคสนาม 

√ 

2. ทรัพยากรสิง่แวดล�อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวทิยาแหล,งน้ํา - ชนิดและปรมิาณของสิ่งมีชวีิตในน้ําแพลงก)ตอน

พืช แพลงก)ตอนสัตว) สัตว)หน�าดิน วัชพืชน้ํา ชนิด
ของปลาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว)น้ํา 

X 
 

√ √ X 
 

X 
 

- รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเก็บตัวอย,างนิเวศแหล,งน้ําเก็บแพลงก)ตอนพืชและ
สัตว)สัตว)หน�าดิน สาหร,าย ปลา สัตว)น้ํา ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม √ 

2.2 ปbาไม� 
 

- การใช�ที่ดนิประเภทปbาไม�และพื้นที่อนุรกัษ)ตาม
กฎหมาย √ √ √ X X 

- รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิและศึกษา โดยวางแปลงตัวอย,างขนาด    20x50 
เมตร และแบ,งเปCนแปลงย,อยขนาด 10x10 เมตร (0.01 เฮกแตร)) ได�ทั้งหมด 
10 แปลง จากนั้นทําการวางแปลงขนาด 1x1 เมตร (0.0001 เฮกแตร)) และ 
4x4 เมตร (0.0016 เฮกแตร)) 

√ - นิเวศวิทยาปbาไม� √ √ √ X X 
- การบุกรกุทําลายปbาไม� √ √ √ X X 
- ชั้นคุณภาพลุ,มน้ํา √ √ √ X X 
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ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
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การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

2.3 สัตว)ปbา - ชนิด วงศ) และสถานภาพของสัตว)ปbา  √ √ √ X X - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมทิําการศึกษา โดยการจําแนกชนิด และความ
มากมายสัตว)ปbาเลี้ยงลูกด�วยนม นก สัตว)เลื้อยคลาน และครึ่งบกครึ่งน้ํา 
ประเมนิสถานภาพป9จจุบัน ภัยคุกคาม และแนวทางการอนรุักษ) และจัดการ
สํารวจทางตรงและทางอ�อมในพื้นที่ปbาเต็งรงั ปbาดิบแล�ง และปbาเบญจพรรณ 
ตลอดจนพื้นที่น้ําลดรอบอ,างเก็บน้ําเขือ่นศรนีครินทร) 

√ 

3. คุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 
3.1 การใช�ประโยชน)ที่ดิน - การจําแนกประเภทและขนาดพื้นทีก่ารใช�ที่ดิน

ประเภทต,างๆ เช,น พื้นที่ปbา แหล,งน้ํา พื้นที่
เกษตรกรรม เช,น การทําสวนยางและสวนผลไม� 

√ √ √ X X - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมทิําการศึกษาโดยการจําแนกการใช�ประโยชน)ที่ดนิ
จาก 1) ช,วงเวลาก,อนและหลังการสร�างเขือ่น 2) ช,วงเวลาหลังจากการสร�าง
เขื่อน (2529) กับข�อมูลปX พ.ศ. 2545 จนถึงป9จจุบันเพื่อดูทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน)ทีด่ินภายหลังการสร�างเขื่อนศรีนครินทร) 

√ 

3.2 การคมนาคมขนส,ง - เส�นทางเข�าสู,ทีต่ั้งโครงการ √ √ √ √ √ - ศึกษาเส�นทางการคมนาคมทางบกและการคมนาคมขนส,งทางน้ํา ก,อนมี
โครงการและหลังจากมีโครงการ จากนั้นทําการประเมนิความรุนแรงของ
ผลกระทบเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการป"องกนัและแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

√ - โครงข,ายเส�นทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา √ √ √ √ √ 
- สภาพการจราจรทางบก และทางน้ํา √ √ √ √ √ 

3.3 สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 

- น้ําอุปโภคและบริโภค X √ √ √ √ - การใช�ไฟฟ"า ประปา ปรมิาณการใช�ไฟฟ"า ประปาของผู�ใช�ประเภทต,าง ๆ 
ได�แก, การใช�ในบ�านเรือนชุมชน ธรุกจิขนาดเล็ก อุตสาหกรรม และการให� 
บริการด�านอื่นๆ และการให�แสงสว,างในถนน โดยวิเคราะห)ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมก,อนมีโครงการและหลังมีโครงการทําการประเมนิความรนุแรง
ของผลกระทบเพื่อพิจารณากาํหนดมาตรการป"องกนัและแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

√ 

- การใช�ไฟฟ"าของชุมชน X √ √ √ √ 
- การให�บริการต,างๆ ในชุมชน X √ √ √ √ 
- แหล,งน้ําใช�ประเภทต,างๆ     X √ √ √ √ 

3.4 การประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว)น้ํา 

- ชนิดและปรมิาณการจับสัตว)น้ํา X √ √ X X - เก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต,างๆ ทีเ่กี่ยวข�อง เช,น การสํารวจ
ทางนเิวศวทิยาของแหล,งน้ํา ข�อมูลสถิติประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว)น้ําจาก
กรมประมง และสํานกังานประมงจังหวัด เปCนต�น  
- สํารวจชนิดและปรมิาณผลจับสัตว)น้ําจากแพปลา ซึ่งอยู,ขอบอ,างเก็บน้ํา
โดยรอบทบทวนเอกสารวิชาการจากการไฟฟ"าฝbายผลิตแห,งประเทศไทย 
สถาบันประมงน้ําจืดแห,งชาติ และงานวจิัยที่เกี่ยวข�อง 

√ 
- ชนิดและปรมิาณสัตว)น้ําจากการเพาะเลี้ยง X √ √ X X 

- รายได�ของผู�ทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว)น้ํา X √ √ X X 

3.5 การเกษตรกรรม - ชนิดพืชที่ปลูก X √ √ √ √ - ศึกษาข�อมูลทุติยภูมิและใช�ภาพถ,ายทางอากาศ ภาพถ,ายดาวเทียม 
ทําการแปลภาพพื้นทีเ่ขื่อนศรนีครนิทร) พื้นที่เขือ่นท,าทุ,งนา และพื้นทีเ่ขื่อน    
แม,กลอง 

√ 
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ป4จจัยสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นศึกษาสภาพแวดล�อม 
ก-อนและหลังมีเขื่อนศรีนครินทร 
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สรุปวิธีการศึกษา 

การสํารวจ 
ภาคสนาม A B C D E 

3.6 ป9ญหาอุทกภัย - ป9ญหาอทุกภัยทีเ่กดิขึ้นในอดีตและแนวทาง         
การจดัการน้ําท,วม 

X √ √ √ √ - ศึกษาข�อมูลทุติยภูมิและทําการศึกษาข�อมลูก,อนมีโครงการและหลังมี
โครงการของชุมชนรอบพื้นที่โครงการในหมู,บ�านและพื้นที่ใกล�เคียง พื้นที่
ตอนบน และตอนล,างเขือ่นศรีนครินทร) เขือ่นท,าทุ,งนา และเขือ่นแม,กลอง 

√ 

4. คุณค-าต-อคุณภาพชีวติ 
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม - สภาพทั่วไปทางเศรษฐกจิสังคมด�านการ

ประกอบอาชีพและรายได� รวมถึงด�านวิถีชีวติ
และการพัฒนาชุมชน  

√ √ √ √ √ - ศึกษาข�อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช�วิธีการสัมภาษณ)เชิงลึก (Indepth 
Interview) เก็บรายละเอียดข�อมูลจากกลุ,มตัวอย,าง  ศึกษาข�อมูลเชิงปริมาณ
ในเขตพื้นทีข่องประชากรที่อาศัยอยู,รอบพื้นที่เขื่อนศรนีครนิทร) โดยเก็บ
ข�อมูลในครัวเรอืนตัวอย,างทีอ่าศัยอยู,ในหมู,บ�าน 

√ 

4.2 ท,องเที่ยวและสุนทรียภาพ - ศึกษาข�อมูลที่ตั้งโครงการ และแหล,งท,องเที่ยว  
สถิติต,างๆ เกี่ยวกับการท,องเที่ยวของโครงการ 

√ √ √ √ √ - ศึกษารวบรวมข�อมูลการท,องเที่ยว และสอบถามความคิดเห็นของ
นักท,องเที่ยว และผู�ประกอบการในเรื่องการมาเที่ยว ค,าใช�จ,ายและกจิกรรม
ต,างๆ ทีเ่กดิขึ้นในการท,องเที่ยว รวมถึงแนวโน�มความต�องการมาเที่ยวอกี 

√ 

4.3 สาธารณสุข 
 
 

- สภาพทางด�านการสาธารณสุขของประชาชน 
ประกอบด�วย สถิตโิรคหรอืความเจ็บปbวย ข�อมูล
การระบาดของโรคผ,านทางน้ําและโรคระบาด
อื่นๆ และบริการสาธารณสุขในพื้นที ่

√ √ √ √ √ - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ และเอกสารที่เกี่ยวข�อง ได�แก, ผลการตรวจสุขภาพ
ของพนกังานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรนีครนิทร) และจํานวนสถานพยาบาล 
อุปกรณ)ทางการแพทย) บุคลากรทางการแพทย) 

√ - สุขภาพอนามัยของประชาชนและครวัเรือน 
แหล,งน้ําใช�และปริมาณการใช�น้ําของชุมชน 
ภาวะโภชนาการของชุมชน รวมทั้งข�อมูลลักษณะ
ประชากร การศึกษา อาชีพ รายได� 

√ √ √ √ √ - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิและเอกสารที่เกี่ยวข�อง ได�แก, สถิติการเจ็บปbวย        
จากโรงพยาบาลใกล�เคียงเพื่อทราบข�อมูลเกีย่วกับการเจ็บปbวยของประชาชน
ในพื้นทีร่วมทั้งศึกษาความเพียงพอของสถานบริการด�านสาธารณสุข 
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4.4 การมสี,วนร,วมของประชาชน - ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินโครงการ 
- นําเสนอผลการศึกษา 
- รับฟ9งข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นจากหน,วยงาน     
และผู�เข�าร,วมประชุม  

√ √ √ √ √ - พบปะหน,วยงานสัมภาษณ)หน,วยงานต,างๆ และผู�ที่เกี่ยวข�องก,อนเริม่ศึกษา 
- จัดประชุมรับฟ9งความคิดเห็นจากประชาชนจํานวน 2 ครั้ง พร�อมสอบถาม
ความคิดเห็นของผู�เข�าร,วมประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ เพื่อนํามา 
ใช�ในการศึกษา 
- จัดการประชุมกลุ,มย,อยจํานวน 5 ครั้ง เพื่อรับฟ9งข�อเสนอจากชุมชน และ
หน,วยงานท�องถิน่ 

√ 

 
หมายเหตุ:   √ คือ   ดําเนินการศึกษา    X คือ   ไม,ได�ศึกษา 

การศึกษาด�าน ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ และคุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 
พื้นที่ A คือ พื้นที่ลุ,มน้ําทางตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร)  

พื้นที่ B คือ พื้นที่ลุ,มน้ําตอนกลางของเขื่อนศรีนครินทร)  

พื้นที่ C คือ พื้นที่ลุ,มน้ําที่อยู,ระหว,างเขื่อนศรีนครินทร)และเขื่อนท,าทุ,งนา  
พื้นที่ D คือ พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนล,างของลุ,มน้ําแควใหญ, จากเขื่อนท,าทุ,งนาลงไปจนถึงจุดบรรจบของแควใหญ,กับแควน�อย ที่อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
พื้นที่ E คือ พื้นที่ครอบคลุมลุ,มน้ําทางตอนล,างของแม,น้ําแม,กลอง ตั้งแต,อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม,น้ํา และทางตะวันออกของพื้นที่จรดแม,น้ําท,าจีน  

การศึกษาด�านคุณค-าต-อคุณภาพชีวิต 
พื้นที ่A คือ พื้นที่อพยพ พื้นที ่B คือ พื้นที่การเกษตร พื้นที ่C คือ พื้นทีก่ารประมง  พื้นที ่D คือ พื้นที่รีสอร)ทและแพพัก และ พื้นที่ E คือ พื้นทีท่�ายเขือ่นศรีนครนิทร)ถึงเขือ่นแม,กลอง (ริมตลิ่ง) 
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3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 
  การศึกษาสภาพแวดล�อมป�จจุบัน ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ได�แก� สภาพภูมิประเทศ 
อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน     
อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน คุณภาพน้ําใต�ดิน ทรัพยากรดิน การกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน และธรณีวิทยาและ
แผ�นดินไหว ผลการศึกษาสภาพแวดล�อมป�จจุบัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือทราบลักษณะของสภาพภูมิประเทศ ได�แก� ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง-ตํ่า 
ความลาดชัน และลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีในป�จจุบันของพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกล�เคียง  
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินการของโครงการต�อสภาพภูมิประเทศ 
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกัน แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเกิดข้ึน           
จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการต�อสภาพภูมิประเทศ  
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข�อมูลแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส�วน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ระวาง
ลุ�มน้ําแม�กลอง  
     (2)  ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีท่ีมีความอ�อนไหวทางด�านทัศนียภาพ หรือการ
มองเห็นอันเนื่องจากการก�อสร�างโรงไฟฟ9าและองค@ประกอบ ซ่ึงคาดว�าอาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิประเทศไปจากเดิม และอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อทัศนียภาพในระยะยาวได� เปAนต�น  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ท่ีตั้งและอาณาเขต  
       เข่ือนศรีนครินทร@ต้ังอยู�ในเขตอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มีตัวเข่ือนต้ังอยู�ท่ี
ตําบลท�ากระดาน และพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส�วนของตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ ตําบล         
แม�กระบุง ตําบลหนองเปAด และตําบลท�ากระดาน (ดังภาพ 3.2-1) โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดอยู�ในเขตลุ�มน้ํา          
แม�กลอง ซ่ึงต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ทางฝ�Eงขวาของลุ�มน้ําเจ�าพระยา อยู�ระหว�างละติจูด         
13o 45′ ถึง 16o 25′ เหนือ และลองติจูด 98o 00′ ถึง 100o 00′ ตะวันออก มีอาณาเขตติดต�อ ดังนี้ (ดังภาพ 3.2-2 
และตาราง 3.2-1) 
       ทิศเหนือ   ติดต�อกับ  ลุ�มน้ําสาละวิน 
       ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ  ลุ�มน้ําท�าจีนและลุ�มน้ําสะแกกรัง 
       ทิศใต�    ติดต�อกับ  ลุ�มน้ําเพชรบุรีและอ�าวไทย 
       ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ  เทือกเขาสูงชัน ซ่ึงเปAนเส�นแบ�งเขตชายแดนไทย            
กับสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร@   
       ลุ�มน้ําแม�กลองมีพ้ืนท่ีลุ�มน้ําประมาณ 30,181 ตารางกิโลเมตร หรือ 18.863 ล�านไร�         
คิดเปAนร�อยละ 5.88 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวม 9 จังหวัด ได�แก� จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดเพชรบุรี สภาพภูมิประเทศ บริเวณทางตอนเหนือและตะวันตกเปAนเทือกเขาสูง ส�วนทางตอนกลางและ
ตอนล�างต้ังแต�บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี จนถึงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม เปAนพ้ืนท่ีค�อนข�างราบจนถึงพ้ืนท่ี
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ราบตํ่าบริเวณปากแม�น้ําของแม�น้ําแควน�อยและแม�น้ําแควใหญ� ซ่ึงอยู�ทางตอนบนของลุ�มน้ําจะไหลไประหว�าง
แนวร�องเขา ส�วนแม�น้ําแม�กลองทางตอนล�างของลุ�มน้ําจะไหลผ�านบริเวณท่ีราบของลุ�มน้ํา 
     (2)  สภาพภูมิประเทศ  
       พ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลอง มีลักษณะเปAนแนวยาว วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต� ประกอบด�วย    
11 ลุ�มน้ําย�อย (ดังภาพ 3.2-3 และตาราง 3.2-2) สภาพภูมิประเทศส�วนใหญ�เปAนพ้ืนท่ีเขาสูงชันท่ีมีร�อยละ
ความลาดชันมากกว�า 35 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,204,932 ไร� หรือร�อยละ 59.40 ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา พบบริเวณ
ทางด�านทิศเหนือของลุ�มน้ํา ครอบคลุมลุ�มน้ําสาขาห�วยแม�จัน ลุ�มน้ําสาขาห�วยแม�ละมุง ลุ�มน้ําสาขาแม�น้ํา      
แควใหญ�ตอนบน ลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนล�าง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ีครอบคลุม       
ลุ�มน้ําสาขาห�วยขาแข�งและห�วยตะเพิน บริเวณตะวันตกของลุ�มน้ําครอบคลุมลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควน�อย
ตอนบน ลุ�มน้ําสาขาห�วยปNลOอก และลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควน�อยตอนล�าง ท่ีเหลือมีสภาพภูมิประเทศเปAนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน�อย มีเนื้อท่ี 2,625,902 ไร� หรือร�อยละ 13.92 ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา ครอบคลุมเปAนพ้ืนท่ีกว�างบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีราบเรียบถึงค�อนข�างราบเรียบ มีเนื้อท่ี 2,257,554 ไร� หรือร�อยละ 11.97 ของพ้ืนท่ี
ลุ�มน้ํา พบบริเวณตอนล�างของลุ�มน้ํา พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อท่ี 1,412,357 ไร� หรือร�อยละ 7.49 ของพ้ืนท่ี
ลุ�มน้ํา พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อท่ี 447,783 ไร� หรือร�อยละ 2.37 ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา และพ้ืนท่ีเนินเขา มีเนื้อท่ี 
136,408 ไร�หรือร�อยละ 0.72 ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา ดังแสดงในตาราง 3.2-3 และภาพ 3.2-4 และพบว�ามีพ้ืนท่ีผิวน้ํา
บริเวณเข่ือนวชิราลงกรณ@เนื้อท่ีประมาณ 215,828 ไร� และพ้ืนท่ีผิวน้ําบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@เนื้อท่ี 236,242 
ไร� (พ้ืนท่ีผิวน้ําได�จากการคํานวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@) 
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ภาพ  3.2-1  ท่ีตั้งของเข่ือนศรีนครินทร 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2557 (ปรับปรุงจากข�อมูลแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร) 
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ภาพ  3.2-2  สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ-มน้ําแม-กลอง 

 

ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2557 
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ภาพ  3.2-3  ลุ-มน้ําสาขาของลุ-มน้ําแม-กลอง 

 

ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2557 
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ตาราง  3.2-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ-มน้ําแม-กลอง 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัด 

(ตร.กม.) 
พ้ืนท่ีในเขตลุ-มน้ําแม-กลอง ร�อยละ 

ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
ร�อยละของพ้ืนท่ี 
ในลุ-มน้ําแม-กลอง (ตร.กม.) (ไร-) 

ตาก 17,274.21 4,821.94 3,013,713 27.91 15.98 
อุทัยธานี 6,621.64 2,235.53 1,397,206 33.76 7.41 
สุพรรณบุรี 5,426.34 593.15 370,719 10.93 1.97 
กาญจนบุรี 19,414.25 17,293.25 10,808,281 89.08 57.30 
นครปฐม 2,124.82 254.06 158,788 11.96 0.84 
ราชบุรี 5,193.42 4,596.42 2,872,763 88.50 15.23 
สมุทรสงคราม 414.15 210.13 131,331 50.74 0.70 
สมุทรสาคร 858.68 173.65 108,531 20.22 0.58 
เพชรบุรี 6,172.67 2.59 1,619 0.04 0.01 

รวม 30,180.71 18,862,950 - 100.00 
 
 
ตาราง  3.2-2 ลุ-มน้ําสาขาแม-น้ําแม-กลอง 

ลุ-มน้ําสาขา พ้ืนท่ี (ตร. กม.) % ของพ้ืนท่ีลุ-มน้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
1. แควใหญ�ตอนบน 5,066.88 16.79% อ. อุ�งผาง จ. ตาก 
2. ห�วยแม�ละมุง 694.36 2.30% อ. อุ�งผาง จ. ตาก 
3. ห�วยแม�จัน 700.66 2.32% อ. อุ�งผาง จ. ตาก 
4. ห�วยขาแข�ง 2,361.50 7.82% อ. บ�านไร� จ. อุทัยธานี 
5. แควใหญ�ตอนล�าง 4,024.80 13.34% อ. เมือง อ. ศรีสวัสด์ิ จ. กาญจนบุรี 
6. ห�วยตะเพิน 2,506.15 8.30% อ. บ�อพลอย อ. หนองปรือ อ. เมือง จ. กาญจนบุร ี

อ. ด�านช�าง จ. สุพรรณบุรี 
7. แควน�อยตอนบน 4,115.56 13.64% อ. ทองผาภูมิ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี 
8. ห�วยปNล็อค 952.66 3.16% อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 
9. แควน�อยตอนล�าง 3,383.36 11.21% อ. ด�านมะขามเต้ีย อ. ท�าม�วง อ. ไทรโยค  

จ. กาญจนบุรี 
10. ลําภาช ี 2,574.74 8.53% อ. ด�านมะขามเต้ีย จ. กาญจนบุรี 

อ. จอมบึง อ. สวนผึ้ง อ. บ�านคา จ. ราชบุร ี
11. ท่ีราบแม�น้ํา 
     แม�กลอง 

3,800.05 12.59% อ. ท�ามะกา อ. ท�าม�วง อ. พนมทวน อ. บ�อพลอย 
จ. กาญจนบุรี 
อ. จอมบึง อ. ดําเนินสะดวก อ. บางแพ อ. บ�านโปRง        
อ. ปากท�อ อ. วัดเพลง อ. เมือง  อ. โพธาราม  
จ. ราชบุรี 
จ. สมุทรสงคราม 

รวม 30,180.72 100.00%  
ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2557 

ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2557 
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ตาราง  3.2-3 ขนาดพ้ืนท่ีของลักษณะภูมิประเทศแบบต-างๆ ในลุ-มน้ําแม-กลอง 

ความลาดชัน คําอธิบาย ไร- ร�อยละ 
A ราบเรียบถึงค�อนราบเรียบ 2,257,554 11.97 
B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย 2,625,902 13.92 
C ลูกคลื่นลอนลาด 1,412,357 7.49 
D ลูกคลื่นลอนชัน 447,783 2.37 
E เนินเขา 136,408 0.72 
SC ท่ีลาดชันเชิงซ�อน 11,204,932 59.40 
U พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสร�างและอ่ืนๆ 197,258 1.30 

W1 แหล�งน้ําธรรมชาติ 80,213 0.43 
W2 แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 500,543 2.40 

รวม 18,862,950 100.00 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
 
       พ้ืนท่ีศึกษาส�วนใหญ�อยู�ภายในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลอง ซ่ึงแยกออกเปAนพ้ืนท่ีย�อย           
5 พ้ืนท่ี ได�แก� พ้ืนท่ี A, B, C, D และ E ดังแสดงในภาพ 3.2-4 ในส�วนของการศึกษาสภาพภูมิประเทศ         
ได�แบ�งพ้ืนท่ีศึกษาออกเปAน 2 พ้ืนท่ีหลัก ได�แก� พ้ืนท่ีตอนบนของอ�างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) และพ้ืนท่ี
ตอนล�างของอ�างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี C, D และ E)  มีรายละเอียดของสภาพภูมิประเทศ ดังนี้ 
       (2.1) สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนบนของอ-างเก็บน้ํา 
         พ้ืนท่ีตอนบนของอ�างเก็บน้ําประกอบด�วยพ้ืนท่ี A และ B ตามภาพ 3.2-5   
โดยพ้ืนท่ี A เปAนพ้ืนท่ีลุ�มน้ําทางตอนบนของเข่ือนศรีนครินทร@ ครอบคลุมพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของลุ�มน้ําสาขาแม�น้ํา
แควใหญ�ตอนบน ห�วยแม�ละมุง และห�วยแม�จัน ลักษณะภูมิประเทศเปAนเทือกเขาสูง และส�วนของพ้ืนท่ี B     
ซ่ีงเปAนพ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางของเข่ือนศรีนครินทร@ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของลุ�มน้ําสาขา ห�วยขาแข�ง บางส�วน
ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�น้ําแควใหญ�ตอนบนท่ีต�อเนื่องจากพ้ืนท่ี A และพ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําสาขาแม�น้ํา  
แควใหญ�ตอนกลาง โดยพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร@จะมีสันเข่ือนต้ังอยู�บนลําน้ําแควใหญ� บริเวณตําบลท�ากระดาน 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ในลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนกลาง สภาพภูมิประเทศส�วนใหญ�ยังคงมี
สภาพเปAนเทือกเขาสูง  
         สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนบนของอ�างเก็บน้ําส�วนใหญ� เปAนพ้ืนท่ีลาดชัน
เชิงซ�อนท่ีมีร�อยละความลาดชันมากกว�า 35 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,715,181 ไร� หรือร�อยละ 79.19 ของพ้ืนท่ีศึกษา
ท้ังหมด พบบริเวณทางด�านทิศเหนือของลุ�มน้ํา ครอบคลุมลุ�มน้ําสาขาห�วยแม�จัน ลุ�มน้ําสาขาห�วยแม�ละมุง    
ลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนบน และลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนล�าง รองลงมามีสภาพภูมิประเทศ    
เปAนลูกคลื่นลอนลาดมีนื้อท่ี 613,415 ไร� หรือร�อยละ 8.50 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน�อยเนื้อท่ี 352,924 ไร� หรือร�อยละ 4.89 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชันเนื้อท่ี 229,888 ไร� 
หรือร�อยละ 3.19 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด พ้ืนท่ีเนินเขาเนื้อท่ี 53,331 ไร� หรือร�อยละ 0.74 ของพ้ืนท่ีศึกษา
ท้ังหมด พ้ืนท่ีราบเรียบถึงค�อนข�างราบเรียบเนื้อท่ี 9,380 ไร� หรือร�อยละ 0.13 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด ท่ีเหลือ
จะ เปA น พื้ น ที่ น้ํา และพ้ืนท่ีสิ่งปลู กส ร� า ง อื่ นๆ  โดยรายละเอียดสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ี A และพ้ืนท่ี B         
แสดงในตาราง 3.2-4 ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ จะครอบคลุมพ้ืนท่ี    
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เข่ือนศรีนครินทร@ซ่ึงต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี B ส�วนพ้ืนท่ีเข่ือนวชิราลงกรณ@นั้นอยู�ในลุ�มน้ําแม�กลอง แต�มิได�อยู�ในพ้ืนท่ี
ศึกษา  
 

ตาราง  3.2-4   ขนาดพ้ืนท่ีของลักษณะภูมิประเทศแบบต-างๆ ของพ้ืนท่ีตอนบนของอ-างเก็บน้ํา  

ความ 
ลาดชัน 

คําอธิบาย 
พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 

พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ 
A ราบเรยีบถึงค�อนข�างราบเรียบ 7,206 0.20 2,174 0.06 9,380 0.13 
B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย 207,163 5.78 145,761 4.01 352,924 4.89 
C ลูกคลื่นลอนลาด 429,031 11.98 184,384 5.07 613,415 8.50 
D ลูกคลื่นลอนชัน 141,291 3.95 88,597 2.44 229,888 3.19 
E เนินเขา 28,310 0.79 25,021 0.69 53,331 0.74 
SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ�อน 2,767,835 77.28 2,947,346 81.06 5,715,181 79.19 
U พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสร�างและอ่ืนๆ 635 0.02 - - 635 0.01 

W1 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ - - 6,454 0.18 6,454 0.09 
W2 แหล�งนํ้าท่ีสร�างข้ึน - - 236,242 6.50 236,242 3.27 

รวม 3,581,472 100.00 3,635,979 100.00 7,217,451 100.00 
 ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
 
       (2.2) สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนล-างของอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
         พ้ืนท่ีตอนล�างของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ประกอบด�วยพ้ืนท่ี  C , D,  E 
(ดังแสดงในภาพ 3.2-6) โดยพ้ืนท่ี C เปA น พื้ น ที่ ลุ� มน้ํา ที่ อ ยู� ร ะหว� า ง เ ขื่ อนศรีนครินทร@และเข่ือนท�าทุ�งนา 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนล�าง ท่ีทอดมาจากสันเข่ือนศรีนครินทร@ ในเขตตําบลท�ากระดาน 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศจะเปAนพ้ืนท่ีราบริมแม�น้ําแควใหญ� มีเขาสูงชันขนาบ 
บริเวณตอนท�ายของแม�น้ําแควใหญ� มีการสร�างเข่ือนท�าทุ�งนาก้ันแม�น้ําบริเวณบ�านท�าทุ�งนา ตําบลช�องสะเดา      
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในส�วนของพ้ืนท่ี D ซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�   
จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไปจนถึงจุดบรรจบของแควใหญ�กับแควน�อย ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี บริเวณตอนบน 
ของพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของลุ�มน้ําสาขาลําตะเพิน โดยสภาพภูมิประเทศในลุ�มน้ําสาขาลําตะเพิน
มีสภาพพ้ืนท่ีเปAนเทือกเขาสูง บริเวณตอนล�างของพ้ืนท่ีมีสภาพภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย        
ต�อเนื่องมาจากบริเวณลุ�มน้ําสาขาแม�น้ําแควใหญ�ตอนล�าง และพ้ืนท่ีราบ ส�วนพ้ืนท่ี E มีสภาพเปAนพ้ืนท่ีราบ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของลุ�มน้ําสาขาท่ีราบแม�กลอง และพ้ืนท่ี E ซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีตอนล�างของอ�างเก็บน้ํา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของลุ�มน้ําสาขาท่ีราบแม�กลอง มีสภาพเปAนพ้ืนท่ีราบ ส�วนบริเวณตอนเหนือของพ้ืนท่ี 
E ครอบคลุมพ้ืนท่ีเข่ือนแม�กลองซ่ึงเปAนแหล�งน้ําสําคัญ ท่ีส�งน้ําให�กับโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน  
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 ภาพ  3.2-4  สภาพภูมิประเทศลุ-มน้ําแม-กลอง 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2557 
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ภาพ  3.2-5   สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนบนของอ-างเก็บน้ํา 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2557 
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         สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนล�างของอ�างเก็บน้ํา ส�วนใหญ�เปAนพ้ืนท่ีราบเรียบ  
ถึงค�อนข�างราบเรียบ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 1,990,521 ไร� หรือร�อยละ 42.09 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด โดย
ลักษณะภูมิประเทศดังกล�าว พบในพ้ืนท่ี E มากท่ีสุด ประมาณ 1,664,536 ไร� หรือร�อยละ 63.33 ของพ้ืนท่ี
ศึกษาท้ังหมด รองลงมามีสภาพภูมิประเทศเปAนลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย เนื้อท่ี 1,288,348 ไร� หรือร�อยละ 
27.24 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด โดยลักษณะภูมิประเทศแบบนี้พบในพ้ืนท่ี D มากท่ีสุด เนื้อท่ี 607,607 ไร� หรือ
ร�อยละ 37.58 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด ส�วนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ�อนเนื้อท่ี 1,089,145 ไร� หรือร�อยละ 23.03 ของ
พ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด โดยพบในพ้ืนท่ี C มากท่ีสุด เนื้อท่ี 350,909 ไร� หรือร�อยละ 72.92 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเนื้อท่ี 224,558 ไร� หรือร�อยละ 4.75 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด โดยพบในพ้ืนท่ี D มาก
ท่ีสุด เนื้อท่ี 130,118 ไร� หรือร�อยละ 8.04 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชันเนื้อท่ี 51,518 ไร� หรือ
ร�อยละ 1.09 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด พบในพ้ืนท่ี D มากท่ีสุดเช�นกัน มีเนื้อท่ี 51,089 ไร� หรือร�อยละ 3.16 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และพ้ืนท่ีเนินเขาเนื้อท่ี 15,521 ไร� หรือร�อยละ 0.33 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด โดยพบในพ้ืนท่ี 
D มากท่ีสุด เนื้อท่ี 15,062 ไร� หรือร�อยละ 0.93 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด รายละเอียดสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ี 
C, D และ E แสดงในตาราง 3.2-5 
 

ตาราง  3.2-5 ขนาดพ้ืนท่ีของลักษณะภูมิประเทศแบบต-างๆ ของพ้ืนท่ีตอนล-างของอ-างเก็บน้ํา 

ความ
ลาดชัน 

คําอธิบาย 
พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี  D พ้ืนท่ี E รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 

พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ พ้ืนท่ี (ไร-) ร�อยละ 

A 
ราบเรยีบ 

ถึงค�อนราบเรียบ 
21,362 4.44 304,623 18.81 1,664,536 63.33 1,990,521 42.09 

B 
ลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน�อย 
75,976 15.79 607,607 37.53 604,765 23.01 1,288,348 27.24 

C ลูกคลื่นลอนลาด 32,455 6.74 130,118 8.04 61,985 2.36 224,558 4.75 
D ลูกคลื่นลอนชัน 429 0.09 51,089 3.16 0 0.00 51,518 1.09 
E เนินเขา 125 0.03 15,062 0.93 334 0.01 15,521 0.33 

SC 
ท่ีลาดชัน
เชิงซ�อน 

350,909 72.92 506,439 31.28 231,797 8.82 1,089,145 23.03 

U 
พ้ืนท่ีสิ่งปลูก

สร�างและอ่ืนๆ 
- - 4,006 0.25 59,150 2.25 63,156 1.34 

W2 
แหล�งนํ้า 
ท่ีสร�างข้ึน 

- - 250 0.02 5,923 0.23 6,173 0.13 

รวม 481,256 100.0 1,619,194 100.0 2,628,490 100.00 4,728,940 100.0 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
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ภาพ  3.2-6   สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตอนล-างของอ-างเก็บน้ํา 
 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2557 
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  3.2.2 อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศ 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพภูมิอากาศ ได�แก� ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ@ ความเร็ว
ลม และการระเหยน้ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
     (2)  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@        
ต�อสภาพภูมิอากาศในระดับท�องถ่ินบริเวณท่ีตั้งโครงการ  
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกันแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมและทบทวนรายงานการศึกษาสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาท่ีเคยมี
การศึกษาไว�แล�วระหว�างป] พ.ศ. 2519-2528 ในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห@ในด�านต�างๆ 
     (2)  รวบรวมข�อมูลสถิติภูมิอากาศแล ะอุตุนิ ยมวิทยา ในคาบ 37 ป] (พ.ศ. 2521-2557)         
ของสถานีเข่ือนศรีนครินทร@ และในคาบ 44 ป] (พ.ศ. 2513-2556) ของสถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมือง
กาญจนบุรีของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือทําการศึกษาข�อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช�ข�อมูล
ค�าเฉลี่ยรายเดือนและรายป]ของปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ@ อุณหภูมิ และปริมาณน้ําระเหย เปAนต�น  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในลุ-มน้ําแม-กลอง 
       สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปในลุ�มน้ําแม�กลอง อยู�ภายใต�ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพภูมิอากาศเปAนเขตร�อนชื้น ในช�วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมได�รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ทําให�ช�วงระยะเวลานี้มีฝนตกและความชื้นสูง การแพร�กระจายของฝน
แตกต�างกันอย�างเห็นได�ชัดในบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผา
ภูมิและอําเภอไทรโยค คือ มีฝนตกค�อนข�างชุกและมีช�วงการกระจายของฝนมากกว�าตอนล�าง ลักษณะ
ภูมิอากาศ แบ�งได�เปAน 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
       - ฤดูร�อน เริ่มเม่ือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ@ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เปAนช�วงของลมฝRายใต�พัดมาปกคลุมทําให�อากาศร�อนอบอ�าว 
โดยมีอากาศร�อนจัดในเดือนเมษายน 
       - ฤดูฝน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน (ตุลาคม) โดยช�วงนี้ 
เปAนช�วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให�มีฝนตกในช�วงนี้ โดยจะตกชุกท่ีสุดในช�วง
เดือนกันยายนและเปAนช�วงท่ีมีความชื้นสูงด�วย 
       - ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีน ทําให�มีอากาศหนาวเย็นและแห�งแล�งแผ�ลงมาปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ@ 
       กล�าวโดยสรุป จังหวัดกาญจนบุรีจะได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมซ่ึงพัดมาตามฤดูกาล 2 
มรสุม คือ ในช�วงฤดูหนาวจะได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให�บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห�งแล�ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ในช�วงฤดูฝน ทําให�ฝนตกและ
อากาศชุ�มชื้น 
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     (2)  สภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร จากรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล�อมหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร ปO พ.ศ. 2530   
       การทบทวนรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล�อม ภายหลังการ
ก�อสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ ซ่ึงดําเนินการในป] พ.ศ. 2530 สรุปได�ว�า จากการวิเคราะห@ข�อมูลปริมาณฝน พบมี
แบบแผนการกระจายของปริมาณฝนรายเดือน ระหว�างระยะเวลาก�อนและหลังการก�อสร�างนั้น มีค�าเหมือนกัน
ท้ังพ้ืนท่ีต�นน้ํา1 และท�ายน้ํา2 ของเข่ือนศรีนครินทร@ โดยปริมาณฝนเฉลี่ยรายป]ท้ังสองช�วง มีค�า 1,042 และ 
1,033 มิลลิเมตร ถือว�าไม�มีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร@ 
       ส�วนการวิเคราะห@แนวโน�มของข�อมูลภูมิอากาศ ระหว�างป] พ.ศ. 2519-2528        
ของสถานีเมืองกาญจนบุรี พบแนวโน�มท่ีมีนัยสําคัญ คือ ความชื้นสัมพัทธ@มีค�าเพ่ิมข้ึน การคายระเหยมีค�าลดลง 
อุณหภูมิในอากาศปกติมีค�าตํ่าลง ความกดอากาศมีค�าตํ่าลง มีปริมาณเมฆมาก และมีการมองเห็นท่ีชัดข้ึน  
       จากการท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@มีพ้ืนท่ีประมาณ 419 ตร.กม. คิดเปAน 4% ของ
พ้ืนท่ีลุ�มน้ําแควใหญ� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีเข่ือนและอ�างเก็บน้ํา จึงคาดว�า       
จะเกิดข้ึนเฉพาะในพ้ืนท่ี และจํากัดอยู�ในบริเวณใกล�เคียงอ�างเก็บน้ํา นอกจากนี้ พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญ�
ของเข่ือนศรีนครินทร@ อาจทําให�เกิดคลื่นลมแรง ขนาดความสูงถึง 4 เมตร ได� และเคยมีรายงานว�ามีคลื่นขนาด
ความสูง 2 เมตร เปAนประจํา จึงได�เสนอแนะให� กฟผ. จัดให�มีระบบเตือนภัย เรือกู�ภัย และมาตรการด�านความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ 
       ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศโดยรวม ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมภายหลังการก�อสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ ระบุว�า ยังไม�อาจสรุปได�อย�างชัดเจน เนื่องจากการศึกษา
เกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5 ป] หลังจากเข่ือนดําเนินการ ซ่ึงถือว�าค�อนข�างสั้น พร�อมเสนอแนะ กพฝ.          
ให�ดําเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณฝนและสภาพภูมิอากาศอย�างต�อเนื่อง 
     (3)  อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศหลังก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จและข�อมูล
ปPจจุบัน  
       การวิเคราะห@ข�อมูลอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศก�อนการสร�างเข่ือน หลังการ
สร�างเข่ือน และป�จจุบันของเข่ือนศรีนครินทร@ จะครอบคลุมสภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบ 
และบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน โดยข�อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@ จะเปAนตัวแทนของ
พ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบ และข�อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จะเปAนตัวแทนของพ้ืนท่ี
ท�ายเข่ือน (สถิติภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร@ ระหว�างป] พ.ศ. 2521-2557 จากสถานีตรวจวัด
อากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@ และสถิติภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ ระหว�างป] พ.ศ. 2513-
2556 จากสถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี แสดงในภาคผนวก ก) 

                                                           
1 สถานีวัดนํ้าฝนพื้นท่ีต�นนํ้าของเขื่อนศรีนครินทร@ 9 สถานี ประกอบด�วย 1) สถานีอุ�มผาง จ.ตาก (63042) 2) สถานี 13304 3) สถานีแก�งเรียง      
อ.ศรีสวัสด์ิ (13191) 4) สถานี อ.ศรีสวัสด์ิ (13083) 5) สถานีเขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ (13464) 6) สถานีบ�านเขาเหล็ก อ.ศรีสวัสด์ิ (13342) 7) 
สถานี 13312 8) สถานีหาดปานา อ.ศรีสวัสด์ิ (13294)  9)  สถานีน้ําโจน อ.ทองผาภูมิ (13444)    
  
2 สถานีวัดนํ้าฝนพื้นท่ีท�ายนํ้าของเขื่อนศรีนครินทร@ 9 สถานี ประกอบด�วย 1) สถานี อ.เมืองกาญจนบุรี (13013) 2) สถานี อ.ท�าม�วง (13022) 3) 
สถานี อ.ท�ามะกา (13042) 4) สถานีเขื่อนแม�กลอง อ.ท�าม�วง (13171) 5) สถานีโครงการท�าโล อ.ท�าม�วง (13200) 6) สถานีบ�านพัก ต.หนองขาว   
อ.ท�าม�วง (13240) 7) สถานีวังมะสัง อ.ศรีสวัสด์ิ (13281) 8) สถานีโครงการนครปฐม อ.ท�ามะกา (13330) 9) สถานีแผนก ผสมสัตว@ท่ี 1 อ.เมือง
กาญจนบุรี (13414) 
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       (3.1) สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบ 
         จากข�อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@ 
สามารถวิเคราะห@สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบ โดยใช�ข�อมูลระหว�างป] พ.ศ. 2521-2522             
เปAนตัวแทนระยะเวลาก�อนการสร�างเข่ือน ข�อมูลระหว�างป] พ.ศ. 2523-2556 เปAนตัวแทนระยะเวลาหลังการ
สร�างเข่ือน และข�อมูลป] พ.ศ. 2557 เปAนตัวแทนในสภาพป�จจุบัน สามารถสรุปค�าเฉลี่ยรายเดือนและรายป] 
ของตัวแปรสภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญ (ภาพ 3.2-7 (ภาพ ก-ง)) ได�ดังนี้   
         (1)  อุณหภูมิ อุณหภูมิของสถานีเข่ือนศรีนครินทร@ท่ีมีการบันทึก จะเปAนค�า
อุณหภูมิต่ําสุดและสูงสุด ในคาบ 37 ป] (พ.ศ. 2521-2557) โดยพบว�า อุณหภูมิรายป]ตํ่าสุดและสูงสุดเฉลี่ยมีค�า 
19.9 และ 34.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ส�วนอุณหภูมิรายเดือนสูงสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ป] มีค�า 37.7 องศา
เซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิรายเดือนตํ่าสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ป] มีค�า 14.6 องศาเซลเซียสในเดือน
ธันวาคม ท้ังนี้เนื่องจากได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดพาเอาความหนาวเย็นจากซีกโลก
เหนือลงมา 
           เม่ือนําค�าอุณหภูมิตํ่าสุดและสูงสุดรายเดือนและรายป]เฉลี่ย มาพลOอต
กราฟ (ภาพ 3.2-7 (ภาพ ก)) พบว�า รูปแบบการกระจายของอุณหภูมิรายเดือนและรายป] มีค�าเปAนไปตาม
ฤดูกาล ท้ังก�อนการสร�างเข่ือน  หลังการสร�างเข่ือน และในสภาพป�จจุบัน และมีค�าไม�แตกต�างจากค�าเฉลี่ย         
ในคาบ 37 ป]  
         (2)  ความช้ืนสัมพัทธ ในกรณีของความชื้นสัมพัทธ@ สถานีเข่ือนศรีนครินทร@              
ใช�ข�อมูลท่ีบันทึกไว�ระหว�างป] พ.ศ. 2524-2557 ค�าความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยจึงเปAนค�าในคาบ 34 ป] (พ.ศ. 2524-
2557) มีค�า 91.4 เปอร@เซ็นต@ ส�วนความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ยในคาบ 34 ป] มีค�าอยู�ระหว�าง 87.9-95.5 
เปอร@เซ็นต@ โดยพบว�าในอากาศมีความชื้นมากท่ีสุดในเดือนตุลาคมซ่ึงอยู�ในช�วงฤดูฝน และมีความชื้นน�อยท่ีสุด
ในเดือนเมษายนซ่ึงเปAนฤดูแล�ง  
           เม่ือนําค�าความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนและรายป] เฉลี่ ย  มาพลOอตกราฟ 
(ภาพ 3.2-7 (ภาพ ข)) พบว�า ลักษณะรูปแบบการกระจายของความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ย มีค�าเปAนไป
ตามฤดูกาล และสอดคล�องกับค�าความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ยในคาบ 34 ป] โดยเฉพาะในช�วงหลังการสร�าง
เข่ือน ส�วนในสภาพป�จจุบันมีค�าความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ยตํ่าก ว� า ค� า เ ฉ ลี่ ย ในคาบ 34 ป] และมีค� า
แปรปรวนเล็กน�อยโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมท่ีเปอร@เซนต@ความชื้นสัมพัทธ@มีค�าค�อนข�างตํ่า  
ส�วนค�าความชื้นสัมพัทธ@รายป]เฉลี่ยหลังสร�างเข่ือนจนถึงป�จจุบัน พบมีค�าแกว�งข้ึนลงจากค�าเฉลี่ยในคาบ 34 ป]บ�าง
อย�างไรก็ตามในภาพรวมยังมีค�าอยู�ในช�วงท่ีไม�แตกต�างกันมากนัก 
         (3)  ปริมาณน้ําระเหย จากข�อมูลการระเหยของน้ําในคาบ 37 ป] (พ.ศ. 2521-
2557) พบว�า ค�าการระเหยของน้ําจากถาดวัดการระเหยเฉลี่ยตลอดท้ังป]มีค�า 1,795.5 มิลลิเมตร ส�วนปริมาณ
น้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ยในคาบ 37 ป] มีค�าระหว�าง 119.5-206.9 มิลลิเมตร โดยค�าการระเหยของน้ําสูงสุด
และตํ่าสุดอยู�ในช�วงเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน ตามลําดับ      
           เม่ือนําค�าปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยรายเดือนและรายป] มาพลOอตกราฟ 
(ภาพ 3.2-7 (ภาพ ค)) พบว�า การกระจายของปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ยมีค�าเปAนไปในทํานองเดียวกัน          
ท้ังก�อนการสร�างเข่ือน หลังการสร�างเข่ือน และป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าเฉลี่ยในคาบ 34 ป] โดยมีค�า
การระเหยของน้ําสูงสุดอยู�ในช�วงเดือนเมษายน และการระเหยของน้ําตํ่าสุดอยู�ในช�วงเดือนพฤศจิกายน       
ส�วนปริมาณน้ําระเหยรายป]เฉลี่ยมีค�าไม�แตกต�างกันมากนักและมีค�าสอคล�องกับค�าเฉลี่ยในคาบ 34 ป] ท้ังก�อน
การสร�างเข่ือน หลังการสร�างเข่ือน และป�จจุบัน 
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มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
ก-อนสร�างเขือ่น 19.4 20.5 20.8 23.3 24.0 23.5 23.0 23.0 22.8 19.0 17.3 15.5
หลังสร�างเข่ือน 15.4 17.9 20.0 22.0 22.3 22.4 22.1 22.3 21.8 20.3 17.3 14.5
สภาพปPจจุบัน 12.0 18.0 20.0 22.0 23.0 23.0 23.0 22.5 22.0 21.0 19.0 16.0
อุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ย
ก-อนสร�างเขือ่น 37.5 39.0 39.5 39.5 39.3 36.0 36.0 35.8 36.0 36.8 36.0 38.0
หลังสร�างเข่ือน 32.6 35.4 37.2 37.6 36.7 34.6 34.1 33.0 33.7 33.1 32.4 31.8
สภาพปPจจุบัน 32.0 34.0 38.5 38.0 38.0 37.0 33.5 35.0 34.0 33.3 32.6 32.2
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ปO 15.5 18.1 20.0 22.1 22.5 22.5 22.1 22.3 21.9 20.3 17.3 14.6
อุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ปO 32.9 35.6 37.3 37.7 36.8 34.7 34.2 33.2 33.8 33.3 32.6 32.2
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อุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยรายเดือน บริเวณพื้นท่ีเข่ือน ระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557

 
 
 
 

2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

อุณหภูมิต่ําสุดเฉ ล่ียรายปO

ก-อนสร�างเขื่อน 20.7 21.3

หลังสร�าง เขื่อน 21.3 19.1 19.9 19.0 19.5 19.9 19.3 20.0 20.3 20.2 20.8 20.1 19.5 19.1 19.9 19.0 19.1 18.4 20.1 19.0 19.5 20.5 20.5 20.0 20.0 20.2 20.4 19.6 19.8 20.2 20.8 19.4 20.9 20.2

ปPจจุบัน 20.1

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปO

ก-อนสร�างเขื่อน 36.7 38.2

หลังสร�าง เขื่อน 37.8 33.6 34.8 33.8 33.4 33.3 33.6 34.7 33.4 34.2 34.1 34.5 34.6 35.0 34.5 34.3 34.1 34.1 36.0 34.1 33.6 34.0 34.4 34.4 34.5 34.4 34.2 34.1 32.9 33.4 35.5 34.7 34.9 35.0

ปPจจุบัน 34.8

อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียในคาบ 37  ปO 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในคาบ 37  ปO 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
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อุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดเฉลี่ยรายปO บริเวณพืน้ที่เข่ือน ระหว-าง ปO พ.ศ. 2521-2557

 
 
 ภาพ (ก) อุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 

ภาพ 3.2-7   สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557  

ท่ีมา : กฟผ., 2558 

19.9 
34.5 
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มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
หลังสร�างเข่ือน 91.6 90.3 89.0 88.1 91.2 91.3 91.5 91.7 93.3 95.6 93.8 92.4
สภาพปPจจุบัน 84.0 84.0 83.0 83.0 79.0 88.0 63.0 66.0 88.0 92.0 92.0 88.0
ความช้ืนสัมพัทธในคาบ 34 ปO 91.4 90.1 88.8 87.9 90.9 91.2 90.6 90.9 93.2 95.5 93.8 92.2
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ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยรายเดือน บริเวณพื้นท่ีเข่ือน ระหว-างปO พ.ศ. 2524- 2557

 
 

 

ภาพ (ข) ความชืน้สมัพัทธเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2524-2557 

ภาพ 3.2-7  สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 (ต-อ) 

ท่ีมา : กฟผ., 2558 

91.4 

ความชื้นสมัพัทธเฉลี่ยรายปO บริเวณพ้ืนท่ีเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2524-2557 
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ภาพ (ค) ปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 

ภาพ 3.2-7   สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 (ต-อ) 

ท่ีมา : กฟผ., 2558 
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         (4)  ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนรวมเฉลี่ยตลอดท้ังป]ในคาบ 37 ป] (พ.ศ. 
2521-2557) มีค�า 973.7 มิลลิเมตร ส�วนปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยในคาบ 37 ป] มีค�าสูงสุดเท�ากับ 183.0 
มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน และมีค�าตํ่าสุดอยู�ท่ี 4.4 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังพบว�า ปริมาณ
ฝนในพ้ืนท่ีโครงการค�อนข�างจะผันแปร โดยปริมาณฝนจะตกหนักในช�วงระหว�างเดือนกันยายนถึงตุลาคม และ
มีปริมาณฝนเฉลี่ยในช�วงดังกล�าวอยู�ระหว�าง 175.9-183.0 มิลลิเมตร  
           เม่ือนําค�าปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรายป]เฉลี่ยมาพลOอตกราฟ (ภาพ 
3.2-7 (ภาพ ง)) พบว�า การกระจายของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย เปAนไปในทํานองเดียวกัน ท้ังก�อนการสร�าง
เข่ือน หลังการสร�างเข่ือน และป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 37 ป] ส�วนปริมาณฝน
รายป]เฉลี่ยหลังสร�างเข่ือนและป�จจุบัน พบว�า มีค�าแกว�งข้ึนลงจากค�าปริมาณฝนรายป]เฉลี่ยในคาบ 37 ป] 
อย�างไรก็ตาม ปริมาณฝนในภาพรวมยังมีค�าอยู�ในช�วงท่ีไม�แตกต�างกันมากนัก 
       (3.2) สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน 
         จากข�อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี           
ซ่ึงเปAนข�อมูลในคาบ 44 ป] (ระหว�างป] พ.ศ. 2513-2556) สามารถวิเคราะห@สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�าย
เข่ือน โดยใช�ข�อมูลระหว�างป] พ.ศ. 2513-2522 เปAนตัวแทนระยะเวลาก�อนการสร�างเข่ือน ข�อมูลระหว�างป] 
พ.ศ. 2523-2556 เปAนตัวแทนระยะหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน สามารถสรุปค�าเฉลี่ยรายเดือนและ
รายป]ของตัวแปรภูมิอากาศท่ีสําคัญ (ภาพ 3.2-8 (ภาพ ก-จ)) ได�ดังนี้  
         (1)  อุณหภูมิ ในกรณีของอุณหภูมิ สถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี        
มีข�อมูลบันทึกไว�ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2513 -2556 (ไม�ใช�ข�อมูล 3 ป] คือ ข�อมูลป] พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2525 ท่ีไม�สมบูรณ@ 
และไม�มีข�อมูลในป] พ.ศ. 2524) ดังนั้น อุณหภูมิเฉลี่ยรายป]ในคาบ 44 ป] (พ.ศ. 2513-2556) มีค�า 28.1 องศา
เซลเซียส  ส�วนอุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยในคาบ 44 ป] พบว�า มีค�าไม�แตกต�างกันมากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
มีค�า 31.1 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดมีค�า 24.4 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
ส�วนอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยในคาบ 44 ป] (ไม�ใช�ข�อมูลป] พ.ศ.  2517 เนื่องจากข�อมูลไม�สมบูรณ@) พบว�า 
อุณหภูมิรายป]สูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยมีค�า 33.9 และ 23.4 องศาเซลเซียส ส�วนอุณหภูมิรายเดือนสูงสุดและ
ตํ่าสุดเฉลี่ย มีค�า 37.4 และ 18.9 องศาเซลเซียส ในช�วงเดือนเมษายน และธันวาคม ตามลําดับ  
           เม่ือนําค�าอุณหภูมิรายเดือนและรายป]เฉลี่ยมาพลOอตกราฟ (ภาพ 3.2-8 
(ภาพ ก และ ข)) พบว�า รูปแบบการกระจายของอุณหภูมิรายเดือนและรายป]เฉลี่ย และของอุณหภูมิสูงสุด-
ตํ่าสุดรายเดือนและรายป]เฉลี่ย มีค�าเปAนไปตามตามฤดูกาล ท้ังก�อนสร�างเข่ือนและหลังสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ
จนถึงป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าเฉลี่ยในคาบ 44 ป]  
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ท่ีมา : กฟผ., 2558 

ภาพ (ง) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 

ภาพ 3.2-7   สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและโดยรอบระหว-างปO พ.ศ. 2521-2557 (ต-อ) 
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         (2)  ความช้ืนสัมพัทธ ในกรณีของความชื้นสัมพัทธ@ สถานีตรวจอากาศ
อําเภอเมืองกาญจนบุรี มีข�อมูลบันทึกไว�ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2513-2556 (ไม�ใช�ข�อมูล 2 ป] คือ ป] พ.ศ. 2524-2525 
เนื่องจากไม�มีข�อมูลและข�อมูลไม�สมบูรณ@ตามลําดับ)  โดยความชื้นสัมพัทธ@รายป]เฉลี่ยในคาบ 44 ป] มีค�า 68.5 
เปอรเซ็นต@ ส�วนความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ยในคาบ 44 ป] มีค�าอยู�ระหว�าง 62.1-81.2 เปอร@เซ็นต@         
โดยพบว�าในอากาศมีความชื้นมากท่ีสุดในเดือนตุลาคมซ่ึงอยู�ในช�วงฤดูฝน และมีค�าความชื้นสัมพัทธ@ตํ่าสุด        
ในเดือนมีนาคมและเมษายนซ่ึงเปAนช�วงฤดูแล�ง  
           เม่ือนําค�าความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนและรายป]เฉลี่ยมาพลOอตกราฟ (ภาพ 
3.2-8 (ภาพ ค)) พบว�า ลักษณะรูปแบบการกระจายของความชื้นสัมพัทธ@รายเดือนเฉลี่ยมีค�าเปAนไปตาม                   
ฤดูกาลท้ังก�อนสร�างเข่ือน และหลังสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน และสอดคล�องกับค�าความชื้นสัมพัทธ@ 
รายเดือนเฉลี่ยในคาบ 44 ป] เช�นเดียวกับความชื้นสัมพัทธ@รายป]เฉลี่ยท่ีมีค�าไม�แตกต�างกันมากนักระหว�างก�อน
สร�างเข่ือนและหลังสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าความชื้นสัมพัทธ@รายป]เฉลี่ย       
ในคาบ 44 ป]  
         (3)  ปริมาณน้ําระเหย เนื่องจากสถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี  
มีข�อมูลปริมาณน้ําระเหยบันทึกไว�ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2519-2556 (ขาดข�อมูลในป] พ.ศ. 2524) โดยปริมาณน้ํา
ระเหยรายป]เฉลี่ยในคาบ 44 ป] มีค�า 1,844.0 มิลลิเมตร โดยปริมาณการระเหยของน้ํารายเดือนเฉลี่ยสูงสุดอยู�
ในช�วงเดือนเมษายน มีค�า 205.0 มิลลิเมตร และปริมาณการระเหยของน้ํารายเดือนเฉลี่ยตํ่าสุด อยู�ในช�วงเดือน
ตุลาคมมีค�า 119.3 มิลลิเมตร 
           เม่ือนําค�าปริมาณน้ําระเหยรายเดือนและรายป]เฉลี่ยมาพลOอตกราฟ 
(ภาพ 3.2-8 (ภาพ ง)) พบว�า การกระจายของปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ยยังมีค�าเปAนไปตามฤดูกาล         
ท้ังก�อนสร�างเข่ือนและหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าเฉลี่ยในคาบ 44 ป]  
ส�วนปริมาณน้ําระเหยรายป]เฉลี่ยมีแนวโน�มลดลงเล็กน�อยภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน แต�ยังคง
สอดคล�องกับค�าเฉลี่ยในคาบ 44 ป]   
         (4)  ปริมาณน้ําฝน ข�อมูลปริมาณน้ําฝน จากสถานีตรวจอากาศอําเภอเมือง
กาญจนบุรี มีบันทึกไว�ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2513-2556 โดยปริมาณน้ําฝนรวมรายป]เฉลี่ยในคาบ 44 ป] มีค�า 1,078.0 
มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยในคาบ 44 ป] มีค�าเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 231.1 มิลลิเมตร ในเดือน
กันยายน และมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุดอยู�ท่ี 5.0 มิลลิเมตร ในเดือนมกราคม โดยปริมาณฝนจะตกหนักในช�วงระหว�าง
เดือนกันยายนถึงตุลาคม และมีปริมาณฝนเฉลี่ยในช�วงดังกล�าวอยู�ระหว�าง 202.7-231.1 มิลลิเมตร  
           เม่ือนําค�าปริมาณฝนรายเดือนและรายป]เฉลี่ยมาพลOอตกราฟ (ภาพ 3.2-
8 (ภาพ จ)) พบว�า การกระจายของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย มีค�าเปAนไปตามฤดูกาลท้ังก�อนสร�างเข่ือนและ
หลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จจนถึงป�จจุบัน และมีค�าสอดคล�องกับค�าเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 44 ป] ส�วนปริมาณ
ฝนรายป]เฉลี่ย พบว�า ในแต�ละป]มีค�าค�อนข�างผันแปร ท้ังในช�วงก�อนสร�างเข่ือนและหลังสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ
จนถึงป�จจุบัน อย�างไรก็ตามปริมาณฝนรายป]โดยรวมมีแนวโน�มลดลงเล็กน�อยในช�วงระยะเวลาหลังสร�างเข่ือน 
ท้ังนี้อาจเปAนเพราะพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนโดยเฉพาะบริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงเปAนท่ีต้ังของสถานีตรวจวัดอากาศ 
มีการพัฒนาเปAนพ้ืนท่ีชุมชนหนาแน�นและมีความเปAนเมืองมากข้ึน จึงอาจเปAนเหตุผลหนึ่งของการลดลงของ
ปริมาณฝนในพ้ืนท่ีได� 
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ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557  

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 

ภาพ (ก) อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนท่ีท�ายเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2513-2556 

28.1 

ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557  
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ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557 (ต-อ) 

ภาพ (ข) อุณหภูมสิ ูงสุด-ตํ่าสุดพ้ืนท่ีท�ายเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2513-2556 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557 (ต-อ) 

ภาพ (ค) ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยพ้ืนท่ีท�ายเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2513-2556 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557 (ต-อ) 

ภาพ (ง) ปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยพ้ืนท่ีท�ายเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2519-2556 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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ภาพ 3.2-8 สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนระหว-างปO พ.ศ.2513-2557 (ต-อ) 

ภาพ (จ) ปริมาณฝนเฉลี่ยพ้ืนท่ีท�ายเขื่อน ระหว-างปO พ.ศ. 2513-2556 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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  3.2.3 คุณภาพอากาศ 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปบริเวณท่ีต้ังโครงการ และบริเวณ
ใกล�เคียง 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบด�านคุณภาพอากาศ จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ          
ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนต�อพ้ืนท่ีชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ�อนไหวต�างๆ ท่ีต้ังอยู�ใกล�เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกัน แก�ไข และมาตรการติดตามผลกระทบด�านคุณภาพ
อากาศ 
    2) วิธีการศึกษา  
     (1)  ทําการตรวจวัดปริมาณฝุRนละอองท้ังหมดและฝุRนละอองท่ีมีขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน  
ในพ้ืนท่ีโครงการ โดยกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ังหมด 2 จุด (ภาพ 3.2-9 และ ภาพ 3.2-10) ได�แก� 
จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน เปAนตัวแทนพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมของเข่ือน และจุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ   
เปAนตัวแทนชุมชนท่ีอาจจะได�รับผลกระทบจากการดําเนินการของเข่ือนศรีนครินทร@ ทําการตรวจวัดปริมาณ       
ฝุRนละอองในอากาศ ระหว�างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
       วิธีการตรวจวัดฝุRนละอองท้ังหมด และฝุRนละอองขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน 
ดําเนินการตามวิธีมาตรฐานและเปAนวิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ โดยมีวิธีการเก็บตัวอย�าง ดังนี้  
        - วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุRนละอองท้ังหมด (Total Suspended Particulate: TSP)        
ใช�วิธีการเก็บตัวอย�าง/ตรวจวัด คือ Gravimetric High Volume และใช�วิธีการวิเคราะห@ Pre-Post Weight 
Difference เก็บตัวอย�างโดยใช�เครื่องเก็บตัวอย�างชนิดแรงดูดสูง (High Volume Air Sampler) ดูดตัวอย�าง
อากาศด�วยอัตราการดูดอากาศ 40-60 ลูกบาศก@ฟุตต�อนาที ผ�านกระดาษกรองเก็บตัวอย�างเปAนเวลา 24 
ชั่วโมงต�อ 1 ตัวอย�าง โดยการติดต้ังเครื่องเก็บตัวอย�างให�สูงกว�าพ้ืนดิน 1.5-6.0 เมตร จุดท่ีต้ังเครื่องต�องอยู�ใน
พ้ืนท่ีโล�ง ไม�มีสิ่งปลูกสร�างหรืออาคารสูงบัง นํากระดาษกรองไปชั่งหาผลต�างของน้ําหนักก�อนและหลังเก็บ
ตัวอย�าง เพ่ือหาน้ําหนักของฝุRนละอองบนกระดาษกรอง และหาปริมาตรตัวอย�างอากาศท่ีอุณหภูมิและความ
ดันมาตรฐาน แล�วจึงนําน้ําหนักของฝุRนละอองและปริมาตรอากาศไปคํานวณหาค�า TSP ในหน�วยมิลลิกรัมต�อ
ลูกบาศก@เมตร (mg/m3) ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห@ US. EPA 802 
        - วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุRนขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน (Particulate Matter: 
PM10) ใช�วิธีการเก็บตัวอย�าง/ตรวจวัด คือ Gravimetric High Volume และใช�วิธีการวิเคราะห@ Pre-Post 
Weight Difference เก็บตัวอย�างโดยใช�เครื่องเก็บตัวอย�างอากาศชนิดแรงดันสูง (High Volume PM-10 Air 
Sampler) ดูดอากาศผ�าน PM-10 Inlet ด�วยอัตราการดูดอากาศ 40 ลูกบาศก@ฟุตต�อนาที ผ�านกระดาษกรอง 
ท่ีทําจากควอทซ@ (Quartz) เก็บตัวอย�างเปAนเวลา 24 ชั่วโมงต�อ 1 ตัวอย�าง โดยติดต้ังเครื่องเก็บตัวอย�างให�สูง
กว�าพ้ืนดิน 1.5-6.0 เมตร จุดท่ีตั้งเครื่องต�องอยู�ในพ้ืนท่ีโล�ง ไม�มีสิ่งปลูกสร�างหรืออาคารสูงบัง นํากระดาษกรอง
ไปชั่งหาผลต�างของน้ําหนักก�อนและหลังเก็บตัวอย�าง เพ่ือหาน้ําหนักของฝุRนละอองบนกระดาษกรอง และหา
ปริมาตรตัวอย�างอากาศท่ีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แล�วจึงนําน้ําหนักของฝุRนละอองและปริมาตรอากาศ
ไปคํานวณหาปริมาณฝุRนละอองขนาดเล็ก ในหน�วยมิลลิกรัมต�อลูกบาศก@เมตร (mg/m3) ตามมาตรฐานวิธี
วิเคราะห@ US. EPA 076 
     (2)  ทําการตรวจวัดกOาซมีเทน โดยกําหนดจุดตรวจวัดกOาซมีเทนจํานวน 2 จุด (ดังภาพ 
3.2-11) ณ. บริเวณท่ีคาดว�าอาจจะมีการปลดปล�อยกOาซมีเทน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรี
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นครินทร@ ได�แก� จุดท่ี 1 บริเวณสะพานข�ามแม�น้ําแควใหญ� ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 800 เมตร และจุดท่ี 2 
บริเวณแพเดอะฮับเอราวัณ ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 1,800 เมตร (ดังภาพ 3.2-12) ทําการตรวจวัดระหว�าง
วันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือเปรียบเทียบค�ากOาซมีเทนท่ีเกิดข้ึน ท้ังขณะท่ีมีการปล�อยน้ําออกจาก
เข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ9า และขณะท่ีไม�มีการปล�อยน้ําออกจากเข่ือน 
       วิธีการเก็บตัวอย�างและตรวจวัดกOาซมีเทน โดยการเก็บรวบรวมตัวอย�างกOาซมีเทน         
ท่ีปลดปล�อยออกจากบริเวณผิวน้ําด�วยเทคนิค Close Dynamic Chamber (CDC) Method) เก็บรวบรวม
กOาซมีเทนโดยใช�อุปกรณ@ท�อทรงกระบอกท่ีทํามาจากท�อพลาสติกใสแข็ง ขนาดเส�นผ�าศูนย@กลาง 30 เซนติเมตร     
สูง 50 เซนติเมตร  บริเวณฝาด�านบนมีการเจาะรูและปNดด�วยจุกยาง (Septum) สําหรับเก็บตัวอย�างกOาซด�วย
เข็มฉีดยาซ่ึงต�อกับหลอดสูญญากาศ ขนาด 10 มิลลิลิตร ภายในมีการติดต้ังพัดลม ขนาด 12 โวลต@ เพ่ือช�วยให�
อากาศภายในท�อทรงกระบอกมีการผสมเปAนเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ท�อทรงกระบอกท่ีใช�ในการเก็บ
ตัวอย�างนั้น เปAนแบบลอยน้ําติดอยู�กับโฟม กOาซมีเทนท่ีถูกปลดปล�อยออกมาจากผิวน้ําจะถูกเก็บสะสม          
อยู�ภายในท�อทรงกระบอก เก็บตัวอย�างกOาซมีเทนแบบต�อเนื่องตลอด 4 ช�วงเวลา คือ ท่ีเวลา 30, 60, 90 และ 
120 นาที ตามลําดับ หลังจากนั้นกOาซมีเทนท่ีถูกเก็บได�จะถูกนํามาวิเคราะห@ตัวอย�างกOาซด�วยเครื่อง Gas 
Chromatograph ท่ีมี Detector แบบ FID Detector ซ่ึงใช�กOาซไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูงเปAน Carrier เทียบ
กับกOาซมาตรฐาน (ภาคผนวก 2 แสดงวิธีการเก็บรวบรวมกOาซมีเทน ด�วยเทคนิค (Close Dynamic Chamber 
(CDC) Method)) 
     (3)  ทําการตรวจวัดกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ โดยกําหนดจุดตรวจวัดท้ังหมด 3 จุด (ดังภาพ 
3.2-13) ได�แก� จุดท่ี 1 บริเวณใกล�จุดปล�อยน้ําของเข่ือน จุดท่ี 2 บริเวณสะพานข�ามแม�น้ําแควใหญ� ห�างจาก           
สันเข่ือนประมาณ 800 เมตร  และจุดท่ี 3 บริเวณแพเดอะฮับเอราวัณ ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 1,800 เมตร 
ดังแสดงในภาพ 3.2-14 ท้ังนี้ดําเนินการหาค�าซัลไฟด@ ระหว�างวันท่ี 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือ
เปรียบเทียบค�ากOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีมีการปล�อยน้ําออกจากเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ9า และ
ขณะท่ีไม�มีการปล�อยน้ําออกจากเข่ือน ทําการเก็บรวบรวมตัวอย�าง กOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีปลดปล�อยออกมา
จากผิวน้ําด�วยการเก็บซัลไฟด@ท่ีอ่ิมตัวในน้ํา ในระดับความลึกต�างๆ กัน แล�วนํามาคํานวณกลับเปAนปริมาณกOาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด@ โดยวิธีการวิเคราะห@กOาซซัลไฟด@อ�างอิงจาก Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 22nd edition (APHA, AWWA and WEF, 2012) 
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ภาพ  3.2-9  ตําแหน-งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
 

หมายเหตุ :       
ตําแหน�งจุดตรวจวัดฝุRนละออง 

จุดท่ี 1 บริเวณสันเขื่อน (พิกัด 47P0513657 UTM 1592667) 
จุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ (47P0514550 UTM 1590344) 
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ภาพ  3.2-10  บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 

 

 

 

 

  

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน 
(พิกัด 47P0513657 UTM 1592667) 

  

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ
(47P0514550 UTM 1590344) 
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ภาพ  3.2-11  ตําแหน-งจุดตรวจวัดกRาซมีเทน 2 จุด 
 

 
หมายเหตุ: จุดท่ี 1  จุดตรวจวัดกOาซมีเทนบริเวณสะพานข�ามแม�น้ําแควใหญ� (พิกัด 47P0514953 UTM 1591883) 

จุดท่ี 2  จุดตรวจวัดกOาซมีเทนบริเวณแพ เดอะฮับ เอราวัณ (พิกัด 47P0516662 UTM 1587776) 
 

จุดที่ 1 

จุดท่ี 2 
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ภาพ  3.2-12  การตรวจวัดกRาซมีเทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดตรวจวัดกOาซมีเทนบริเวณสะพานข�ามแม�นํ้า 
แควใหญ� ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 800 เมตร
(พิกัด 47P0514953 UTM 1591883) 

 

จุดตรวจวัดกOาซมีเทนบริเวณแพ เดอะฮับ เอราวัณ 
ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 1,800 เมตร  
(พิกัด 47P0516662 UTM 1587776) 
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ภาพ   3.2-13  ตําแหน-งจุดตรวจวัดกRาซไฮโดรเจนซัลไฟด 3 จุด 

 
หมายเหตุ : จุดท่ี 1  บริเวณใกล�จุดปล�อยนํ้าของเขื่อน (พิกัด 47P0514160 UTM 1592568) 

จุดท่ี 2  บริเวณสะพานข�ามแม�น้ําแควใหญ� ห�างจากสันเขื่อนประมาณ 800 เมตร (พิกัด 47P0514953 UTM 1591883) 
จุดท่ี 3  บริเวณแพ เดอะฮับเอราวัณ ห�างจากสันเขื่อนประมาณ 1,800 เมตร (พิกัด 47P0516662 UTM 1587776) 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 

จุดท่ี 3 
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       3) ผลการศึกษา  ภาพ  3.2-14  แสดงบริเวณท่ีทําการตรวจวัดหาปริมาณซัลไฟด 

  

  

  

จุดที่ 1 บริเวณใกล�จุดปล�อยน้ํา
ของเข่ือน  
(พิกัด 47P0514160 UTM 1592568) 

จุดที่ 2 บริเวณสะพานข�ามแม�น้าํแควใหญ� ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 800 เมตร 
(พิกัด 47P0514953 UTM 1591883) 

 

จุดที่ 3 บริเวณแพ เดอะฮับ
เอราวัณห�างจากสันเข่ือน
ประมาณ 1,800 เมตร 
(พิกัด 47P0516662 UTM 1587776) 
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    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ+น 
       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว�างวันท่ี 10-13 เดือนธันวาคม       
พ.ศ. 2557 ดังแสดงในตาราง 3.2-6 พบว�า ปริมาณฝุRนท้ังหมด (TSP) ของจุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือนมีค�าระหว�าง 
30-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร และจุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ มีค�าระหว�าง 20-50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก@เมตร ส�วนฝุRนท่ีมีขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน (PM10) ของจุดท่ี 1 มีค�าระหว�าง 20-40 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก@เมตร และจุดท่ี 2 มีค�า ระหว�าง 10-30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ค�ามาตรฐานปริมาณฝุRนท้ังหมด (TSP) ท่ีกําหนดค�าไว�ไม�เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร จะพบว�า         
ในบริเวณท่ีทําการตรวจวัดท้ัง 2 จุดนั้น มีค�าไม�เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว� และปริมาณฝุRนท่ีมีขนาดเล็กกว�า     
10 ไมครอน (PM10) เม่ือเปรียบเทียบกับค�ามาตรฐานท่ีกําหนดค�าไว�ไม�เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร           
จะพบว�าในบริเวณท่ีทําการตรวจวัดท้ัง 2 จุดนั้น มีค�าไม�เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว� จึงสามารถสรุป ในเบื้องต�น
ได�ว�า การดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร@ไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพอากาศแต�อย�างใด 
 
ตาราง  3.2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ+นท้ังหมด (TSP) และฝุ+นท่ีมีขนาดเล็กกว-า 10 ไมครอน (PM10)  
     ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร  

จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝุ+นท้ังหมด (TSP) 
(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

ฝุ+นท่ีมีขนาดเล็กกว-า 10 ไมครอน (PM10) 
(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

1. บริเวณสันเข่ือน 
 วันท่ี 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
30 
60 
50 

 
20 
40 
30 

2. บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ 
 วันท่ี 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
20 
50 
40 

 
10 
30 
20 

ค-ามาตรฐาน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร1/ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร1/ 
หมายเหตุ : ค-ามาตรฐาน1/: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  

เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 121 ตอนท่ี 104 ง, 
วันท่ี 22 กันยายน 2547. 

 
       ทําการเปรียบเทียบปริมาณฝุRนท้ังหมด (TSP) ดังแสดงตามตาราง 3.2-7 บริเวณ       
เข่ือนศรีนครินทร@กับพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีชุมชน และอยู�ใกล�เคียงพ้ืนท่ีโครงการ   
มากท่ีสุด รวมท้ังมีข�อมูลค�า TSP โดยเปรียบเทียบกับค�าท่ีตรวจวัดได�ในรอบป] ระหว�างป] พ.ศ. 2553-2556 
โดยพิจารณาเลือก ค�าเปรียบเทียบเฉพาะช�วงปลายป] เพ่ือให�สอดคล�องกับช�วงท่ีดําเนินการตรวจวัด ณ เข่ือน
ศรีนครินทร@ (ฤดูหนาว) พบว�า ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีค�าปริมาณฝุRนท้ังหมด (TSP) ระหว�าง 
65-139, 31-71, 62.6-78.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร ตามลําดับ ท้ังนี้ปริมาณ TSP ในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือน              
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ศรีนครินทร@มีค�าค�อนข�างตํ่ากว�า กล�าวได�ว�า การดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร@ไม�ก�อให�เกิดผลกระทบใดๆ 
ต�อคุณภาพอากาศ หรือสิ่งแวดล�อมในบริเวณใกล�เคียง 
 

ตาราง 3.2-7  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ+นละอองรวม  (TSP ) ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
บริเวณเข่ือนศรีนครินทรเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

ผลการตรวจวัดเฉล่ียราย 1 ปO ปO 2553 ปO 2554 ปO 2555 ปO 2556 
วันท่ีตรวจวัด 

ในพ้ืนท่ีโครงการ 
(10-13 ธ.ค.57) 

พ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืนๆ หน�วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร 
1. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี1/ 65-139 31-71 62.6-

78.7 
- - 

พ้ืนท่ีตรวจวัดในพ้ืนท่ีโครงการ 
เม่ือวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

หน�วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร 

1. บริเวณสันเข่ือน     30-60 
2. บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ     20-50 

ค�ามาตรฐาน1/  330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร 
หมายเหตุ : ข�อมูลพื้นท่ีตรวจวัดอื่นๆ : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�1/ 

ค-ามาตรฐาน1/: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547  
เรื่องกําหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 121 ตอนท่ี 104 ง, 
วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2547 

 
       เม่ือทําการเปรียบเทียบปริมาณฝุRนท่ีมีขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน (PM10) ดังแสดง     
ในตาราง 3.2-8 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร@กับพ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืน ได�แก� ศูนย@วิศวกรรมการแพทย@ท่ี 1 อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี โดยเปรียบเทียบกับค�าท่ีตรวจวัดได�ในรอบป] ระหว�างป] พ.ศ. 2552-2556 ซ่ึงพิจารณาเลือกค�า
เปรียบเทียบเฉพาะช�วงปลายป] เพ่ือให�สอดคล�องตรงกับช�วงท่ีทําการตรวจวัด ณ เข่ือนศรีนครินทร@ (ฤดูหนาว) 
พบว�า ศูนย@วิศวกรรมการแพทย@ท่ี 1 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีค�า PM10 อยู�ระหว�าง 10.0-102.6, 14.3-
106.2, 8.7-104.3, 9.4-79.0 และ 6-76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก@เมตร ท้ังนี้ปริมาณฝุRนมีขนาดเล็กกว�า 10 
ไมครอน ในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@มีค�าค�อนข�างตํ่ากว�า จึงอาจกล�าวได�ว�า การดําเนินกิจกรรมของเข่ือน
ศรีนครินทร@ ณ ป�จจุบัน ไม�ก�อให�เกิดผลกระทบใดๆ ต�อคุณภาพอากาศหรือสิ่งแวดล�อมในบริเวณใกล�เคียง 
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ตาราง  3.2-8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ+นมีขนาดเล็กกว-า 10 ไมครอน (PM10)  
ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริเวณเข่ือนศรีนครินทร เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 

จุดตรวจวัด ปO 2552 ปO 2553 ปO 2554 ปO 2555 ปO 2556 
วันท่ีตรวจ         

ในพ้ืนท่ีโครงการ 
(10-13 ธ.ค.57) 

พ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืนๆ หน-วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
1. ศูนย@วิศวกรรมการแพทย@ท่ี 1  
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี1/ 

10.0-102.6 14.3-106.2 8.7-104.3 9.4-79.0 6-76 - 

พ้ืนท่ีตรวจวัดในพ้ืนท่ีโครงการ 
เมื่อวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

หน-วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

1. บริเวณสันเข่ือน - - - - - 20 - 40 
2. บริเวณเทศบาลตาํบลเอราวัณ - - - - - 10 - 30 

ค-ามาตรฐาน1/ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
หมายเหตุ : ข�อมูลพื้นท่ีตรวจวัดอื่นๆ - สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ1/ 

ค-ามาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
     เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 121 ตอนท่ี 104 ง,  
     วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2547. 
 
     (2)  ผลการตรวจวัดกRาซมีเทน (CH4) 
       จากรายงานการศึกษา ท่ีระบุว�า การผุพังเน�าเป�Eอยของต�นไม�/ต�นพืชท่ียืนต�นตาย
บริเวณใต�อ�างเก็บน้ําซ่ึงไม�มีออกซิเจน ส�งผลให�การเกิดกOาซมีเทนละลายน้ํา ซ่ึงกOาซนี้จะถูกปลดปล�อยออกสู�
บรรยากาศเม่ือน้ําไหลผ�านเทอร@ไบน@ผลิตกระแสไฟฟ9า โดยเฉพาะการปลดปล�อยในช�วงท่ีเข่ือนดําเนินการใน
ระยะแรก (Graham-Rowe, 2005; Kemenes, Forsberg, and Melack, 2007; Magill, 2014) นักวิทยาศาสตร@ 
ให�ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากกOาซมีเทนมีส�วนสนับสนุนการเกิดภาวะโลกร�อน ดังนั้น เพ่ือเปAนการทวนสอบ
ผลการศึกษาข�างต�น พร�อมท้ังใช�ผลการตรวจวัดเปAนข�อมูล แสดงคุณภาพอากาศในป�จจุบันของพ้ืนท่ีโครงการ  
โดยทําการตรวจวัดในวันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการตรวจวัดกOาซมีเทน ดังแสดงในตาราง 3.2-9 
       ผลการตรวจวัด พบค�ากOาซมีเทนท่ีเกิดข้ึน ท้ังช�วงเวลาท่ีเข่ือนมีการปล�อยน้ํา และ
ช�วงเวลาท่ีไม�มีการปล�อยน้ํา สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
       1) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณกOาซมีเทนท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีเข่ือนทําการปล�อยน้ํา เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ9านั้น พบมีปริมาณกOาซมีเทนถูกปลดปล�อยออกมามากกว�าขณะท่ีเข่ือนไม�ทําการปล�อยน้ํา 
       2) ขณะท่ีเข่ือนมีการปล�อยน้ํา พบปริมาณกOาซมีเทนถูกปลดปล�อยออกมา ณ จุดใกล�         
สันเข่ือนมากกว�าจุดท่ีอยู�ไกลออกไป 
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ตาราง  3.2-9  ผลการตรวจวัดกRาซมีเทน (CH4) ในวันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ตรวจวัด CH4 (ppm) ขณะท่ีมีการปล-อยน้ํา ตรวจวัด CH4 (ppm)  ขณะไม-มีการปล-อยน้ํา 
จุดท่ี 1 ห-างจาก 

สันเข่ือน 800 เมตร 
จุดท่ี 2 ห-างจาก 

สันเข่ือน 1,800 เมตร 
จุดท่ี 1 ห-างจาก 

สันเข่ือน 800 เมตร 
จุดท่ี 2 ห-างจาก 

สันเข่ือน 1,800 เมตร 
30 470.5 340.3 196.2 120.4 
60 619.5 398.3 276.3 229.6 
90 700.9 476.3 276.8 231.8 
120 1,449.4 509.2 393.7 381.4 

 
       3) ขณะท่ีเข่ือนไม�มีการปล�อยน้ํา พบปริมาณกOาซมีเทนท่ีถูกปลดปล�อยออกมา มี
แนวโน�มเปAนไปในทิศทางเดียวกันกับขณะท่ีเข่ือนมีการปล�อยน้ํา กล�าวคือ พบมีปริมาณกOาซมีเทน ถูก
ปลดปล�อยออกมา ณ จุดใกล�สันเข่ือนมากกว�าจุดท่ีอยู�ไกลออกไป 
       4) ท้ังในช�วงท่ีเข่ือนมีการปล�อยน้ําและไม�มีการปล�อยน้ํา พบปริมาณกOาซมีเทน มี
แนวโน�มเพ่ิมข้ึน เม่ือระยะเวลาในการเก็บกOาซมีเทนเพ่ิมข้ึน อย�างไรก็ตาม อัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนท่ี
เกิดข้ึนตามระยะเวลาขณะเข่ือนปล�อยน้ํา มีอัตราการเกิดกOาซมีเทน มากกว�าขณะท่ีเข่ือนไม�มีการปล�อยน้ํา 
        นอกจากนี้ ได�ทําการเปรียบเทียบปริมาณกOาซมีเทนท่ีตรวจวัดได�ข�างต�น ในเชิงการ
หาอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทน โดยนําค�าความเข�มข�นของกOาซท่ีถูกปลดปล�อยออกมาจากผิวน้ํา มา
คํานวณหาอัตราการปลดปล�อยกOาซจากผิวดินต�อพ้ืนท่ีต�อเวลา ดังสมการ  
 
        F  =         dC i  ×  V      
                                            dt    ×  A 
     โดย  F      =    การปลดปล�อยกOาซจากผิวดิน (mg /m2/s) 
        V     =    ปริมาตรของ chamber (m3) 
        A      =    พ้ืนท่ีหน�าตัดของ chamber (m2) 
        dC i   =    อัตราการเพ่ิมข้ึนของมวลกOาซ ใน Chamber ต�อหน�วยเวลา   
        dt   
 

        จากการศึกษาอัตราการปลดปล�อยกOาซกOาซมีเทนในพ้ืนท่ี ดังตาราง 3.2-10 พบว�า 
พ้ืนท่ีศึกษามีค�าอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทน ณ วันท่ีเข่ือนมีการปล�อยน้ํา มีค�า 1.20 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/
ชั่วโมง ณ จุดท่ีห�างจากสันเข่ือน 800 เมตร ขณะท่ีจุดท่ีไกลออกไปซ่ึงห�างจากสันเข่ือน 1,800 เมตร พบค�า
อัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนลดลงเหลือเพียง 0.44 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง ส�วนในขณะช�วงเวลา       
ท่ีเข่ือนไม�มีการปล�อยน้ํา พบว�า อัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทน มีค�าไม�แตกต�างกัน คือ มีค�าประมาณ 0.34 
มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง ณ จุดท่ีห�างจากสันเข่ือน 800 เมตร และจุดท่ีไกลออกไป ท้ังนี้พบว�าขณะท่ีเข่ือน
มีการปล�อยน้ํา จะมีอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนสูงกว�าช�วงเวลาท่ีเข่ือนไม�ได�ดําเนินการ และอัตราการ
ปลดปล�อยกOาซมีเทนจะลดน�อยลงไปตามระยะทางท่ีห�างออกไปจากสันเข่ือน  
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ตาราง 3.2-10  อัตราการปลดปล-อยกRาซมีเทน 

อัตราการปลดปล-อยกRาซมีเทน ขณะที่มีการปล-อยนํ้า 
(มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง) 

อัตราการปลดปล-อยกRาซมีเทน ขณะไม-มีการปล-อยนํ้า 
(มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง) 

จุดที่ 1 ห�างจาก 
สันเข่ือน 800 เมตร 

จุดที่ 2 ห�างจาก 
สันเข่ือน 1,800 เมตร 

จุดที่ 1 ห�างจาก 
สันเข่ือน 800 เมตร 

จุดที่ 2 ห�างจาก 
สันเข่ือน 1,800 เมตร 

1.20 0.44 0.34 0.34 
 
        นอกจากนี้ ได�ทําการเปรียบเทียบค�าอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนในพ้ืนท่ี           
เข่ือนศรีนครินทร@ กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช�น เข่ือนน้ํางึม เข่ือนน้ําลึก และเข่ือนน้ําเทิน 2 ในประเทศลาว หรือแหล�งน้ํา
ธรรมชาติในประเทศจีน ได�แก� Three Gorges Reservoir, Xiangxi River และ Pengxi River ดังตาราง 3.2-
11 พบว�า อัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทน ขณะมีการปล�อยน้ําออกจากเข่ือน ณ จุดตรวจวัด ระยะ 800 เมตร 
จากสันเข่ือน มีค�าสูงกว�าค�าอัตรการปลดปล�อยกOาซมีเทนจากแหล�งน้ําข�างต�น และเม่ือพิจารณาท่ีระยะ 1,800 
เมตร จากสันเข่ือน พบว�า มีค�าอัตราการปลดปล�อย สูงกว�าค�าท่ีตรวจพบบริเวณเข่ือนน้ํางึม แต�ตํ่ากว�าค�าท่ี
ตรวจพบบริเวณเข่ือนน้ําเทิน 2 ประเทศลาว ขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาค�าท่ีตรวจวัดได�กับแหล�งน้ําในประเทศ
จีน พบว�า มีท้ังอัตราการปลดปล�อยท่ีสูงกว�าและตํ่ากว�าและเม่ือเปรียบเทียบอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทน 
ขณะท่ีไม�มีการปล�อยน้ําออกจากเข่ือน พบว�า อัตราการปลดปล�อยมีท้ังค�าท่ีสูงกว�าและตํ่ากว�า เม่ือเปรียบเทียบ
กับการปลดปล�อยกOาซมีเทนจากเข่ือนในประเทศลาว และแหล�งน้ําในประเทศจีน ส�วนผลการศึกษาของ St. 
Louis, Kelly, Duchemin, Rudd, and Rosenberg (2000) ระบุว�า อ�างเก็บน้ําท่ีมนุษย@สร�างข้ึนจะ
ปลดปล�อยกOาซเรือนกระจกออกสู�ชั้นบรรยากาศมากกว�าจากทะเลสาปธรรมชาติ และอ�างเก็บน้ํา ในเขตร�อนจะ
ปลดปล�อยกOาซเรือนกระจกออกสู�บรรยากาศมากกว�าอ�างเก็บน้ําในเขตอบอุ�น โดยมีปริมาณการปลดปล�อยกOาซ
มีเทนในเขตร�อน มีค�า 100 มิลลิกรัมต�อตารางเมตรต�อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ 4.17 มิลลิกรัมต�อตารางเมตรต�อ
ชั่วโมง ท้ังนี้อาจสรุปได�ว�า อัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนจากเ ขื่ อนศรีนครินทร@นั้ น  ยังอยู�ในเกณฑ@ปกติ ไม�
สูงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับเข่ือนและแหล�งน้ําธรรมชาติจากประเทศใกล�เคียงอ่ืนๆ หรืออาจกล�าวได�ว�า 
เข่ือนศรีนครินทร@มิได�มีอัตราการปลดปล�อยกOาซมีเทนท่ีแตกต�างจากเข่ือนในเขตร�อน อย�างมีนัยสําคัญ   
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ตาราง 3.2-11 เปรียบเทียบอัตราการปลดปล-อยกRาซมีเทนเข่ือนศรีนครินทรกับแหล-งน้ําอ่ืนๆ  

แหล-งปลดปล-อยกRาซมีเทน 
อัตราการปลดปล-อยกRาซมีเทน  
(มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง) 

 

เข่ือนศรีนครินทร@ขณะที่มีการปล�อยน้ํา 
- จุดที่ 1 ห�างจากสนัเข่ือน 800 เมตร 
- จุดที่ 2 ห�างจากสนัเข่ือน 1,800 เมตร 

 
1.20 
0.44 

 
- 

เข่ือนศรีนครินทร@ขณะที่ไม�มีการปล�อยน้าํ 
- จุดที่ 1 ห�างจากสนัเข่ือน 800 เมตร 
- จุดที่ 2 ห�างจากสนัเข่ือน 1,800 เมตร 

 
0.34 
0.34 

 
- 

ประเทศลาว1/ 
- เข่ือนน้ํางึม 
- เข่ือนน้ําเทิน 2 

 
0.00-0.02  

0.80 

 
(คิดจาก 0.07-0.4 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 

 (คิดจาก 19.2 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 
ประเทศจีน1/ 
- Three Gorges Reservoir 
- Xiangxi River 
- Pengxi River 

 
0.26 
0.25 
0.98 

 
(คิดจาก 6.2 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 
(คิดจาก 5.88 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 
(คิดจาก 23.5 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 

 
 
        ในกรณีการศึกษาการปลดปล�อยกOาซมีเทนในแหล�งน้ําประเภทอ่ืนๆของประเทศ
ไทย ได�ทําการทบทวนเอกสารรายงานต�างๆ ยังไม�พบว�ามีการศึกษาในเรื่องดังกล�าว แต�มีการศึกษาการ
ปลดปล�อยกOาซมีเทนของประเทศไทยจากแหล�งต�างๆ ในรายงานแห�งชาติฉบับท่ีสองซ่ึงจัดทําข้ึนตามคู�มือของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC) และคณะกรรมการร�วมระหว�าง
รัฐบาลว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เพ่ือเสนอต�อ UNFCCC ในป] พ.ศ.2553 ซ่ึงพบว�า กOาซ
มีเทนถูกปลดปล�อยออกมาจากภาคการเกษตรซ่ึงส�วนใหญ�มาจากนาข�าวน้ําขัง (เนื่องจากการเผาฟางข�าว         
ทําให�เกิดปฎิกิริยาทางเคมีท่ีทําให�เกิดการปล�อยกOาซมีเทน ซ่ึงเปAนการเพ่ิมกOาซเรือนกระจก) และบางส�วนจาก
ปศุสัตว@และการจัดการมูลสัตว@ และในประเด็นเรื่องความสามารถของต�นไม�ในการดูดซับกOาซมีเทนนั้น จากการ
ทบทวนเอกสารท่ีมีในขณะนี้ พบว�ามีงานวิจัยในป] 2555 ของทีมนักวิทยาศาสตร@ชาวสวีเดน (Sundqvist, 
Crill, Mölder, Vestin, and Lindroth, 2012) จากมหาวิทยาลัยสตOอกโฮม ทําการศึกษาท้ังในภาคสนามและ
ห�องปฏิบัติการ ได�ระบุว�า ต�นไม�ในเขตอบอุ�นและหนาว เช�น pine, spruces และ firs มีความสามารถในการ
ดูดซับกOาซมีเทนได�  
     (3)  ผลการตรวจวัดกRาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 
       เนื่องจากบริเวณพ้ืนท�องอ�างเก็บน้ําขนาดใหญ� จะมีสภาวะท่ีเรียกว�า  hypolimnion3/

ทําให�ซัลเฟตเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนไปเปAนกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ ทําให�น้ําท่ีปล�อยออกจากเข่ือนมีกลิ่น
เหม็นเหมือนกOาซไข�เน�า อย�างไรก็ตามกลิ่นท่ีเกิดข้ึนยังไม�รุนแรงถึงข้ันเปAนอันตรายต�อสุขภาพของท้ังบุคลากร
ของ กฟผ. และประชาชนท่ีอาศัยอยู�ใกล�เคียง เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปNดโล�ง ดังนั้นเพ่ือตรวจสอบว�าปริมาณ

                                                           
2/hypolimnion เปAนช้ันท่ีอยู�ล�างสุดของอ�างเก็บนํ้า มีอุณหภูมิตํ่ากว�า ไม�ได�รับการกวนผสมจึงมีตะกอนสะสมอยู�มาก และอยู�ในสภาวะ  
หมักไร�อากาศ (Anaerobic Condition) 

ท่ีมา : 1/ Yang et al., 2014  
 

2
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กOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีเกิดข้ึน ไม�เปAนอันตราย พร�อมท้ังเพ่ือแสดงข�อมูลคุณภาพอากาศในป�จจุบันของพ้ืนท่ี
โครงการ จึงได�ทําการตรวจวัดกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ โดยทําการตรวจวัดในวันท่ี 9 และ 10 ธันวาคม         
พ.ศ. 2557  
       ผลการตรวจวัดท่ีได�มีการแปลงผลการคํานวณเปAนกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@แล�วดังแสดง
ตามตาราง 3.2-12 (เนื่องจากหน�วยการตรวจวัดท่ีสามารถวัดได�ของกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ แสดงค�าเปAน
มิลลิลิตรของไฮโดรเจนซัลไฟด@ต�อลิตรของน้ํา ส�งผลให�ค�าท่ีแสดงปริมาณของไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีตรวจพบ     
จะมีปริมาณน�อย จึงแสดงหน�วยวัดของกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@เปAนค�ายกกําลัง อย�างไรก็ตาม หากพิจารณา
ปริมาตรน้ําท้ังหมดท่ีอยู�ในเข่ือน อาจพบว�าค�าไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีปลดปล�อยออกมาอาจมีนัยสําคัญก็ได�) 
       ผลการตรวจวัด พบค�ากOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง 3 จุด จากตัวอย�างท่ีทําการ
เก็บท้ังช�วงเวลาท่ีเข่ือนระบายน้ําและไม�ระบายน้ํา สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
       1) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีเข่ือนระบายน้ํา   
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ9านั้น พบปริมาณกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@มีค�าสูงกว�าขณะท่ีเข่ือนไม�มีการระบายน้ํา 
       2) จุดท่ีอยู� ใกล�กับประตูระบายน้ํามากท่ีสุด พบปริมาณกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@          
ท่ีเกิดข้ึนมากกว�าจุดท่ีอยู�ไกลออกไป 
       3) จุ ด ท่ี  1 ซ่ึ ง เปAนจุ ด ท่ีอยู� ใ กล� ประ ตู ระบายน้ํ ามาก ท่ีสุ ด  พบปริ มาณกO าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด@มีค�ามากท่ีสุดในระดับความลึกต�างๆ กัน โดยระดับความลึกท่ีพบกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@มาก
ท่ีสุดขณะมีการระบายน้ํา คือท่ีระดับความลึก 4-6 เมตร ท้ังนี้ขณะท่ีเข่ือนไม�มีการระบายน้ํานั้น พบปริมาณ
กOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@มากท่ีสุดท่ีระดับความลึก 6-7 เมตร ท้ังนี้อนุมานได�ว�า การระบายน้ําของเข่ือนก�อให�เกิด
การเคลื่อนตัวของตะกอนท่ีทับถมกันอยู�ด�านล�าง ท่ีระดับความลึกของก�นอ�าง ส�งผลให�พบค�ากOาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีมากข้ึน 
       4) จุดท่ี 2 ซ่ึงเปAนจุดท่ีอยู�ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 800 เมตร นั้น พบปริมาณกOาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด@ ขณะเข่ือนระบายน้ํามากกว�าไม�ระบายน้ํา มีค�ามากสุดท่ีระดับความลึก 1-2 เมตร          
และท่ีระดับความลึก 7 เมตร และปริมาณกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ขณะท่ีเข่ือนไม�มีการระบายน้ําจะพบมีค�ามาก
สุดท่ีระดับความลึก 0.3 เมตร และ 6 เมตร 
       5) จุดท่ี 3 ซ่ึงเปAนจุดท่ีอยู�ห�างจากสันเข่ือนประมาณ 1,800 เมตร นั้น พบปริมาณกOาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด@ ขณะท่ีเข่ือนระบายน้ํามากกว�าไม�ระบายน้ํา โดยพบมากสุดท่ีระดับความลึก 1 เมตร และ
ระดับความลึก 6-7 เมตร ส�วนปริมาณกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ขณะท่ีเข่ือนไม�ระบายน้ํา จะพบมากสุดท่ีความลึก 
2 เมตร ท้ังนี้จะเห็นได�ว�า ท่ีระยะห�างออกไปจากตัวเข่ือนจะพบว�าอัตราการเกิดกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@จะยิ่งลด
น�อยลงด�วยตามลําดับ 
       ผลกระทบจากกOาซไฮโดรเจนซัลไฟด@ พบว�า ระดับความเปAนพิษของกOาซชนิดนี้       
ในกรณีท่ีละลายอยู�ในน้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติ นั้น EPA (US Environmental Protection Agency) กําหนด
ระดับสูงสุดท่ียอมรับได�ของไฮโดรเจนซัลไฟด@ท่ีส�งผลกระทบต�อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ควรมีค�าตํ่ากว�า 0.002 
พีพีเอ็ม (ppm) (EPA, 1976)  
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ตาราง  3.2-12  ผลการตรวจวัดกRาซไฮโดรเจนซัลไฟด ในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ระดับ 
ความลึก 
(เมตร) 

H2S จุดที่ 1 H2S จุดที่ 2 H2S จุดที่ 3 
เขื่อนปล-อยน้ํา เขื่อนหยุดปล-อยน้ํา เขื่อนปล-อยน้ํา เขื่อนหยุดปล-อยน้ํา เขื่อนปล-อยน้ํา เขื่อนหยุดปล-อยน้ํา 

ml/l น้ํา ppm ml/l น้ํา ppm ml/l น้ํา ppm ml/l น้ํา ppm ml/l น้ํา ppm ml/l น้ํา ppm 

0.3 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 0.0 0.0 

2.56941 x 
10-5 

2.56941 
 x 10-8 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1 
4.94118 

x10-5 
4.94118 

x10-8 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 

2.56941 
x10-5 

2.56941 
x10-8 

0.0 0.0 

2 
4.94118 
x10-5- 

4.94118 
x10-8 

0.0 0.0 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 

0.0 0.0 2.56941 
x10-5 

2.56941 
x10-8 

3 
4.94118 

x10-5 
4.94118 

x10-8 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
7.90588 

x10-5 
7.90588 

x10-8 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
7.90588 

x10-5 
7.90588 

x10-8 
0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 
7.90588 

x10-5 
7.90588 

x10-8 
4.94118 

x10-5 
4.94118 

x10-8 
0.0 0.0 

4.94118 
x10-5 

4.94118 
x10-8 

2.56941 
x10-5 

2.56941 
x10-8 

0.0 0.0 

7 
4.94118 

x10-5 
4.94118 

x10-8 
4.94118 

x10-5 
4.94118 

x10-8 
2.56941 

x10-5 
2.56941 

x10-8 
0.0 0.0 0.0 

2.56941 
x10-8 

0.0 0.0 

ระดับสูงสุดที่ยอมรับได�ของไฮโดรเจนซัลไฟดที่อาจส-งผลกระทบต-อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ําควรมีค-าต่ํากว-า 0.002 ppm (US EPA, 1976)  
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  3.2.4 คุณภาพเสียง 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาระดับเสียงบริเวณท่ีตั้งโครงการ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบด�านเสียง อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการท่ีคาดว�า         
จะเกิดข้ึนต�อพ้ืนท่ีชุมชน หรือพ้ืนท่ีอ�อนไหวต�างๆ ท่ีอยู�ใกล�เคียงท่ีตั้งโครงการ 
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกัน แก�ไข และติดตามผลกระทบด�านเสียง 
    2) วิธีการศึกษา 
     การสํารวจและเก็บรวบรวมคุณภาพเสียงในภาคสนาม มีรายละเอียด ดังนี้  
     - สถานีตรวจวัดเสียง กําหนดสถานีตรวจวัดจํานวน 2 จุด โดยพิจารณาจากชุมชนหรือ
พ้ืนท่ีท่ีไวต�อผลกระทบ กําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพเสียงเปAนจุดเดียวกันกับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได�แก� 
จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน เปAนตัวแทนของการดําเนินกิจกรรมของเข่ือน  และจุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบล
เอราวัณ เปAนตัวแทนชุมชนใกล�เคียงท่ีอาจจะได�รับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร@ 
(ดังภาพ 3.2-15 และ 3.2-16) 
     - ช�วงเวลาการตรวจวัด ดําเนินการเพียงครั้งเดียวในช�วงฤดูแล�ง ทําการตรวจวัด         
ในระหว�างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
     - ทําการศึกษาระดับเสียงในป�จจุบันบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ (Background Noise) 
ตรวจวัดโดยใช�เครื่องมือ RION Integrating Sound Level Meter NL21 ดัชนีท่ีตรวจวัดประกอบด�วย 
ระดับเสียงเฉลี่ยต�อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ซ่ึงจะนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ 
     คุณภาพเสียงนั้นไม�ถือว�าเปAนตัวชี้วัดมลพิษทางเสียง จากการดําเนินกิจกรรมของเข่ือน        
ศรีนครินทร@ ประกอบกับไม�มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงจากกิจกรรมของเข่ือน ในการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ท่ีผ�านมา ดังนั้นการตรวจวัดคุณภาพเสียง                 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค@เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลคุณภาพเสียงในป�จจุบันของพ้ืนท่ีโครงการ 
    3) ผลการศึกษา 
     ในการศึกษาได�ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลทุติยภูมิจากหน�วยงานต�างๆ ไม�พบว�ามีข�อมูล
หรือผลการตรวจวัดระดับเสียง ในบริเวณพ้ืนท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล�เคียง ผลการสํารวจสภาพท่ัวไป 
ของแหล�งกําเนิดเสียง รวมท้ังการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนท่ีโครงการ แสดงดังนี้  
     ระดับเสียงท่ีตรวจวัดได� ดังแสดงในตาราง 3.2-13 พบมีค�าอยู�ในเกณฑ@มาตรฐาน          
ระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 คือ ไม�เกิน        
70 เดซิเบล (เอ) กล�าวคือ จุดท่ี 1 บริเวณสันเข่ือน มีค�าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของการตรวจวัด 
ระหว�าง 54.8-55.3 เดซิเบล (เอ) ขณะท่ี จุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ของการตรวจวัด มีค�าระหว�าง 53.7-54.9 เดซิเบล (เอ) บ�งชี้ถึงกิจกรรมการดําเนินงานของเข่ือนศรีนครินทร@          
มิได�ก�อให�เกิดผลกระทบด�านลบต�อคุณภาพเสียงท้ังในพ้ืนท่ีเข่ือนและบริเวณใกล�เคียง 
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ภาพ 3.2-15  แสดงบริเวณท่ีทําการตรวจวัดหาค-าระดับความดังของเสียง 

จุดตรวจวัดบริเวณสันเข่ือน (พิกัด 47P0513657 UTM 1592667) 

จุดตรวจวัดบริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ (47P0514550 UTM1590344) 
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ภาพ  3.2-16  ตําแหน-งจุดตรวจวัดคุณภาพเสียง 

  ตําแหน�งจุดตรวจวัดคุณภาพเสียง 
จุดท่ี 1 บริเวณสันเขื่อน (พิกัด 47P0513657 UTM 1592667) 
จุดท่ี 2 บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ (47P0514550 UTM 1590344) 
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ตาราง  3.2-13  ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

จุดตรวจวัด ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม 2557 ค-าเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง Leq 24 เดซิเบล (เอ) 
1.บริเวณสันเข่ือน 

 วันท่ี 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
55.3 
54.8 
54.9 

2.บริเวณเทศบาลตําบลเอราวัณ 
 วันท่ี 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 วันท่ี 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
54.9 
53.7 
54.2 

ค-ามาตรฐาน 70  
หมายเหตุ :  ค�ามาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 
 

     เม่ือทําการเปรียบเทียบระดับความดังของเสียง (Leq 24) ดังตาราง 3.2-14 บริเวณ  
เข่ือนศรีนครินทร@กับพ้ืนท่ีตรวจวัดอ่ืนๆ เนื่องจากไม�มีข�อมูลระดับเสียงในช�วงก�อนมีโครงการและช�วง
ก�อสร�างโครงการแล�วเสร็จ ของเข่ือนศรีนครินทร@ จึงใช�ค�าผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง 24 ชั่วโมง 
(Leq 24) ในรอบป] ระหว�างป]พ.ศ. 2553-2556 บริเวณพ้ืนท่ีด�านแม�กว�า บนถนนสาย กจ.6043 อําเภอ         
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีชุมชน อยู�ห�างจากพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 20 กิโลเมตร เปAนตัว
เปรียบเทียบ โดยพบว�า ระดับความดังของเสียง บริเวณด�านแม�กว�า มีค�า Leq 24 อยู�ระหว�าง 58.7-62.1, 
58.2-59.4, 58.1-59.8, และ 57.8-58.3 เดซิเบล (เอ) ซ่ึงมีค�าระดับความดังของเสียง (Leq 24) สูงกว�า         
ในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนศรีนครินทร@ จึงอาจกล�าวได�ว�าการดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร@ในป�จจุบัน         
ยังไม�ส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมในการเพ่ิมข้ึนของระดับความดังของเสียง 

 

ตาราง 3.2-14  ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง Leq 24 ระหว-างวันท่ี 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
   บริเวณเข่ือนศรีนครินทร เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
 

จุดตรวจวัด 
ปO พ.ศ. 
2553 

ปO พ.ศ. 
2554 

ปO พ.ศ. 
2555 

ปO พ.ศ. 
2556 

วันที่ตรวจวัดจริง 
(10-13 ธ.ค.57) 

พื้นที่ตรวจวัดอ่ืนๆ 1 หน�วย : เดซิเบล (เอ) 
1. ด�านแม�กว�า บนถนนสาย 

กจ.6043 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
58.7-62.1 58.2-59.4 58.1-59.8 57.8-58.3 - 

พื้นที่ตรวจวัดจริงเม่ือวันที่ 10-13 ธ.ค 57                   หน�วย : เดซิเบล (เอ) 
1. บริเวณสันเข่ือน - - - - 54.8-55.3 
2. บริเวณเทศบาลตาํบลเอราวัณ - - - - 53.7-54.9 

ค-ามาตรฐาน2 70 เดซิเบล (เอ) 
หมายเหตุ : ข�อมูลพ้ืนที่ตรวจวัดอ่ืนๆ1  :   สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว.) 

ค-ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540  เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
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  3.2.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในป�จจุบัน ได�แก� ปริมาณฝน ลักษณะและ
ปริมาณน้ําท�า และปริมาณน้ํานองบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจนระดับน้ํา และสมดุลของน้ําในแต�ละ
ฤดูกาล เพ่ือศึกษาสภาพอดีต ป�จจุบันและพยากรณ@แนวโน�มในอนาคตของสภาพอุทกวิทยา 
     (2)  เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ และอัตราการไหลของน้ํา รวมถึง
ระดับน้ํา และสมดุลของน้ําในแต�ละฤดูกาล ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ และการนําน้ําไปใช�ประโยชน@           
ในโครงการ 
     (3)  เพ่ือจัดทํามาตรการข�อเสนอแนะในการป9องกัน แก�ไข ลด และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด�านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและปริมาณน้ําระบายออกรายวันหรือรายเดือน
ของเข่ือนศรีนครินทร@และเข่ือนแม�กลอง ต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน รวมท้ังปริมาณน้ําระบายออกท่ีผ�านโรงไฟฟ9า 
ปริมาณน้ําระบายเพ่ือการชลประทาน และปริมาณน้ําระบายผ�านอาคารระบายน้ําล�นจากการไฟฟ9าฝRาย
ผลิตแห�งประเทศไทย    
     (2)  รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําท�ารายเดือน ของสถานีวัดน้ําท�าในลุ�มน้ําแม�กลอง         
ให�มีสถิติข�อมูลครอบคลุมถึงป�จจุบัน หาค�าเฉลี่ยปริมาณน้ําท�ารายป] ปริมาณน้ําท�าสูงสุด ตํ่าสุด และปริมาณ
น้ําท�ารายป]เฉลี่ยต�อหน�วยพ้ืนท่ีของแต�ละสถานี เพ่ือวิเคราะห@การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา และลักษณะ
การกระจายตัวในลําน้ําแม�กลองท�ายเข่ือนศรีนครินทร@  
     (3)  รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําหลาก ของสถานีวัดน้ําท�า ในลุ�มน้ําแม�กลอง ให�มีช�วงสถิติ
ข�อมูลครอบคลุมถึงป�จจุบัน เพ่ือวิเคราะห@การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  อุทกวิทยาน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีโครงการ ภายหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       ผลการศึกษาอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมภายหลังการก�อสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ สรุปว�า การกระจายของปริมาณน้ําท�ารายเดือนเฉลี่ย     
ท่ีเ ข่ือนศรีนครินทร@ เหมือนกันระหว�างช�วงก�อนและหลังมีเ ข่ือน ระยะช�วงหลังมีเ ข่ือนเก็บกักน้ํา                
ป] พ.ศ. 2520-2528 ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยตลอดป]ประมาณ 4,252 ล�านลูกบาศก@เมตร 
เปรียบเทียบกับค�าเฉลี่ย 4,538 ล�านลูกบาศก@เมตร ระหว�าง ป] พ.ศ. 2495-2520 โดยน้ําท�าเฉลี่ยมีปริมาณ
สูง เกิดข้ึนระหว�างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และมีค�าสูงสุดในเดือนกันยายน ความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณ
น้ําท�าและปริมาณน้ําฝนของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําเปAนรายป] มีค�าโดยเฉลี่ยเหมือนกันท้ังก�อนและหลังระยะการเก็บกัก
น้ําของเข่ือน 
       ผลการศึกษายังระบุว�า การลดลงของการไหลบ�าของน้ําท่ีบ�านวังขนาย ซ่ึงต้ังอยู� 
ท�ายน้ําของเข่ือนผันน้ําแม�กลองในช�วงฤดูฝน เปAนผลมาจากการดําเนินการของเข่ือนศรีนครินทร@ การไหล
เข�าของน้ําสูงสุดในเดือนสิงหาคม เนื่องมาจากอิทธิพลจากการไหลของน้ําสมทบ จากพ้ืนท่ีท�ายน้ําของ    
แควใหญ�ด�านล�างของเข่ือนศรีนครินทร@และน้ําท�าจากแม�น้ําแควน�อย ส�วนการไหลของน้ําในช�วงฤดูแล�ง 
ภายหลังจากการดําเนินการของเข่ือน มีผลกระทบในทางบวกมากกว�าก�อนท่ีจะมีโครงการ ซ่ึงสังเกตได�จาก
ค�าเฉลี่ยการไหลบ�าของน้ํารายป]ท่ีบ�านวังขนายระหว�างป] พ.ศ. 2520-2528 มีค�า 4,518 ล�านลูกบาศก@เมตร          
หรือประมาณ 40% ของค�าเฉลี่ยของข�อมูลท่ีมีการบันทึกไว�  
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     (2)  อุทกวิทยาน้ําผิวดินภายหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทรถึงปPจจุบัน 
       การศึกษาวิเคราะห@ทางด�านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เปAนประโยชน@โดยตรง        
ต�อการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9าพลังน้ํ าเ ข่ือนศรีนครินทร@                  
โดยแบ�งการศึกษาออกเปAน 2 ส�วนท่ีสําคัญ คือ ส�วนท่ีหนึ่งจะเปAนการแสดงข�อมูลและการวิเคราะห@ทางด�าน
อุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร@ ประกอบด�วย ข�อมูลภูมิอากาศและปริมาณฝน ในขณะท่ีส�วนท่ีสอง
จะเปAนการวิเคราะห@ข�อมูลด�านอุทกวิทยา ซ่ึงประกอบด�วยข�อมูลปริมาณน้ําท�า และข�อมูลปริมาณน้ําท�า      
ท่ีไหลเข�าและออกจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ รวมถึงระดับน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ดังแสดง
รายละเอียดของการศึกษาของแต�ละส�วนดังต�อไปนี้ 
       (2.1) การศึกษาด�านอุตุนิยมวิทยา 
         การศึกษาด�านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด�วย การรวบรวมและทบทวนข�อมูล         
ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงการวิเคราะห@ข�อมูลสภาพภูมิอากาศ โดยมีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปได�ดังต�อไปนี้ 
         (2.1.1) การรวบรวมและทบทวนข�อมูลด�านอุตุนิยมวิทยา 
            การรวบรวมและทบทวนข�อมูลด�านอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนท่ี
โครงการเข่ือนศรีนครินทร@ ได�จากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของเข่ือนศรีนครินทร@ อ.ศรีสวัสด์ิ           
จ.กาญจนบุรี ซ่ึงมีการเก็บรวมรวมข�อมูลไว�จากข�อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 37 ป] ระหว�างป] พ.ศ. 2521  
ถึงป] พ.ศ. 2557 โดยข�อมูลด�านภูมิอากาศท่ีสําคัญประกอบด�วย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ@ และปริมาณ 
การระเหยจากถาด สามารถสรุปรายละเอียดได�ดังตาราง 3.2-15 
 

ตาราง  3.2-15  สรุปข�อมูลภูมิอากาศท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ข�อมูลภูมิอากาศท่ีสําคัญ หน-วย ช-วงพิสัยค-ารายเดือนเฉล่ีย ค-าเฉล่ียรายปO 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 14.5 – 37.7  27.3 
ความชื้นสัมพัทธ@ เปอร@เซ็นต@ 88.4 – 95.3 91.3 
ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 122.5 – 206.9 1,798.9 

 

         (2.1.1) การวิเคราะหข�อมูลด�านภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
            การศึกษาวิเคราะห@ข�อมูลด�านภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา         
จะพิจารณาจากรายงานสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงต้ังอยู�ในบริเวณโครงการ 
เข่ือนศรีนครินทร@ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิเคราะห@ข�อมูลด�านภูมิอากาศในแต�ละตัวแปร
ภูมิอากาศ จะพิจารณาในรูปแบบของค�าเฉลี่ยรายป] รวมถึงค�าเฉลี่ยสูงสุดและตํ่าสุดรายเดือน ในคาบ 37 ป] 
(ระหว�างป] พ.ศ. 2521 ถึงป] พ.ศ. 2557) ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ 
            - อุณหภูมิ จากภาพ 3.2-17 พบว�า อุณหภูมิเฉลี่ยรายป]มีค�า
เท�ากับ 27.3 องศาเซลเซียส โดยมีช�วงของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนอยู�ระหว�าง 14.5 ถึง 37.7 องศาเซลเซียส
และพบว�าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดรายเดือนเกิดข้ึนในเดือนเมษายน ในขณะท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดรายเดือน
เกิดข้ึนในเดือนธันวาคม   

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-61 

 

 
 

ภาพ 3.2-17  การผันแปรรายเดือนของอุณหภูมิเฉล่ียของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 
เข่ือนศรีนครินทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2521 – 2557  

 

 
            - ความช้ืนสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยรายป]ของสถานี
ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงต้ังอยู�ในบริเวณโครงการเข่ือนศรีนครินทร@ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี   
มีค�าอยู�ระหว�าง 88.4% ถึง 95.3% (ดังแสดงรายละเอียดในภาพ 3.2-18) โดยบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ         
มีค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 91.3% และพบว�าความชื้นในอากาศมากท่ีสุดเกิดข้ึนในช�วงฤดูฝน ซ่ึงก็คือ เดือนตุลาคม         
มีค�าความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยสูงสุด ส�วนในฤดูแล�งเดือนเมษายนมีค�าความชื้นสัมพัทธ@เฉลี่ยตํ่าสุด  
 

 
 

 

 
ภาพ  3.2-18  การผันแปรรายเดือนของความช้ืนสัมพัทธของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 

เข่ือนศรีนครินทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2521 – 2557  
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            - ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย  ปริมาณการระเหย
จากถาดวัดการระเหยเฉลี่ยรายป]ของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงต้ังอยู�ในบริเวณโครงการเข่ือน            
ศรีนครินทร@ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มีค�าเท�ากับ 1,798.9 มิลลิเมตร โดยพบว�าอัตราการระเหย
สูงสุดเกิดข้ึนในเดือนเมษายน ซ่ึงมีค�าเท�ากับ 206.9 มิลลิเมตร และตํ่าสุดเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน         
มีค�าเท�ากับ 122.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพ 3.2-19 

 

 

 

ภาพ  3.2-19  การผันแปรรายเดือนของปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหยของสถานีตรวจวัด
สภาพภูมิอากาศของเข่ือนศรีนครินทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2521 – 2557 

 
         (2.1.3) การวิเคราะหปริมาณฝน 
            การวิเคราะห@ปริมาณฝน ได�ทําการรวบรวมข�อมูลปริมาณฝน                
ท่ีเ ก็บรวบรวมได�จนถึงป�จจุบันของสถานีตรวจวัดสภาพภู มิอากาศ ซ่ึง ต้ังอยู� ในบริ เวณโครงการ            
เข่ือนศรีนครินทร@ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนํามาวิเคราะห@ปริมาณฝนของพ้ืนท่ีโครงการ     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            (2.1.3.1)  การวิเคราะหปริมาณฝนรายเดือนและรายปO 
                ในการศึกษาวิเคราะห@ปริมาณน้ําท�า จะต�องใช�ข�อมูล
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงจากการรวบรวมข�อมูลปริมาณฝนระหว�างป] พ.ศ. 2521-
2557 สามารถนํามาใช�ในการวิเคราะห@ปริมาณฝนรายเดือนและรายป]เฉลี่ย โดยพบว�าปริมาณฝนรายป]เฉลี่ย
มีค�าเท�ากับ 974.1 มิลลิเมตร เปAนปริมาณฝนในช�วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 756.8 มิลลิเมตร 
คิดเปAนร�อยละ 77.7 ของปริมาณฝนท้ังป] และปริมาณฝนในช�วงฤดูแล�ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 
เพียง 217.3 มิลลิเมตร คิดเปAนร�อยละ 22.3 ของปริมาณฝนท้ังป] ในขณะท่ีลักษณะของการกระจายเฉลี่ย
รายเดือนของฝนแสดงได�ดังภาพ 3.2-20 จากภาพดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย         
มีค�าเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 183.5 มิลลิเมตร และมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุดอยู�ท่ี 4.3 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบว�า
ปริมาณฝนในพ้ืนท่ีโครงการค�อนข�างจะแปรผัน โดยท่ีปริมาณฝนจะตกหนักในช�วงระหว�างเดือนกันยายน         
ถึงตุลาคม และมีช�วงของปริมาณฝนในช�วงดังกล�าวอยู�ระหว�าง 180.9 มิลลิเมตร ถึง 183.5 มิลลิเมตร 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-63 

 

 

 
 

ภาพ 3.2-20  การผันแปรของฝนเฉล่ียรายเดือนของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของ 
เข่ือนศรีนครินทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2521 – 2557   

 
            (2.1.3.2)  ปริมาณฝนเฉล่ียรายปO 
                สภาพภู มิอากาศท่ี เปลี่ ยนแปลงและแปรปรวน         
ในป�จจุบัน ประกอบกับสภาพป�ญหาอุทกภัยท่ีนับวันมีแนวโน�มท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเปAนลําดับ ส�งผล
ให�เกิดความเสียหายต�อชีวิตและทรัพย@สินของประชาชนอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ดังนั้นการคาดการณ@ปริมาณ
ฝนเฉลี่ยในพ้ืนท่ีจึงมีความสําคัญต�อการป9องกันและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
                การวิเคราะห@ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป] จะพิจารณาใน
เรื่อง ปริมาณและการแพร�กระจาย อันจะเปAนประโยชน@ต�อการประเมินปริมาณน้ําท�า โดยทําการคัดเลือก
สถานีวัดปริมาณฝนท่ีมีการตรวจวัดอย�างต�อเนื่องและกระจายท่ัวท้ังบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร@ 
และพ้ืนท่ีใกล�เคียงรวมท้ังสิ้น 19 สถานี โดยรวบรวมข�อมูลจากสถานีวัดปริมาณฝนของกรมชลประทาน
จํานวน 13 สถานี กรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 5 สถานี และโครงการเข่ือนศรีนครินทร@จํานวน 1 สถานี ซ่ึง
ประกอบด�วยสถานีท่ีตั้งอยู�ในเขตอําเภอไทรโยค อําเภอเมือง อําเภอท�าม�วง อําเภอหนองปรือ อําเภอทองผา
ภูมิ อําเภอบ�อพลอย อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ในส�วนของจังหวัดราชบุรี สถานีจะต้ังอยู�ในเขต
อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ�านคา อําเภอจอมบึง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงได�แก� อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก และอําเภอ
บ�านไร� จังหวัดอุทัยธานี โดยมีช�วงสถิติข�อมูลต้ังแต�ป] พ.ศ. 2509-2556 รายละเอียดของสถานีท้ังตําแหน�ง
ท่ีตั้งและรหัสสถานีแสดงในตาราง 3.2-16 
                ท้ังนี้ปริมาณฝนรายป] เฉลี่ ยและการกระจายตัว      
เชิงพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร@ จะถูกนํามาสร�างแผนท่ีแสดงเส�นชั้นน้ําฝน (Isohyet)          
ดังแสดงในภาพ 3.2-21 ถึง ภาพ 3.2-23 โดยท่ีช�วงเวลาท่ีฝนตกหนักติดต�อกันจะเกิดข้ึนระหว�างเดือน
กันยายนถึงตุลาคม การพิจารณาลักษณะการกระจายของปริมาณฝนเชิงพ้ืนท่ีจะแบ�งออกเปAน 3 ช�วงเวลา 
คือ ช�วงก�อนการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ (ป] พ.ศ. 2521–2522) ช�วงหลังการ
ดําเนินงานฯ (ป] พ.ศ. 2523 – 2556) และสถานภาพป�จจุบัน (ป] พ.ศ. 2556) โดยพบว�า  
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                • ช�วงก�อนการดําเนินโครงการ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป] 
จะมีค�าสูงสุดทางด�านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา คือ มีค�ามากกว�า 1,300 มิลลิเมตรต�อป] 
บริเวณด�านทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 1,000 ถึง 1,400 มิลลิเมตรต�อป] 
ในขณะท่ีด�านล�างของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนค�อนข�างตํ่ากว�า โดยมีค�าเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 700 ถึง 1,100 
มิลลิเมตรต�อป] (รายละเอียดดังแสดงในภาพ 3.2-21) 
                • ช�วงหลังการดําเนินโครงการ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป]
สูงสุดจะยังคงเกิดข้ึนท่ีบริเวณด�านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพ้ืนท่ีและมีค�ามากกว�า 1,600  มิลลิเมตร
ต�อป] ในขณะท่ีด�านทิศตะวันออกจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงอยู�ระหว�าง 1,100 ถึง 1,400 มิลลิเมตร
ต�อป] ในส�วนของทิศใต�ของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู�ในช�วงประมาณ 700 ถึง 1,400 มิลลิเมตรต�อป]           
ดังแสดงรายละเอียดในภาพ 3.2-22 

                • สถานภาพป�จจุบัน ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป]จะมีค�าสูง
ถึง 2,150 มิลลิเมตรต�อป] บริเวณทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีศึกษา ทางด�านทิศเหนือของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝน
กระจายตัวอยู�ระหว�าง 1,600 ถึง 1,900 มิลลิเมตรต�อป] ด�านทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีจะมีค�าเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 
850 ถึง 1,400 มิลลิเมตรต�อป] ในขณะท่ีด�านล�างของพ้ืนท่ีจะมีการกระจายตัวอยู�ในช�วงระหว�าง 700         
ถึง 1,700 มิลลิเมตรต�อป] โดยมีรายละเอียดแสดงในภาพ 3.2-23  
                จากผลการวิเคราะห@ลักษณะการกระจายตัวของ
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป]เชิงพ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลองพบว�า พ้ืนท่ีบริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือ         
ของเข่ือนศรีนครินทร@มีการกระจายตัวของฝนท่ีสูงมาก ซ่ึงถือได�ว�าเปAนปริมาณฝนเฉลี่ยท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กับปริมาณฝนเฉลี่ยรายป]ของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลอง (มีปริมาณเท�ากับ 1,429 มิลลิเมตร) จากการวิเคราะห@
สถิติข�อมูลปริมาณฝนต้ังแต�ป] พ.ศ. 2516-2551 ท่ีรวบรวมและวิเคราะห@โดยกลุ�มงานสารสนเทศและ
พยากรณ@น้ํา ส�วนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปAนพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงต�อการ
เกิดอุทกภัย ประกอบกับลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีเปAนพ้ืนท่ีภูเขาสูงท่ีปกคลุมด�วยปRาชนิดต�างๆ ท่ีมีแนวโน�มว�า       
จะเปAนพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช�ประโยชน@ท่ีดินค�อนข�างสูง โดยมีความเปAนไปได� ท่ีรูปแบบการใช�
ประโยชน@ท่ีดินจะถูกเปลี่ยนสภาพจากพ้ืนท่ีปRา ท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบต�อกระบวนการทางอุทกวิทยา 
ซ่ึงจะส�งผลอย�างมีนัยสําคัญต�อความเสี่ยงต�อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีราบลุ�มด�านท�ายน้ําของลุ�มน้ําแม�กลอง 
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ตาราง 3.2-16  รายช่ือสถานีวัดปริมาณฝนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทรและพ้ืนท่ีใกล�เคียง  

ท่ี สถานี ตําแหน-งท่ีตั้ง 
ช-วงปO
ข�อมูล 

ปริมาณฝนรายปO (มม.) 
เฉล่ีย สูงสุด ต่ําสุด 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
16 
17 
18 
19 

13211 
13221 
13231 
13511 

 
13561 
13571 
13631 
13641 
13651 
13851 
47161 
47271 
47421 
376401 

 
410002 
450002 
450005 
450401 
Dam  

บ�านลุ�มสุ�ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
บ�านแม�น้ําน�อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
บ�านทุ�งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ศูนย@อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก  
อ.ท�าม�วง จ.กาญจนบุรี 
บ�านบ�องต้ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
บ�านทุ�งโปร�ง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
บ�านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
บ�านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
บ�านลิ่นถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
บ�านหนองรี อ.บ�อพลอย จ.กาญจนบุรี 
บ�านบ�อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
บ�านคา อ.บ�านคา จ.ราชบุรี 
ต.ด�านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ�มผาง              
อ.อุ�มผาง จ.ตาก 
อ.บ�านไร� จ.อุทัยธานี 
อุทยานแห�งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี 
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
เข่ือนศรีนครินทร@ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

2509-2556 
2510-2556 
2509-2556 
2509-2556 

 
2509-2556 
2539-2556 
2543-2556 
2543-2556 
2509-2556 
2548-2556 
2510-2556 
2527-2556 
2546-2556 
2509-2556 

 
2523-2556 
2513-2551 
2525-2556 
2513-2556 
2521-2556 

1,227.5 
1,688.3 
1,005.9 
1,016.4 

 
1,278.0 
1,075.6 
990.9 

1,143.1 
1,736.5 
1,056.3 
1,175.9 
1,182.1 
991.9 

1,433.9 
 

1,327.2 
2,260.4 
551.1 

1,788.4 
982.4 

1,781.0 
2,447.0 
1,581.7 
1,540.0 

 
1,927.0 
1,390.0 
1,502.0 
1,721.0 
2,438.7 
1,255.0 
1,700.0 
1,936.0 
1,501.0 
1,976.6 

 
2,140.0 
3,188.6 
1,291.2 
2,438.9 
1,444.6 

783.7 
981.9 
607.0 
519.1 

 
741.7 
682.9 
625.0 
783.9 

1,099.0 
820.7 
795.6 
743.2 
718.3 
840.4 

 
301.2 
936.6 
75.7 
1,155 
628.8 
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หมายเหตุ:  สถานี 410002 อ.บ�านไร� จ.อุทัยธานี เปAนสถานีที่ต้ังขึ้นภายหลังการสร�างเขื่อน จึงไม�ได�นํามาวิเคราะห@ในช�วงก�อนสร�างเขื่อน  
 

ภาพ  3.2-21  แผนท่ีเส�นช้ันน้ําฝนรายปOเฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแม-กลอง  
(ช-วงก-อนดําเนินโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร)  
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ภาพ  3.2-22  แผนท่ีเส�นช้ันน้ําฝนรายปOเฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแม-กลอง  
(ช-วงหลังดําเนินโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร)  
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ภาพ  3.2-23  แผนท่ีเส�นช้ันน้ําฝนรายปOเฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแม-กลอง (สถานภาพปPจจุบัน) 
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       (2.2) การศึกษาด�านอุทกวิทยา 

         การศึกษาด�านอุทกวิทยาจะพิจารณาถึงการวิเคราะห@ข�อมูลน้ําท�าท่ีไหลเข�า      
และออกจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ปริมาตรเก็บกักในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ รวมถึงระดับน้ํา       
ในอ�างเก็บน้ํา เปAนต�น ณ สถานีตรวจวัดเข่ือนศรีนครินทร@ ซ่ึงรวบรวมโดยแผนกบํารุงรักษาเข่ือนและอาคาร
โรงไฟฟ9า (Dam & Power House Maintenance Section) ในช�วงระหว�างป] พ.ศ. 2521-2557 โดยมี
รายละเอียดท่ีสามารถสรุปได�ดังต�อไปนี้ 
         (2.2.1) การวิเคราะหข�อมูลน้ําท-าท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            จากข�อมูลปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@
พบว�า ปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ํารวมท้ังป]อยู�ท่ี 4,734.9 ล�านลูกบาศก@เมตร (ล�าน ลบ.ม.) โดยเปAน
ปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยในช�วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 3,829.2 ล�าน ลบ.ม.         
คิดเปAนร�อยละ 80.9 ของปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําท้ังป] และเปAนปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา
เฉลี่ยในช�วงฤดูแล�ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 905.7 ล�าน ลบ.ม. ซ่ึงคิดเปAนร�อยละ 19.1 ของปริมาณ
น้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําท้ังป] ในขณะท่ีช�วงพิสัยของค�าปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา รายเดือนเฉลี่ยอยู�
ระหว�าง 83.4 ล�าน ลบ.ม. ถึง 990.2 ล�าน ลบ.ม. ท้ังนี้ปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําส�วนใหญ�จะเกิดข้ึน
ในช�วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน 
และสามารถสรุปปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ํารายเดือนเฉลี่ยได�ดังภาพ 3.2-24 
 

 
 

ภาพ  3.2-24   ปริมาณน้าํท-ารายเดือนเฉล่ียท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้าํเข่ือนศรนีครินทร  
ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2521 – 2557   

 

            นอกจากนี้ การศึกษาดังกล�าวยังได�พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําท�ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําก�อนและหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือน          
ศรีนครินทร@ รวมถึงสถานการณ@ป�จจุบัน เพ่ือให�การวิเคราะห@ข�อมูลปริมาณน้ําท�ารายเดือนเฉลี่ยท่ีไหลเข�า
อ�างเก็บน้ําสอดคล�องและสามารถเปรียบเทียบกับข�อมูลการศึกษาอ่ืนๆ จึงกําหนดให�สถานภาพก�อนการ
ดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@อ�างอิงข�อมูลในป] พ.ศ. 2521-2522 ในขณะท่ี
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สถานภาพหลังการดําเนินโครงการ อ�างอิงข�อมูลในป] พ.ศ. 2523-2556 และสถานภาพป�จจุบันอ�างอิงข�อมูล
ในป] พ.ศ. 2556 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3.2-17 และภาพ 3.2-25 จากผลการศึกษาข�างต�น            
แสดงให�เห็นว�า ในภาพรวมหลังจากท่ีเปNดดําเนินโครงการ (พ.ศ. 2523 – 2556) ปริมาณน้ําท�ารายป]เฉลี่ย  
ท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนประมาณ 25% เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําท�ารายป]เฉลี่ยท่ีไหลเข�าอ�าง
เก็บน้ําก�อนเริ่มดําเนินโครงการ ในขณะท่ีหากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต�การดําเนินโครงการ       
ในป�จจุบัน (พ.ศ. 2556) พบว�า ปริมาณน้ําท�ารายป]เฉลี่ยท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา จะมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน
ประมาณ 53%  
 

ตาราง  3.2 -17   การเปรียบเทียบปริมาณน้ําท-ารายปOเฉล่ียท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําช-วงก-อนมีโครงการ 
ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ และข�อมูลในปPจจุบัน 

 

ช-วงเวลา 
ท่ีพิจารณา 

ช-วงปO พ.ศ. ปริมาณน้ําท-ารายปOเฉล่ียท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ํา  
(ล�าน ลบ.ม.) 

%  
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ก�อนมีโครงการ  2521 – 2522 3,880 - 
โครงการแล�วเสร็จ 2523 – 2556 4,840 25 
ป�จจุบัน 2556 5,920 53 

 

 
 

ภาพ  3.2-25  ปริมาณน้ําท-ารายเดือนเฉล่ียท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําช-วงก-อนมีโครงการ ช-วงก-อสร�าง
โครงการแล�วเสร็จ และข�อมูลในปPจจุบัน 

 
         (2.2.2) การวิ เคราะห ข� อมู ลน้ํ าท- า ท่ี ระบายออกจากอ- างเก็ บน้ํ า                     
เข่ือนศรีนครินทร 
            ในกรณีของข�อมูลปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํา        
เข่ือนศรีนครินทร@ (ช�วงระหว�างป] พ.ศ. 2523-2557) พบว�า ปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํา
รวมท้ังป]อยู�ท่ี 4,870.4 ล�าน ลบ.ม. โดยเปAนปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยในช�วงฤดูฝน         
(เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 2,401.0 ล�าน ลบ.ม. ซ่ึงคิดเปAนร�อยละ 49.3 ของปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออก
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จากอ�างเก็บน้ําท้ังป] และเปAนปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยในช�วงฤดูแล�ง (เดือน
พฤศจิกายน ถึงเมษายน) 2,469.3 ล�าน ลบ.ม. ซ่ึงคิดเปAนร�อยละ 50.7 ของปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจาก
อ�างเก็บน้ําท้ังป] ในขณะท่ีช�วงพิสัยของค�าปริมาณน้ําท�า ท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํารายเดือนเฉลี่ยอยู�
ระหว�าง 342.8 ล�าน ลบ.ม. ถึง 507.4 ล�าน ลบ.ม. ท้ังนี้ปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ําส�วนใหญ�
จะเกิดข้ึนในช�วง เดือนกุมภาพันธ@ถึงมิถุนายน โดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ําเฉลี่ย
สูงสุด คือเดือนมีนาคม และสามารถสรุปปริมาณน้ําท�าท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํารายเดือนเฉลี่ยได�       
ดังภาพ 3.2-26 
 

 
 

ภาพ  3.2-26   ปริมาณน้ําท-ารายเดือนเฉล่ียท่ีระบายออกจากอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2523 – 2557   

 

            ในส�วนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท�ารายเดือนเฉลี่ย               
ท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ในช�วงระหว�างป] พ.ศ. 2523-2556 พบว�า ปริมาณน้ําท�า
สูงสุด ท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํา จะมีค�าอยู�ระหว�าง 600-800 ล�าน ลบ.ม. ในขณะท่ีปริมาณน้ําท�าเฉลี่ย 
ท่ีระบายออกจากอ�างเก็บน้ํา จะอยู�ในช�วง 300-500 ล�าน ลบ.ม. โดยท่ีปริมาณน้ําท�าตํ่าสุดท่ีระบายออกจาก
อ�างเก็บน้ํา จะเปลี่ยนแปลงอยู�ในช�วง 0-200 ล�าน ลบ.ม. (ดังแสดงรายละเอียดการผันแปรรายเดือน         
ในภาพ 3.2-27) 
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         (2.2.3) การวิเคราะหข�อมูลระดับน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรนีครนิทร 
            การวิเคราะห@ข�อมูลระดับน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@             
ถือว�าเปAนสิ่งท่ีมีความจําเปAนอย�างยิ่งในการบริหารจัดการน้ําของอ�างเก็บน้ํา ท้ังนี้พบว�า หลังการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ (ช�วงระหว�างป] พ.ศ. 2523-2556) ระดับน้ําเฉลี่ยรายป]ของอ�าง          
เก็บน้ํามีค�าเท�ากับ 170.7 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยในเดือนตุลาคมจะเปAนช�วงท่ี
ระดับน้ําในอ�างเก็บน้ํามีค�าสูงสุด ในขณะท่ีเดือนเมษายนจะเปAนเดือนท่ีมีระดับน้ําในอ�างเก็บน้ําตํ่าสุด 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําสูงสุดในอ�างเก็บน้ํา พบว�า จะมีค�าอยู�ระหว�าง 173.5-179.4 ม.รทก. 
ในขณะท่ีระดับน้ําเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู�ในช�วง 167.7-173.6 ม.รทก. และมีการผันแปรของระดับตํ่าสุด
อยู�ระหว�าง 148.6-157.9 ม.รทก. (รายละเอียดแสดงในภาพ 3.2-28) 

 

ภาพ  3.2-28  ระดับน้าํในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรนีครนิทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2523 – 2556   

ภาพ  3.2-27   การผันแปรรายเดือนของปริมาณน้ําท-าเฉล่ียท่ีระบายออกจากอ-างเก็บน้ํา 
   ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2523 – 2556   
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     (3)  การศึกษาด�านการตกตะกอนสะสม 
       ในแง�ของการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ข�อมูลปริมาณตะกอน         
ถือว�าเปAนสิ่งท่ีมีความจําเปAนอย�างยิ่ง ท่ีจะชี้ให�เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ป�ญหาการกัดเซาะ   
การพัดพา รวมถึงการทับถมของตะกอนท้ังในลําน้ําและในอ�างเก็บน้ํา จากประเด็นป�ญหาท่ีกล�าวมาข�างต�น
พบว�า การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเปAนต�นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐาน ซ่ึงเปAนสาเหตุหลัก        
ท่ีทําให�ลําน้ํามีสภาพต้ืนเขิน เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ํา การลดลงของปริมาณน้ําต�นทุน
ของอ�างเก็บน้ําท่ีส�งผลให�อายุการใช�งานของอ�างเก็บน้ําสั้นลง รวมถึงมีแนวโน�มท่ีจะส�งผลกระทบทางด�าน
สิ่งแวดล�อมท่ีจะเกิดข้ึนในลุ�มน้ํา ดังนั้นการวิเคราะห@ปริมาณตะกอนจึงมีส�วนช�วยในการวางแผนป9องกัน 
บรรเทา แก�ไขหรือปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างเปAนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       (3.1) การศึกษาความสัมพันธระหว-างตะกอนแขวนลอยรายปOกับพ้ืนท่ีรับน้ํา 
         การศึกษาความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป]เฉลี่ย         
กับพ้ืนท่ีรับน้ําบริเวณโครงการเข่ือนศรีนครินทร@และพ้ืนท่ีใกล�เคียง โดยการรวบรวมและตรวจสอบข�อมูล
ตะกอนแขวนลอยของสถานีตรวจวัดตะกอนแขวนลอยของกรมชลประทานจํานวนท้ังสิ้น 13 สถานี                
(ดังแสดงตําแหน�ง ท่ี ต้ังของสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอนของกรมชลประทานในภาพ 3.2-29)            
ในช�วงระยะเวลาท่ีมีการเก็บบันทึกข�อมูลต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน (พ.ศ. 2540-2556) จากนั้นนําข�อมูล
ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป]มาหาค�าเฉลี่ยของแต�ละสถานี แล�วนําไปสร�างความสัมพันธ@โดยการสร�าง
กราฟความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป]เฉลี่ย (Mean annual suspended sediment 
discharge) กับพ้ืนท่ีรับน้ํา (Drainage area) เพ่ือหาความสัมพันธ@เชิงเส�นในรูปสมการถดถอยอย�างง�าย 
(Simple regression analysis) ท้ังนี้รายละเอียดและข�อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป]เฉลี่ย          
ของแต�ละสถานี รวมถึงอัตราการเกิดของตะกอนแขวนลอยรายป]ต�อหน�วยพ้ืนท่ี (Average annual 
suspended sediment yield) แสดงดังตาราง 3.2-18 ในขณะท่ีผลการวิเคราะห@ความสัมพันธ@            
แสดงได�ดังภาพ 3.2-30 โดยมีความสัมพันธ@เชิงเส�นในรูปสมการถดถอยอย�างง�ายแสดงได�ดังสมการท่ี (2) 
 
           QS  = aAb

              (1)  
        เม่ือ   QS  = ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป]เฉลี่ย (ตัน/ป]) 
           A   =  พ้ืนท่ีรับน้ํา (ตร.กม.) 
          a และ b  =  ค�าสัมประสิทธิ์ของสมการ 
 
         จากความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายป]กับพ้ืนท่ีรับน้ํา         
ได�สมการความสัมพันธ@ดังกล�าว ดังสมการท่ี (2) มีค�า R2 = 0.8228 
           

1.1319
s 24.536AQ =              (2) 

 
         โดยท่ีสมการถดถอยอย�างง�ายท่ีได� สามารถนําไปประเมินปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายป]เฉลี่ยของพ้ืนท่ีต�างๆ (ณ จุดท่ีต�องการท่ีไม�มีข�อมูลหรือสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน) ท้ังยัง
สามารถนําไปประเมินค�าปริมาณตะกอนท�องน้ํา รวมถึงอัตราการกัดเซาะหน�าดิน ซ่ึงจะใช�เปAนข�อมูล
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการขุดลอกตะกอนท่ีทับถมในลําน้ํา  
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ภาพ  3.2-29  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจตะกอนแขวนลอยในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแม-กลอง (ตอนล-าง)  
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ตาราง  3.2-18 รายช่ือสถานีและข�อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยของสถานีบริเวณพ้ืนท่ี 
โครงการเข่ือนศรีนครินทรและพ้ืนท่ีใกล�เคียง   

 

ท่ี สถาน ี แม-น้ํา ตําแหน-งท่ีต้ัง ช-วงปOข�อมลู 
พ้ืนท่ีรับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปO

เฉลี่ย (ตัน) 

ปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปOเฉลี่ย
ต-อพ้ืนท่ี (ตัน/ตร.กม.) 

1 K.12 ลําตะเพิน บ�านทุ�งนานางหรอก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

2540-2556 
 

2,375 
 

60,672.8 
 

25.5 

2 K.17 
 

ลําภาชี 
 

บ�านบ�อ อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุร ี

2550 
 

1,344 136,671.0 101.7 

3 K.22B ห�วยแม�นํ้าน�อย บ�านแม�นํ้าน�อย  
อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550 

311 141,289.3 454.3 

4 K.30 ห�วยนํ้าเลาะ บ�านไทรโยค อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550 

466 
 

21,517.0 46.2 

5 K.31 ห�วยแม�นํ้าน�อย บ�านนํ้าโจน อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

799 84,187.9 105.4 

6 K.32A ห�วยบ�องตี้ บ�านบ�องตี้ อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

2550-2551 518 23,972.0 46.3 

7 K.37 แม�นํ้าแควน�อย บ�านวังเย็น อ.เมือง  
จ.กาญจนบุร ี

2550-2551 10,557 850,106.4 80.5 
 

8 K.38A ห�วยลิ่นถ่ิน บ�านหนองบาง  
อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

122 
 

3,685.0 30.2 

9 K.39 ห�วยองธิ บ�านองธิ อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

51 
 

1,210.4 
 

23.7 
 

10 K.50 ห�วยดิโส บ�านหินแหลม  
อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

123 2,695.8 21.9 

11 K.53 ห�วยแม�กระบาล 
แม�นํ้าแควน�อย 

บ�านศรีมงคล  
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

308 
 

26,827.0 
 

87.1 
 

12 K.54 แม�นํ้าแควน�อย 
 

บ�านลิ่นถ่ิน  
อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

2550 4,774 231,781.5 48.6 

13 K.60 ห�วยกุยมั่ง บ�านกุยมั่ง  
อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

2546-2548, 
2550-2551 

128 4,995.6 39.0 
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ภาพ  3.2-30  ความสัมพันธระหว-างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปOเฉล่ียกับพ้ืนท่ีรับน้ํา 
ของลุ-มน้ําแม-กลอง (ตอนล-าง) 

 
 
         ข�อ มูลปริ มาณตะกอนแขวนลอย ท่ี ไหลลงสู� อ� า ง เ ก็บน้ํ า โ คร งการ                    
เข่ือนศรีนครินทร@ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 10,880 ตร.กม. พบว�า มีปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายป]ท้ังสิ้น 
1,184,300 ตัน หรือประมาณ 108.85 ตัน/ตร.กม. (กฟผ., 2528) (และจากการวิเคราะห@สมการถดถอย
อย�างง�าย (สมการท่ี 2) สามารถคํานวณหาปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายป]ท่ีไหลลงอ�างเก็บน้ํา        
เข่ือนศรีนครินทร@ได�เท�ากับ 909,629 ตันต�อป]) ในขณะท่ีปริมาณตะกอนท�องน้ําเฉลี่ยรายป] (Bed Load)  
จะคิดเปAนร�อยละ 30 ของปริมาณตะกอนแขวนลอย (วีระพล แต�สมบัติ, 2531) ซ่ึงจะทําให�ปริมาณตะกอน
ท�องน้ํามีปริมาณเท�ากับ 355,290 ตัน ดังนั้นปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Sediment Discharge) ซ่ึงมี
ค�าเท�ากับผลรวมของปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment) กับปริมาณตะกอนท�องน้ํา (Bed 
Load) มีปริมาณตะกอนท้ังหมดเท�ากับ 1,539,590 ตัน/ป] โดยมีค�าอัตราการกัดเซาะ (Depth of Erosion) 
ในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@เท�ากับ 0.088 มม./ป] อันเปAนผลมาจากการกัดเซาะหน�าดิน เนื่องจาก
ฝน ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณตะกอนกับตัวแปรเชิงอุตุ-อุทกวิทยา รวมถึงป�จจัย
แวดล�อมต�างๆ ท่ีมีความสัมพันธ@และเก่ียวข�องกัน เช�น ปริมาณฝน ปริมาณน้ําท�า การใช�ประโยชน@ท่ีดินและ
อ่ืนๆ จึงเปAนสิ่งท่ีมีความจําเปAนท่ีต�องให�ความสําคัญ   
       (3.2) ค-าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) 
         ในการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายของข�อมูลตะกอนแขวนลอยรายป]
เฉลี่ยกับพ้ืนท่ีรับน้ํารอบเส�นถดถอยเชิงเส�นตรงว�ามากหรือน�อยเพียงใด จะพิจารณาจากค�าสัมประสิทธิ์    
การตัดสินใจ (R2) ซ่ึงเปAนค�าดัชนีท่ีชี้ให�เห็นว�าเส�นถดถอยเชิงเส�นตรงท่ีสร�างข้ึนมา ปรับเข�ากับข�อมูลได�ดี
เพียงใด หรืออาจจะกล�าวได�ว�าค�าของตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต�อตัวแปรตามเพียงใด โดยสามารถคํานวณได�
จากสมการท่ี (3) 
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โดยท่ี  Oi  = ค�าท่ีได�จากการสังเกตท่ีช�วงเวลา i 

         Pi  =  ค�าท่ีได�จากการคํานวณท่ีช�วงเวลา i 
         Oavg =  ค�าเฉลี่ยของค�าท่ีได�จากการสังเกตของช�วงเวลาท่ีพิจารณา 
         Pavg =  ค�าเฉลี่ยของค�าท่ีได�จากการคํานวณของช�วงเวลาท่ีพิจารณา 
         n  = จํานวนของข�อมูล 
 

         ท้ังนี้ค�า R2 จะมีค�าอยู�ระหว�าง 0 ถึง 1 และพบว�าหากค�า R2 มีค�าเท�ากับ 0 
แสดงว�าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม�มีความสัมพันธ@ใดๆ ต�อกัน ในขณะท่ีถ�าค�า R2  มีค�าเท�ากับ 1 แสดง
ว�าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ@ต�อกัน หรืออาจจะกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ค�าสังเกตทุกตัวของ
ข�อมูลจะอยู�บนเส�นถดถอย ซ่ึงส�งผลให�ความแม�นยําของการนําสมการถดถอยอย�างง�ายไปใช�เพ่ือคาดคะเน
ผลลัพธ@มีค�าสูงตามไปด�วย โดยท่ัวไปแล�วในด�านอุทกวิทยา สมการถดถอยอย�างง�าย ท่ียอมรับได�และ
สามารถนําไปใช�งานได�ควรมีค�า R2 ไม�น�อยกว�า 0.60 ในกรณีของความสัมพันธ@ของข�อมูลตะกอนกับขนาด
ของพ้ืนท่ีของสถานีวัดตะกอนท�ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร@ พบว�า ค�า R2 มีค�าเท�ากับ 0.83 ซ่ึงถือว�าอยู�ใน
เกณฑ@ท่ีสูง ดังนั้น สมการความสัมพันธ@ท่ีได�จะสามารถนํามาใช�ในการประเมินตะกอนรายป]เฉลี่ยในบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร@ รวมถึงการคํานวณอัตราการกัดเซาะหน�าดิน ซ่ึงจะใช�เปAนข�อมูล              
ในการศึกษาเรื่องอุทกวิทยาด�านตะกอนอย�างเปAนระบบ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ          
ในการจัดการตะกอนแขวนลอยในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ และในลําน้ําท่ีอยู�ทางด�านท�ายน้ํา         
ของเข่ือนศรีนครินทร@ท่ีนับวันจะเปAนอุปสรรคต�อการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ิมข้ึน ฉะนั้นจึงมีความจําเปAนจะต�อง
ดําเนินการสํารวจตะกอนแขวนลอยและตะกอนท�องน้ําให�ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร@
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง เนื่องจากในแต�ละพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมทางกายภาพและลักษณะของภูมิอากาศท่ีแตกต�างกัน  
     (4)  เกณฑควบคุมระดับน้ําของอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
       สืบเนื่องจากหน�าท่ีหลักของเข่ือนศรีนครินทร@ ซ่ึงเปAนเข่ือนอเนกประสงค@ ท่ีมีหน�าท่ี
สําคัญคือการเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม รวมถึงการบรรเทา
อุทกภัยเปAนหลัก ในขณะท่ีการผลิตกระแสไฟฟ9าเปAนผลพลอยได�จากการระบายน้ําผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟ9า
เพ่ือตอบสนองความต�องการใช�น้ําในกิจกรรมต�างๆ ตามท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น ในแง�ของการการบริหาร
จัดการน้ําในเข่ือนศรีนครินทร@ จึงเน�นไปท่ีการควบคุมระดับน้ําให�สอดคล�องกับ “เกณฑ@ควบคุมระดับน้ํา” 
หรือ Rule Curve โดยแบ�งออกเปAน 2 เกณฑ@ คือ 1) เกณฑ@ควบคุมระดับน้ําตัวล�าง (Lower Rule Curve) 
จะเปAนตัวชี้ให�เห็นว�า หากทําการระบายน้ําจนกระท่ังระดับน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ลดตํ่าลง          
กว� าระดับดังกล�าว  จะส� งผลให� เ กิดความเสี่ ยงต�อการเ กิดป�ญหาการขาดแคลนน้ํ า ในป] ถัดไป                   
2) เกณฑ@ควบคุมระดับน้ําตัวบน (Upper Rule Curve) จะชี้ให�เห็นถึงความเสี่ยงในการประสบป�ญหา           
น้ําล�นเข่ือน หากมีการเก็บกักน้ําไว�ในอ�างเก็บน้ํา ในระดับท่ีสูงกว�าระดับของเกณฑ@ดังกล�าว ซ่ึงอาจส�งผล          
ให�ต�องมีการระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ําล�น (Spillway) ในส�วนของป�จจัยท่ีเปAนตัวกําหนดเกณฑ@ควบคุม
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ระดับของอ�างเก็บน้ํา จะข้ึนอยู�กับปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา รวมถึงความต�องการใช�น้ําเพ่ือกิจกรรม
ต� า งๆ ของ พ้ืน ท่ีท� ายเ ข่ือน ท้ังนี้ พบว� า เกณฑ@ควบคุมระดับของอ� า ง เ ก็บน้ํ า เ ข่ือนศรีนครินทร@                     
ได�มีการดําเนินการปรับปรุงไปเม่ือป] พ.ศ. 2555 เพ่ือให�สอดคล�องและเกิดความสมดุลของสถานการณ@น้ํา
ในช�วงฤดูฝนและแล�ง (รายละเอียดดังแสดงในภาพ 3.2-31) 
 

 
 

ภาพ  3.2-31  เกณฑควบคุมระดับน้ํา (Rule Curve) ของอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
 
     (5)  ความสัมพันธระหว-างปริมาตรน้ํา-พ้ืนท่ีผิวน้ํา-ระดับน้ํา 
       แนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ@การปฏิบัติงานอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@          
จะต�องพิจารณาถึงป�จจัยท่ีส�งผลต�อความสามารถในการเก็บกักหรือระบายน้ําของอ�างเก็บน้ํา ท้ังในสภาวะ
ป�จจุบัน รวมถึงคาดการณ@ในอนาคตด�วย หนึ่งในข�อมูลท่ีสําคัญและจําเปAนสําหรับการจัดการอ�างเก็บน้ํา        
คือ โค�งพ้ืนท่ีความจุ (Area-Capacity Curve) ซ่ึงเปAนเส�นโค�งท่ีแสดงความสัมพันธ@ระหว�างพ้ืนท่ีผิวน้ํา            
และปริมาตรของน้ําท่ีระดับเก็บกักต�างๆ ในอ�างเก็บน้ํา ดังแสดงในภาพ 3.2-32 การหาความสัมพันธ@
ระหว�างความจุกับพ้ืนท่ีของอ�างเก็บน้ํา ท่ีระดับเก็บกักต�างๆ จะทําให�ทราบถึงสภาวะน้ําต�นทุน                  
ท่ีระดับเก็บกักต�างๆ ในป�จจุบัน ท้ังยังช�วยในการประเมินปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอ�างเก็บน้ํา            
โดยการนําความจุใหม�ของอ�างเก็บน้ํา ไปเปรียบเทียบกับความจุเดิมของอ�างเก็บน้ําท่ีมีการสํารวจในอดีต     
ซ่ึงผลการประเมินท่ีได�จะสามารถนําไปใช�ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา              
รวมถึงการปรับปรุงและบํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน@สูงสุด 
       ท้ังนี้เม่ืออ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ ผ�านการดําเนินงานเปAนระยะเวลาหนึ่ง  
ข�อมูลบางอย�างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ การใช�ประโยชน@ท่ีดิน 
การดําเนินกิจกรรมการเพาะปลูก ฯลฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา จึงต�องมีการปรับปรุงเกณฑ@         
การปฏิบัติการอ�างเก็บกักน้ําเปAนระยะๆ ซ่ึงรวมถึงการจัดทํากราฟระดับเก็บกักท่ีสัมพันธ@กับพ้ืนท่ีผิวน้ํา        
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และความจุของอ�างเก็บน้ําใหม� เปAนต�น เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพความเปAนจริงและก�อให�เกิดประโยชน@
สูงสุดต�อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 
ท่ีมา: แผนกบํารุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ9า, 2558  
 

ภาพ 3.2-32  โค�งความสัมพันธระหว-างปริมาตรน้ํา-พ้ืนท่ีผิวน้ํา-ระดับน้ําของอ-างเก็บน้ํา  
เข่ือนศรีนครินทร 

 
     (6)  แผนการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งในลุ-มน้ําแม-กลอง 
       การจัดทําแผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งประจําป] จะดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการวางแผนและส�งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล�ง ประกอบด�วย กรมส�งเสริมการเกษตร 
กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยเปAนการดําเนินการ          
วางแผนการจัดสรรน้ําสําหรับสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานอย�างท่ัวถึงและพอเพียง        
บนพ้ืนฐานของการกําหนดแผนการใช�น้ําจากอ�างเก็บน้ําต�างๆ ท่ีมีความสอดคล�องกับปริมาณน้ําต�นทุน         
ในอ� าง เ ก็บน้ํ า  ภายใต�แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าอย� าง มีประสิทธิภาพ ประหยัด                     
และเกิดประโยชน@สูงสุดแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝRายอย�างเปAนธรรม ท้ังยังมีการให�คําแนะนําแก�กลุ�มผู�ใช�น้ํา
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ําต�นทุนอยู�ในเกณฑ@น�อย นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาจัดสรรน้ํา
สําหรับการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน@ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชในช�วงต�นฤดูฝน
ของป] ถัดไป โดยมีการจัดลํา ดับความสํ า คัญของการจัดสรรน้ํ า เ พ่ือใช� ใน กิจกรรมต �า ง ๆ  ดังนี้                          
1) เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการประปา 2) เพ่ือการรักษาระบบนิเวศน@ทางน้ํา เช�น การผลักดันน้ําเค็ม 
การขับไล�น้ําเสีย 3) เพ่ือการเกษตรกรรม และ 4) เพ่ือการอุตสาหกรรม 
       ในส�วนของลุ�มน้ําแม�กลอง ซ่ึงใช�น้ําบางส�วนจากปริมาตรน้ําใช�การได�ของเข่ือน            
ศรีนครินทร@ พิจารณาระยะเวลาการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งในแต�ละป] ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม  ถึง 30 มิถุนายน        
โดยวางแผนระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการใช�น้ําด�านการเพาะปลูกในเขตโครงการ         
แม�กลองใหญ� ซ่ึงได�แก� นาปรัง พืชไร�-พืชผัก บ�อกุ�ง-บ�อปลา ไม�ผล-ไม�ยืนต�น อ�อย และอ่ืนๆ  ท้ังยังครอบคลุม
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ถึงน้ําท่ีใช�สําหรับการอุปโภค-บริโภค การผลิตน้ําประปา การรักษาระบบนิเวศน@ การเดินเรือ การควบคุม/
ผลักดันน้ําเค็ม และการป9องกันน้ําเสีย โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการน้ํา ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลอง         
ท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ดังแสดงในภาพ 3.2-33 และ 3.2-34 
 

 

ภาพ  3.2-33  แผนการจัดสรรน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล�งของลุ-มน้ําแม-กลอง 
 

 
 

   ภาพ 3.2-34  การจัดสรรน้ําในลุ-มน้ําแม-กลองจากเข่ือนศรีนครินทรและเข่ือนแม-กลอง 
ในช-วงฤดูแล�ง 
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     (7)  การประเมินปริมาณน้ําท-าในลุ-มน้ําแควใหญ-ตอนล-างโดยใช�แบบจําลอง SWAT 
       น้ําถือเปAนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดํารงชีวิต ท้ังยังเปAน
ป�จจัยท่ีสําคัญต�อระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีส�งผลโดยตรงต�อการพัฒนา           
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในป�จจุบันพบว�าปริมาณความต�องการใช�น้ํามีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน และอาจส�งผล
ต�อป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เช�น อุทกภัยและภัยแล�ง) อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 
ท้ังนี้การบริหารจัดการอ�างเก็บน้ําถือว�าเปAนหนึ่งในมาตรการป9องกัน บรรเทา ตลอดจนแก�ไขป�ญหาวิกฤตน้ํา 
โดยจะอยู�ในรูปของการควบคุมและจัดเก็บน้ําในลุ�มน้ํารวมถึงลําน้ําธรรมชาติ กล�าวคือในช�วงฤดูฝน ปริมาณ
น้ําหลากจะถูกลดปริมาณลงและจะถูกเก็บกักไว�ใช�ในช�วงฤดูแล�งเพ่ือตอบสนองความต�องการใช�น้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เปAนต�น ดังนั้นการใช�น้ําจากอ�างเก็บน้ํา อย�างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน@สูงสุด จะต�องอยู�ภายใต�การบริหารจัดการน้ําบนพ้ืนฐานของข�อมูลท่ีมีความถูกต�องแม�นยํา 
ควบคู�ไปกับการมีแบบจําลองท่ีสามารถนําไปสู�การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการอ�างเก็บน้ําท่ีเหมาะสม 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ได�นําแบบจําลอง Soil and Water Assessment Tool  (SWAT) มาใช�ในการ
จําลองกระบวนการทางอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง เพ่ือการประเมินปริมาณน้ําท�า รวมถึง
การวิเคราะห@ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท�าท่ีเปAนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช�
ประโยชน@ท่ีดิน ซ่ึงจะนําเสนอในรูปของปริมาณน้ําท�าและปริมาณตะกอน เปAนต�น  
       (7.1) ทฤษฎีของ SWAT 
         การจําลองลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง โดยใช�
แบบจําลอง SWAT ซ่ึงเปAนแบบจําลองท่ีเปAนสาธารณสิทธิ์ประเภท Semi-distributed physically based 
model ท่ีมีความสามารถในการจําลองสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความซับซ�อนทางด�านอุทกวิทยาได�ดี บนพ้ืนฐาน          
ของการแบ�งพ้ืนท่ีลุ�มน้ําออกเปAนลุ�มน้ําย�อย และพิจารณาการกระจายพารามิเตอร@ตามสภาพทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีจริงและตามความแตกต�างของข�อมูลนําเข�า โดยแบบจําลอง SWAT จะทําการคํานวณปริมาณการ
ไหลจากหน�วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrologic Response Units, HRUs) ของแต�ละพ้ืนท่ีลุ�มนํ้าย�อย 
(ซ่ึงจะเปAนการซ�อนทับกันของชั้นข�อมูลการใช�ประโยชน@ท่ีดิน คุณสมบัติของดิน และความลาดชัน)   
หลังจากนั้นแบบจําลองจะทําการจําลองสภาพของลุ�มน้ํา โดยอาศัยข�อมูลสภาพภูมิอากาศร�วมกับข�อมูลทาง
กายภาพของลุ �มน้ํา เช�น ลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะของโครงข�ายลําน้ํา คุณสมบัติของดิน            
การใช�ประโยชน@ท่ีดิน รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขการบริหารจัดการโครงสร�างทางชลศาสตร@ต�างๆ เช�น      
ฝาย อ�างเก็บน้ํา เปAนต�น 
         แบบจําลอง SWAT ใช�หลักของสมดุลน้ํา (Water balance) ในการจําลอง
สภาพของลุ�มน้ํา เพ่ือศึกษาศักยภาพของปริมาณน้ําต�นทุน ความต�องการใช�น้ําสําหรับกิจกรรมต�างๆ  
รวมถึงการกัดเซาะและการเคลื่อนย�ายของตะกอน ซ่ึงจะเปAนประโยชน@อย�างยิ่งต�อการวางแผนการใช�น้ํา
ประจําเดือนของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ การจําลองสภาพจะจําแนกการพิจารณาออกเปAน 2 ส�วน คือ 
การจําลองสภาพลุ�มน้ําส�วนท่ีเปAนพ้ืนดิน (Land phase) และส�วนท่ีอยู�บนลําน้ํา (Routing phase)           
โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
         - ส�วนท่ีเปAนพ้ืนดิน จะเปAนการจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา          
เพ่ือคํานวณปริมาณน้ําท�า การคายระเหย ความชื้นในดิน การไหลใต�ผิวดิน ตลอดจนอัตราการซึมลงของน้ํา
ในดินของวันท่ีมีฝนตก 
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         - ส�วนท่ีอยู�บนลําน้ํา จะเปAนการจําลองการเคลื่อนท่ีของน้ํา รวมถึงการ
ตกตะกอนตลอดท้ังโครงข�ายลําน้ํา โดยมีส�วนประกอบท่ีสําคัญคือ การเคลื่อนท่ีของน้ําในลําน้ํา (Channel 
routing) และระบบอ�างเก็บน้ํา (Reservoir routing) 
         แบบจําลอง SWAT เปAนแบบจําลองทางอุทกวิทยาระดับลุ�มน้ําแบบต�อเนื่อง
ตามเวลา ท่ีมีการทํางานร�วมกับข�อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@ (GIS) และโปรแกรม ArcGIS ผ�านทาง
ส�วนต�อประสานกับผู�ใช� (Graphical user interface) ท่ีสามารถกําหนดช�วงเวลาในการจําลองสภาพ 
ประมวลผล ตลอดจนการแสดงผลการคํานวณในรูปของแผนท่ี ตาราง กราฟ เปAนต�น ภาพ 3.2-35 แสดง
ข้ันตอนการสร�างแบบจําลอง SWAT สําหรับการจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
         ในส�วนของข�อมูลนําเข�าพ้ืนฐานท่ีต�องจัดเตรียมสําหรับแบบจําลอง SWAT 
สําหรับประเมินปริมาณน้ําท�าในลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
         - ข�อมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) 
ท่ีความละเอียดทางราบ 30 เมตร ซ่ึงเปAนข�อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 
         - ข�อมูลลักษณะการใช�ประโยชน@ท่ีดิน (Land use) มาตราส�วน 1:50,000 
ซ่ึงเปAนข�อมูลท่ีรวบรวมมาจากกรมพัฒนาท่ีดินในป] พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552 
          - ข�อมูลดิน (Soil data) ท่ีรวบรวมมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
         - ข�อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@ (GIS) ซึ่ งประกอบด � วยชั้นข�อมูล             
ขอบเขตลุ�มน้ํา (Watershed) ชั้นข�อมูลเส�นทางระบายน้ําหลักของลุ�มน้ํา (Reach) ชั้นข�อมูลจุดทางออก 
ของลุ�มน้ํา (Outlet) รวมถึงชั้นข�อมูลอ�างเก็บน้ําท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 

ข�อมูลฝน, อุณหภูมิ, ความเร็วลม, 
ความชื้นสัมพัทธ@, รังสีจากดวงอาทิตย@ 

ข�อมูล DEM, การใช�ประโยชน@ทีด่ิน, ดิน 

แบบจําลอง SWAT 

จําลองสภาพของลุ�มน้าํ 

สอบเทียบแบบจําลอง  

ทดสอบแบบจําลอง  

ไม�ผ�าน ���� ปรับแก�ค�าตัวแปร 

ผ่าน 

     นําเข�าข�อมูล 

ภาพ  3.2-35  การจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยาด�วยแบบจําลอง SWAT 
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         - ข�อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน (Climate data) ซ่ึงประกอบด�วย ข�อมูล
ฝนจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2513 ถึงป] พ.ศ. 2557 
ความชื้นสัมพัทธ@ อุณหภูมิ ความเร็วลม และรังสีจากดวงอาทิตย@ (ตําแหน�งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยา         
ท่ีใช�ในการจําลองสภาพแบบจําลอง SWAT แสดงไว�ในภาพ 3.2-36) 
         - ข�อมูลอุทกวิทยารายเดือน (Hydrological data) ซ่ึงได�แก� อัตราการไหล
ท่ีรวบรวมมาจากกรมชลประทาน ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2546 ถึงป] พ.ศ. 2556 สําหรับใช�ในการสอบเทียบ
แบบจําลอง และใช�ข�อมูลอัตราการไหลในช�วงป] พ.ศ. 2536 ถึงป] พ.ศ. 2540 สําหรับการทดสอบ
แบบจําลอง   
       (7.2) การวิ เคราะหความอ-อนไหวของตัวแปรต-อแบบจําลอง SWAT 
(Sensitivity analysis) 
         การจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา จะเก่ียวข�องกับการประเมินข�อมูลเชิง
ปริมาณทางอุทกวิทยาในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา เช�น ปริมาณน้ําท�าเฉลี่ย ปริมาณตะกอน เปAนต�น ซ่ึงจะแปรผัน         
ไปตามค�าของตัวแปรต�างๆ ท่ีมีอิทธิพลต�อกระบวนการเกิดน้ําท�า ท้ังนี้พบว�าความซับซ�อนของกระบวนการ
ทางอุทกวิทยาส�งผลให�จํานวนของตัวแปรท่ีต�องพิจารณาในแบบจําลอง SWAT มีจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน     
ดังนั้นจึงมีความจําเปAนอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีการประเมินความไม�แน�นอนและเหมาะสมของตัวแปร                            
ท่ีอาจจะส�งผลต�อการคํานวณของแบบจําลอง SWAT ผ�านทาง ขั้นตอนที่ เ รียกว�า  “การวิเคราะห@                  
ความอ�อนไหวของตัวแปรต�อแบบจําลอง SWAT (Sensit ivity analysis)” ด�วยการพิจารณา                   
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท�า เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค�าตัวแปรไปหนึ่งหน�วย ซ่ึงวิธีการดังกล�าว 
นอกจากจะทําให�ทราบถึงความสําคัญของตัวแปรแต�ละตัวแล�ว ยังช�วยให�สามารถจัดเรียงลําดับก�อนหลัง
ของค�าตัวแปรท่ีจะต�องถูกปรับแก�ในข้ันตอนการสอบเทียบแบบจําลองต�อไป เพ่ือให�แบบจําลอง SWAT 
สามารถคํานวณปริมาณน้ําท�าให�สอดคล�องและใกล�เคียงกับสภาพความเปAนจริงมากท่ีสุด (รายละเอียด          
ของตัวแปรท่ีพิจารณาแสดงในตาราง 3.2-19 
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ภาพ 3.2-36  ตําแหน-งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแม-กลองท่ีใช�ในแบบจําลอง SWAT 
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ตาราง  3.2-19 ค-าตัวแปรท่ีสําคัญสําหรับใช�ในแบบจําลอง SWAT เพ่ือการประเมินข�อมูลเชิงปริมาณ 
ทางอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ-ตอนล-าง 

  

ประเภทของตัวแปร ตัวแปร (หน-วย) ช-วงของค-าท่ี
แนะนํา 

ค-าของตัว
แปร 

ค�าตัวแปรท่ีเก่ียวกับ HRU 

- ป�จจัยชดเชยการระเหยจากผิวดิน  
- ป�จจัยชดเชยการดูดธาตุอาหารของพืช 
- ค�าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนผิวดิน 
ค�าตัวแปรท่ีเก่ียวกับลําน้ํา 

- ค�าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของลําน้ําสาขา 
- ค�าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของลําน้ําหลัก 
- ค�าประสิทธิผลความนําทางชลศาสตร@ในทางน้ํา 
ค�าตัวแปรท่ีเก่ียวกับน้ําใต�ดิน 
- ปริมาณน้ําสะสมตํ่าสุดในชั้นดิน Shallow 
aquifer ท่ีทําให�เกิดการไหลกลับสู�ลําน้ํา 
- ค�าสัมประสิทธิ์การไหลจากชั้นดิน Shallow 
aquifer กลับสู�เขตรากพืช 
- ปริมาณน้ําสะสมตํ่าสุดในชั้นดิน Shallow 
aquifer ท่ีทําให�เกิดการไหลกลับสู�เขตรากพืช 
- สัดส�วนของการซึมลึกลงสู�ชั้นน้ําใต�ดิน 
- ค�าป�จจัยของการไหลพ้ืนฐาน 

 
ESCO (–) 
EPCO (–) 
OV_N (–) 
 
CH_N1 (–) 
CH_N2 (–) 
CH_K2 (มม./ชม.) 
 
GWQMN (มม.)   
 
GW_REVAP (–) 
 
REVAPMN (มม.) 
 
RECHRG_DP (–) 
ALPHA_BF (วัน) 

 
0 – 1 
0 – 1 

0.01 – 30 
 

0.01 – 30 
0.01 – 0.30 

0 – 150 
 

0 – 5,000 
 

0.02 – 0.2 
 

0 – 500  
 

0 – 1 
0 – 1 

 
0.80 
0.85 
0.35 

 
0.15 
0.1 
0.45 

 
3,000 

 
0.15 

 
500 

 
0.1 

0.3 – 0.5 
 

       (7.3) การสอบเทียบแบบจําลอง (Model calibration) 
         ก�อนท่ีจะนําแบบจําลอง SWAT ไปประยุกต@ใช�ในการจําลองกระบวนการ
ทางอุทกวิทยาของลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง สําหรับกรณีศึกษาต�างๆ ต�อไปนั้น จําเปAนอย�างยิ่งท่ีจะต�อง        
ทําการพิสูจน@ว�า แบบจําลองดังกล�าวให�ผลการคํานวณท่ีใกล�เคียงกับข�อมูลท่ีได�จากการวัดจริงในสนาม 
สําหรับการศึกษานี้ ได�ทําการสอบเทียบแบบจําลองกับข�อมูล ณ สถานีตรวจวัดเข่ือนศรีนครินทร@ เปAนเวลา 
11 ป] ด�วยข�อมูลอัตราการไหลรายเดือนระหว�างป] พ.ศ. 2546 ถึงป] พ.ศ. 2556 (เนื่องจากข�อจํากัดในเรื่อง
ของความยาวของข�อมูล) เพ่ือหาค�าตัวแปรท่ีเหมาะสม โดยทําการปรับแก�ค�าตัวแปรท่ีมีความอ�อนไหว           
หรือมีผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท�ามากท่ีสุดก�อน จนกระท่ังผลการคํานวณท่ีได�เปAนท่ียอมรับ 
ซ่ึงผลการสอบเทียบแบบจําลองจะถือว�าอยู�ในเกณฑ@ท่ียอมรับได�หรือไม�นั้น ข้ึนอยู�กับหลักเกณฑ@ท่ีใช�
ประกอบการพิจารณายอมรับประสิทธิภาพในการทํานาย (Predict) ค�าของแบบจําลองท่ีสร�างข้ึน ดังนี้ 
         - การพล็อตกราฟ (Graphical comparison) เพ่ือเปรียบเทียบระหว�างผล           
การคํานวณท่ีได�จากแบบจําลองและค�าท่ีได�จากการตรวจวัดในสนาม 
         - การทดสอบทางสถิติ (Statistical test) ผ�านกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต�องของแบบจําลองในรูปของค�าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) (ดังแสดงรายละเอียดของสมการ       
ในหัวข�อย�อย (3.2) โดยค�าทางสถิติ R2 จะเปAนตัวบ�งบอกถึงความสอดคล�องกันของปริมาณน้ําท�ารายเดือน 
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ท่ีคํานวณได�จากแบบจําลอง SWAT กับข�อมูลท่ีได�จากการตรวจวัดจริงในสนาม กล�าวคือ ถ�าค�า R2 มีค�า        
เข�าใกล� 1 แสดงว�าปริมาณน้ําท�ารายเดือนท่ีเปรียบเทียบกันมีลักษณะท่ีเข�ากันได�ดี แต�หากมีค�าน�อย เข�าใกล� 
0 แสดงว�ามีความสัมพันธ@กันน�อย  
         จากการสอบเทียบแบบจําลอง SWAT ทําให�ได�ค�าของตัวแปรจากการสอบ
เทียบดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3.2-19 และพบว�าค�าของตัวแปรต�างๆ มีค�าอยู�ในเกณฑ@มาตรฐาน  
และอยู�ในช�วงท่ีแนะนําให�ใช�ในแบบจําลอง ในขณะท่ีผลการสอบเทียบแบบจําลองจากอัตราการไหล         
รายเดือน ระหว�างป] พ.ศ. 2546 ถึงป] พ.ศ. 2556 (แสดงในภาพ 3.2-37 และตาราง 3.2-20)  มีค�า R2 เท�ากับ 0.64  
ซ่ึงสอดคล�องกับเกณฑ@ในการตัดสินใจสําหรับค�าท่ียอมรับได�จากการสอบเทียบแบบจําลองทางด�าน           
อุทกวิทยาท่ีกล�าวว�า ค�า R2 ท่ีมากกว�า 0.60 จะนับเปAนค�าสถิติท่ีเพียงพอสําหรับการสอบเทียบท่ียอมรับได� 
       (7.4) การทดสอบแบบจําลอง (Model validation) 
         หลังจากสอบเทียบแบบจําลอง SWAT แล�ว จะต�องทําการทดสอบ
แบบจําลอง เพ่ือเปAนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ@ ท่ีได� กับค�าท่ีได�จากการตรวจวัดจริง                
ในครั้งสุดท�าย ก�อนท่ีจะนําแบบจําลองไปประยุกต@ใช�กับกรณีศึกษาอ่ืนๆ โดยนําชุดของตัวแปรท่ีดีท่ีสุด           
ท่ีได�จากข้ันตอนการสอบเทียบแบบจําลองมาทดสอบกับข�อมูลอุตุอุทกวิทยาในป] พ.ศ. 2536-2540        
แล�วตรวจสอบการทดสอบแบบจําลองว�าอยู�ในเกณฑ@ท่ียอมรับได�หรือไม� จากการพล็อตกราฟและการ
ทดสอบทางสถิติ (R2) จากภาพ 3.2-38 และตาราง 3.2-20 แสดงให�เห็นถึงผลการทดสอบแบบจําลอง 
SWAT ท่ีอยู�ในเกณฑ@ท่ียอมรับได� โดยมีค�า R2 เท�ากับ 0.62 
 
 

 

 
ภาพ  3.2-37  ผลการ“สอบเทียบ”แบบจําลอง SWAT ด�วยข�อมูลปริมาณน้ําท-ารายเดอืนเฉล่ีย 

ท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรนีครนิทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2546 – 2556 
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ภาพ  3.2-38  ผลการ“ทดสอบ”แบบจําลอง SWAT ด�วยข�อมูลปริมาณน้ําท-ารายเดอืนเฉล่ีย 
ท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรนีครนิทร ในช-วงระหว-างปO พ.ศ. 2536 – 2540 

 

ตาราง  3.2-20  ผลการสอบเทียบและทดสอบแบบจําลอง SWAT ด�วยข�อมูลอัตราการไหลรายเดือน    
ณ สถานีตรวจวัดเข่ือนศรนีครินทร  

 

กระบวนการ ช-วงเวลาท่ีพิจารณา ค-าทางสถิติ (R2) 
สอบเทียบแบบจําลอง มกราคม พ.ศ. 2546 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 0.64 
ทดสอบแบบจําลอง มกราคม พ.ศ. 2536 – ธันวาคม พ.ศ. 2540 0.62 

 

       (7.5) การประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอย 

         เนื่องจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ไม�ได�มีการเก็บข�อมูลปริมาณตะกอน
แขวนลอยท่ีไหลลงอ�างเก็บน้ําต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ดังนั้นการคาดการณ@ปริมาณตะกอนแขวนลอย              
ในอนาคตจึงจําเปAนท่ีจะต�องนําข�อมูลจากสถานีตรวจวัดท่ีต้ังอยู�ในบริเวณใกล�เคียง ท่ีมีความคล�ายคลึงกัน
ทางด�านอุตุ-อุทกวิทยามาเปAนสถานีดัชนีสําหรับใช�ในการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอย ในการศึกษานี้ 
สถานีตรวจวัดตะกอนแขวนลอย ท่ีต้ังอยู�ทางด�านเหนืออ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ KE.8  (น้ําโจน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และ KE.8A (เขาทิคอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และสถานีท่ีอยู�
ทางด�านท�ายอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ KE.4 (บ�านเจ�าเณร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี) จะถูก
นํามาใช�ในการพิจารณาประกอบการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอย ก�อนและหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ แต�เนื่องจากช�วงระยะเวลาของข�อมูลของแต�ละสถานี ท่ีนํามาใช�ในการ
ประเมินไม�ครอบคลุมช�วงระยะเวลาท้ังก�อนและหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9า ท้ังยังมีช�วงระยะเวลาท่ีไม�
ตรงกัน (รายละเอียดสามารถแสดงได� ดังภาพ 3.2-39) ส�งผลให�การประเมินผลกระทบของปริมาณตะกอน
แขวนลอย ต�อปริมาณความจุของอ�างเก็บน้ําและลําน้ําด�วยแบบจําลอง SWAT ไม�สามารถดําเนินการได� 
ดังนั้นการพิจารณาปริมาณตะกอนแขวนลอยจากข�อมูล ท่ีได�จากการตรวจวัดจึงเปAนแนวทางเดียวท่ีสามารถ
จะกระทําได�จากภาพ 3.2-39 พบว�าในช�วงฤดูฝนจะมีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากกว�าในช�วงฤดูแล�ง     
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อันเนื่องมาจากฝนท่ีตกลงมาอย�างหนักของแต�ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปAนตัวกลางพัดพาเอาตะกอนดิน หิน รวมถึง
เศษซากต�นไม�และต�นหญ�า แล�วไหลมารวมกัน โดยท่ีสถานการณ@ดังกล�าวเกิดข้ึนในลักษณะเดียวกันท้ังกรณี
ของพ้ืนท่ีท่ีอยู�ทางด�านเหนือและท�ายอ�างเก็บน้ํา 
 
 

 
 

ภาพ  3.2-39   การเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉล่ียของ 
สถานีตรวจวัด KE.4, KE.8 และ KE.8A 

 
 
       (7.6) การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช�ประโยชนท่ีดิน         
ท่ีมีต-อปริมาณน้ําท-า 
         การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช�ประโยชน@ท่ีดิน 
ต�อปริมาณน้ําท�า ถือว�ามีส�วนสําคัญและเปAนประโยชน@อย�างยิ่งต�อการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ        
ลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง เพ่ือให�การใช�ประโยชน@ท่ีดินมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีผ�านมา
สภาพการใช�ประโยชน@ท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแควใหญ�ตอนล�าง 
มีการเปลี่ยนแปลงไป อันเปAนผลมาจากป�จจัยหลายประการ  เช�น ด�านกายภาพ ด�านเศรษฐกิจ และด�าน
สังคม และยังพบว�าการใช�ประโยชน@ ท่ีดินประเภทปRาไม�และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน          
ในทางตรงกันข�ามพ้ืนท่ีชุมชนกลับมีแนวโน�มท่ีจะลดลง (ตาราง 3.2-21 แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง                     
การใช�ประโยชน@ท่ีดินแต�ละประเภทหลักๆ ในป] พ.ศ. 2543 และ 2551) 
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ตาราง  3.2-21 การเปล่ียนแปลงลักษณะการใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี  
ระหว-าง ปO พ.ศ. 2543 – 2551   

 

หมายเหตุ: + แสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น 
 –   แสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีลดลง 
 *   การใช�ประโยชน@ท่ีดินในรูปของไม�พุ�ม พืชผัก ทุ�งหญ�า พ้ืนท่ีลุ�ม เปAนต�น 
 
         การพิจารณาเบื้องต�นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับและความจุเก็บกักของอ�าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ใช�ประโยชน@ท่ีดินท่ีมีผลต�อปริมาณน้ําท�าสามารถอธิบายได�ดังนี้ 
         - กรณีระดับเก็บกักสูงสุด ความจุเก็บกักสูงสุดของอ�างเก็บน้ํา ณ ป] พ.ศ.
2551 ท่ีระดับเก็บกักสูงสุด 176.13 ม.รทก. จะมีปริมาตรเท�ากับ 16,168 ล�าน ลบ.ม. หรือคิดเปAนร�อยละ
91.11  ของความจุเก็บกักท้ังหมด ในขณะท่ีความจุเก็บกักสูงสุดของอ�างเก็บน้ํา  ณ ป] พ.ศ. 2543 มีค�า
เท�ากับ 16,996 ล�าน ลบ.ม. และมีระดับเก็บกักสูงสุดอยู�ท่ี 178.19 ม.รทก. หรือคิดเปAนร�อยละ 95.78 ของ
ความจุเก็บกักท้ังหมด ท้ังนี้เม่ือนําข�อมูลปริมาณน้ําเก็บกักของอ�างเก็บน้ําท้ังสองชุด ซ่ึงมีระยะเวลาห�างกัน 
9 ป] มาเปรียบเทียบกัน พบว�าความจุสูงสุดของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ลดลง 828 ล�าน ลบ.ม. ในส�วน
ของระดับเก็บกักสูงสุดลดลง 2.06 ม.รทก. (ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3.2-24) 
         - กรณีระดับเก็บกักต่ําสุด ณ ป] พ.ศ. 2551 ท่ีระดับเก็บกักตํ่าสุด 170.89 
ม.รทก. จะมีความจุเก็บกักตํ่าสุดของอ�างเก็บน้ํา เท�ากับ 14,177 ล�าน ลบ.ม. หรือคิดเปAนร�อยละ 79.89 
ของความจุเก็บกักท้ังหมด ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาข�อมูล ณ ป] พ.ศ. 2543 พบว�าความจุเก็บกักตํ่าสุดของ  
อ�างเก็บน้ํา มีปริมาตรเท�ากับ 13,877 ล�าน ลบ.ม. และมีระดับเก็บกักตํ่าสุดอยู�ท่ี 170.06 ม.รทก. หรือ     
คิดเปAนร�อยละ 78.20 ของความจุเก็บกักท้ังหมด ท้ังนี้เม่ือนําข�อมูลปริมาณน้ําเก็บกักของอ�างเก็บน้ําท้ังสอง
ชุด ซ่ึงมีระยะเวลาห�างกัน 9 ป] มาเปรียบเทียบกัน พบว�าความจุตํ่าสุดของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ 
เพ่ิมข้ึน 300 ล�าน ลบ.ม. เช�นเดียวกันกับระดับเก็บกักตํ่าสุด ท่ีเพ่ิมข้ึน 0.83 ม.รทก. (ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง 3.2-22) 
 

ประเภทการใช�ประโยชน
ท่ีดิน 

พ้ืนท่ี (ไร-) % 
เปล่ียนแปลง 

ลําดับของการ
เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 เปล่ียนแปลง 

ปRาไม� 
พ้ืนท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ* 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (พืชไร�) 
ไม�ยืนต�น 

1,901,106 
103,036 
9,061 
40,416 
61,770 

1,961,826 
68,205 
42,615 
7,705 
31,292 

+60,721 
-34,832 
+33,554 
-32,711 
-30,479 

+2.41 
-1.38 
+1.33 
-1.30 
-1.21 

1 
2 
3 
4 
5 
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ตาราง  3.2-22 การเปล่ียนแปลงระดับและความจุเก็บกักของอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรนีครินทร 
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงลักษณะการใช�ประโยชนท่ีดิน   

 

 
       (7.7) การประเมินผลกระทบทางอุทกวิทยาก-อนและหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
         การประเมินผลกระทบทางอุทกวิทยาก�อนและหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9า
พลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@อย�างรอบด�านและเปAนระบบ จะนําไปสู�การสร�างองค@ความรู�และความเข�าใจ         
ในผลกระทบของแต�ละป�จจัยต�อกระบวนการทางอุทกวิทยาท่ีจะส�งผลต�อสถานการณ@ของน้ําในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา
แควใหญ�ตอนล�าง ท้ังยังสามารถนําผลของการวิเคราะห@ท่ีได�ไปใช�สําหรับการบริหารจัดการปริมาณน้ําท�า        
ท่ีไหลผ�านเข่ือนศรีนครินทร@ ในท่ีนี้จะพิจารณาผลกระทบทางอุทกวิทยาในรูปของปริมาณน้ําท�าและการ
กระจายของปริมาณน้ําท�า โดยจะจําแนกการพิจารณาออกเปAน 2 ส�วน คือ ด�านเหนือน้ําและด�านท�ายน้ํา
ของเข่ือนศรีนครินทร@ และสามารถแสดงรายละเอียดของการประเมินได�ดังต�อไปนี้ 
         - ปริมาณน้ําท�าและการกระจายของปริมาณน้ําท�าด!านเหนือน้ําของ     
เข่ือนศรีนครินทร& ผลการจําลองสภาพอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําด�วยแบบจําลอง SWAT ในส�วนของปริมาณ
น้ําท�าและการกระจาย ของปริมาณน้ําท�าด�านเหนือน้ําของเข่ือนศรีนครินทร@ สามารถแสดงรายละเอียดได�
ดังตาราง 3.2-23 และภาพ 3.2-40 ท้ังนี้พบว�าปริมาณน้ําท�าจากพ้ืนท่ีลุ�มน้ําด�านเหนือเข่ือน หลังการ
ดําเนินการโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ จะมีปริมาณน้ําเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับก�อนการดําเนินการ 
ซ่ึงสอดคล�องกับข�อมูลน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ของการไฟฟ9าฝRายผลิตแห�งประเทศไทย 
(ดังแสดงรายละเอียดในหัวข�อ (2.2.1) การวิเคราะห@ข�อมูลน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@)     
ซ่ึงผลจากการวิเคราะห@พบว�า ปริมาณน้ําท�ารายป]ด�านเหนือเข่ือนหลังการดําเนินการโรงไฟฟ9า จะมีปริมาณ
ท้ังสิ้น 8,200.77 ล�าน ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน 2,080.66 ล�าน ลบ.ม. (คิดเปAน 25.37% ของปริมาณน้ําท�าด�านเหนือ
เข่ือนท้ังหมด) เม่ือเทียบกับช�วงก�อนดําเนินการโรงไฟฟ9า ท้ังนี้ปริมาณน้ําท�าท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีการกระจายตัว        
อยู�ในช�วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําท�าเพ่ิมข้ึนสูงสุดในเดือนสิงหาคมเท�ากับ 551.64 
ล�าน ลบ.ม. 
         - ปริมาณน้ําท�าและการกระจายของปริมาณน้ําท�าด!านท!ายน้ําของเข่ือน 
ศรีนครินทร& ตาราง 3.2-24 และภาพ 3.2-41 แสดงผลการจําลองสภาพอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา         
ด�วยแบบจําลอง SWAT ในรูปของปริมาณน้ําท�า และการกระจายของปริมาณน้ําท�าด�านท�ายน้ําของเข่ือน 
ศรีนครินทร@ โดยพบว�าปริมาณน้ําท�าจากพ้ืนท่ีลุ�มน้ําด�านท�ายเข่ือนฯ หลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9าพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร@ จะมีปริมาณน้ําเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับก�อนการดําเนินงาน ซ่ึงส�วนหนึ่งเปAนผลมาจาก
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําท�าท่ีไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วในหัวข�อก�อนหน�านี้           
ในแง�ของการกระจายปริมาณน้ําท�า พบว�า กรณีหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ9าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร@           

ระดับเก็บกัก 
ปO พ.ศ. 2543  ปO พ.ศ. 2551  

ม.รทก. ล�าน ลบ.ม. 
% ความจุ
ท้ังหมด 

ม.รทก. ล�าน ลบ.ม. 
% ความจุ
ท้ังหมด 

สูงสุด 178.19 16,996 95.78 176.13 16,168 91.11 
ตํ่าสุด 170.06 13,877 78.20 170.89 14,177 79.89 
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จะทําให�ปริมาณน้ําท�าเพ่ิมข้ึนในช�วงฤดูฝน (มิถุนายน–ตุลาคม) เม่ือเทียบกับกรณีก�อนการดําเนินงาน         
ดังแสดงในภาพ 3.2-41 
 
ตาราง 3.2-23  การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําท-าของพ้ืนท่ีลุ-มน้ําด�านเหนือน้ําของเข่ือนศรีนครินทร 

เดือน 
ปริมาณน้ําท-าของพ้ืนท่ีลุ-มน้ําด�านเหนือน้ําของเข่ือนศรีนครินทร (ล�าน ลบ.ม.) 

กรณีก-อนมีเข่ือน % ของปริมาณน้ําท-า กรณีหลังมีเข่ือน % ของปริมาณน้ําท-า 
มกราคม 89.85 1.47 95.96 1.17 
กุมภาพันธ@ 60.18 0.98 68.73 0.84 
มีนาคม 51.42 0.84 75.59 0.92 
เมษายน 43.31 0.71 75.72 0.92 
พฤษภาคม 89.51 1.46 197.85 2.41 
มิถุนายน 305.59 4.99 513.67 6.26 
กรกฎาคม 785.52 12.84 1,126.66 13.74 
สิงหาคม 1,135.54 18.55 1,687.18 20.57 
กันยายน 1,251.65 20.45 1,716.34 20.93 
ตุลาคม 1,291.11 21.10 1,534.02 18.71 
พฤศจิกายน 763.78 12.48 859.89 10.49 
ธันวาคม 252.66 4.13 249.16 3.04 

รวม 6,120.11 100.00 8,200.77 100.00 
 
 

 
 

ภาพ  3.2-40  ปริมาณน้ําท-าด�าน“เหนือน้ํา”ของเข่ือนศรีนครินทรจากการจําลองสภาพอุทกวิทยา 
ด�วยแบบจําลอง SWAT 
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ตาราง  3.2-24  การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําท-าของพ้ืนท่ีลุ-มน้ําด�านท�ายน้ําของเข่ือนศรีนครนิทร 

เดือน 
ปริมาณน้ําท-าของพ้ืนท่ีลุ-มน้ําด�านท�ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร (ล�าน ลบ.ม.) 

กรณีก-อนมีเข่ือน % ของปริมาณน้ําท-า กรณีหลังมีเข่ือน % ของปริมาณน้ําท-า 
มกราคม 122.74 1.65 156.95 1.42 
กุมภาพันธ@ 83.05 1.12 100.51 0.91 
มีนาคม 74.23 1.00 108.23 0.98 
เมษายน 57.46 0.77 125.26 1.13 
พฤษภาคม 132.74 1.79 255.71 2.31 
มิถุนายน 376.01 5.07 637.44 5.75 
กรกฎาคม 898.32 12.11 1,487.05 13.41 
สิงหาคม 1,343.66 18.11 2,186.89 19.72 
กันยายน 1,502.63 20.26 2,290.29 20.66 
ตุลาคม 1,517.58 20.46 2,113.80 19.06 
พฤศจิกายน 960.57 12.95 1,230.00 11.09 
ธันวาคม 349.00 4.70 395.76 3.57 

รวม 7,417.98 100.00 11,087.90 100.00 
 

 

 
 

ภาพ 3.2-41  ปริมาณน้ําท-าด�าน“ท�ายน้ํา”ของเข่ือนศรีนครินทรจากการจําลองสภาพอุทกวิทยา 
ด�วยแบบจําลอง SWAT 
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  3.2.6 คุณภาพน้ําผิวดิน  
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพและวิเคราะห@คุณภาพของน้ําผิวดินในป�จจุบันบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา
โครงการและแหล�งกําเนิดกิจกรรมท่ีมีผลต�อการปนเป��อนคุณภาพน้ําผิวดินในป�จจุบัน  
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
โครงการ  
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกัน แก�ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต�อคุณภาพน้ําผิวดินท่ีมีประสิทธิภาพและเปAนรูปธรรม  
    2)  วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ และอ�างเก็บน้ํา              
ท�าทุ�งนา รวมท้ังแหล�งน้ําต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีท�ายน้ํา จากหน�วยงานต�างๆ เช�น กฟผ. และสํานักงาน
สิ่งแวดล�อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 
     (2)  รวบรวมข�อมูลด�านการจัดการน้ําเสียของกิจกรรมต�างๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา อาทิ 
กิจกรรมการท�องเท่ียว การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว@น้ํา ชุมชนท่ีพักอาศัย โดยการสอบถามหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง และการตรวจสอบในภาคสนาม 
     (3)  ตรวจสอบเง่ือนไขต�างๆ ในการจัดแบ�งมาตรฐานชั้นคุณภาพน้ําของพ้ืนท่ีโครงการ 
     (4)  การสํารวจ เก็บตัวอย�างและวิเคราะห@คุณภาพน้ําผิวดิน มีรายละเอียด ดังนี้  
       - สถานีเก็บตัวอย�างน้ํา การกําหนดสถานีเก็บตัวอย�างน้ําผิวดิน พิจารณาจาก
สถานีท่ี กพฝ. ได� ดําเนินการติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย�างในบริเวณท่ีเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทร@
ต้ังแต�ก�อนสร�างเข่ือนและเปNดดําเนินการ และนํามาปรับให�เหมาะสมกับการศึกษา โดยครอบคลุมบริเวณ
อ�างเก็บน้ํา ท้ังบริเวณท่ีไม�มีกิจกรรมการใช�ประโยชน@ และบริเวณท่ีมีกิจกรรมต�างๆ ท่ีอาจก�อให�เกิดป�ญหา
มลพิษทางน้ํา อาทิ แพท�องเท่ียวในอ�างเก็บน้ํา ท�าเรือท�องเท่ียว และท�าข้ึนปลาริมอ�างเก็บน้ํา 
       - ช�วงเวลาการเก็บตัวอย�าง ดําเนินการเก็บตัวอย�าง 2 ครั้ง เพ่ือเปAนตัวแทนของคุณภาพน้ํา  
ในฤดูแล�ง และในฤดูฝน 
       - ดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห@ ได�กําหนดดัชนีคุณภาพน้ําท่ีทําการศึกษา 
ครอบคลุมลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และโลหะหนัก ซ่ึงในการวิเคราะห@ตัวอย�างน้ํา              
กําหนดให�เปAนไปตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดิน ท่ีกําหนดให�เปAนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห@
ตัวอย�างน้ําและน้ําเสียใน Standard Method fot the Examination of Water and Wastewater 20th 
Edition (APHA, AWWA และ WEF, 1998)  
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    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ผลการสํารวจคุณภาพน้ําก-อนมีโครงการ  
       (1.1) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจากวิทยานิพนธของสถาบันเทคโนโลยีแห-ง
เอเชีย เรื่อง Post Implementation Impact Assessment of Srinagarind Dam-Reservoir 
Project โดย อัจฉราพรรณ พวงทอง ในปO พ.ศ. 2525  
         - คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําผิวดินก-อนการเก็บกักน้ํา 
         คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําผิวดินก�อนการเก็บกักน้ํา             
ได�มาจากการทบทวนผลการศึกษาของโครงการ “Ecological Reconnaisance of Quae Yai 
Hydroelectric Scheme” ซ่ึงดําเนินการในเดือนสิงหาคม แล�วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515           
โดย อัจฉราพรรณ พวงทอง ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ํา สรุปว�า คุณสมบัติของน้ําจากแม�น้ําแควใหญ�          
ในป] พ.ศ. 2515 (ดังตาราง 3.2-25) มีค�าพีเอชเปAนด�างเล็กน�อย อยู�ในช�วง 8.0-8.3 โดยท่ัวไปค�าความเปAนด�าง
ของน้ําจะมีค�าสูงกว�าค�าความเข�มข�นของความกระด�างเสมอ น้ํามีค�าความเปAนด�างอยู�ในช�วง 154-184 
มิลลิกรัมต�อลิตร เทียบกับแคลเซียมคาร@บอเนต (as CaCO3) ชี้ให�เห็นว�า ความกระด�างชั่วคราว 
(Carbonate Hardness) มีค�าเท�ากับความกระด�างท้ังหมด ระดับความเข�มข�นของค�าความกระด�างดังกล�าว 
ทําให�น้ําถูกจัดให�มีคุณสมบัติอยู�ในระดับความกระด�างปานกลาง (Moderately Hard) 
 
ตาราง  3.2-25  คุณสมบัติท่ัวไปของน้ําในแม-น้ําแควใหญ- ในปO 2515  

(ระหว-างเดือน สิงหาคม –กันยายน พ.ศ. 2515) 

จุดเก็บตัวอย-าง 

ดัชนีคุณภาพน้ํา 

ความโปร-งแสง 
cm 

อุณหภูมิ (°°°°C) DO 
mg/l 

Free 
CO2 
mg/l 

Alkalinity 
as CaCO3 

mg/l 

Hardness 
as CaCO3 

mg/l 
pH อากาศ น้ํา 

บ�านยาง 30 32.5 28.8 7.8 3.0 184 144 8.0 
บ�านแม�ละมุ�น1 35 33.0 25.0 8.2 4.0 154 114 8.1 
บ�านดงรัง2 25 35.5 24.8 8.4 3.0 166 128 8.3 
บ�านท�าเสา3 20 38.0 25.4 8.5 3.0 164 130 8.1 
หมายเหตุ :  1 จุดเก็บตัวอย�างท่ี 5 ในพื้นท่ีอ�างเก็บนํ้าในระหว�างการศึกษา 
    2 จุดเก็บตัวอย�างท่ี 8 ในพื้นท่ีอ�างเก็บนํ้าในระหว�างการศึกษา 
    3 จุดเก็บตัวอย�างท�ายนํ้าจากเขื่อนศรีนครินทร@ 
ท่ีมา : วิทยานิพนธ@ เร่ือง Post Implementation Impact Assessment of Srinagarind Dam –Reservoir Project ในป] พ.ศ. 2525        
ของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย โดย อัจฉราพรรณ พวงทอง 
 

     (2)  ผลการสํารวจคุณภาพน้ําในช-วงโครงการแล�วเสร็จ 
      (2.1) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจากวิทยานิพนธของสถาบันเทคโนโลยีแห-งเอเชีย 
เรื่อง Post Implementation Impact Assessment of Srinagarind Dam –Reservoir Project 
โดย อัจฉราพรรณ พวงทอง ในปO พ.ศ. 2525  
        - คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
         คุณสมบัติของน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ หลังจากเริ่มมีการเก็บกัก
น้ํา มาจาก  การทบทวนแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย�างต�อเนื่อง ของ กฟผ. ผลการวิเคราะห@
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คุณภาพน้ําระหว�างป] พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2523 และในเดือนกันยายน ป] พ.ศ. 2524 แสดงในตาราง 
3.2-26 พบว�า พีเอชของน้ํา มีค�าอยู�ระหว�าง 7.2-8.3 ซ่ึงมีความเปAนด�างเล็กน�อย ในช�วง 2-3 ป]แรกของการ
เก็บกักน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ และพบว�า CO2 และ H2S  มีค�าสูงนั้น มีสาเหตุมาจากการย�อย
สลายของพืชท่ีตายทับถมใต�อ�างเก็บน้ํา ซ่ึงส�งผลต�อการลดลงของค�าพีเอช และในขณะท่ีน้ําถูกเติมเข�าในอ�าง
เก็บน้ําอย�างต�อเนื่อง ค�าพีเอชจะค�อยๆ เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เพราะ CO2 และ H2S ท่ีปลดปล�อยออกมาจากการย�อย
สลาย ไม�สามารถเข�าไปถึงชั้นน้ําท่ีมีการหมุนเวียนได� ทําให�พีเอชมีค�าลดลงเม่ือมีความลึกเพ่ิมข้ึน ส�วนป�จจัย         
ท่ีส�งผลให�น้ํามีค�าความกระด�างสูง คือ ปริมาณ CO2 และ หินปูนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา 
         เม่ือปริมาตรน้ําเพ่ิมข้ึนหลังจากการเก็บกักอย�างต�อเนื่อง ค�าความกระด�าง 
จะลดลง เปAนผลมาจากปริมาณ CO2 ใต�ผิวน้ํา สามารถข้ึนไปถึงชั้นน้ําท่ีสูงกว�าของอ�างเก็บน้ําและทําให�เกิด
การเจือจาง (Dilution Effect) เม่ือเปรียบเทียบค�าความกระด�างของน้ําก�อนและหลังจากการเก็บกัก        
น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ค�าความกระด�างลดลงเล็กน�อย โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 พบความกระด�าง
มีค�าอยู�ในช�วง 108-124 มิลลิกรัมต�อลิตร เทียบกับแคลเซียมคาร@บอเนต ซ่ึงพิจารณาได�ว�าน้ํามีค�าความ
กระด�างปานกลาง  
         การเปลี่ยนแปลงรายป]ของค�าความเข�มข�นของออกซิเจนละลายน้ําท่ีระดับ
ผิวน้ําและก�นอ�างในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ พบว�า ท่ีระดับความลึกตํ่ากว�า 5 เมตรจากระดับผิวน้ํา      
ค�าความเข�มข�นของออกซิเจนละลายน้ําจะลดลงอย�างมาก ท้ังนี้เปAนผลมาจากการย�อยสลายของซากพืช        
ในอ�างเก็บน้ํา 
         ส�วนค�าออกซิเจนละลายน้ํา CO2 และ H2S ไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก            
ในระดับความลึกท่ีแตกต�างกัน และท่ีสถานีเก็บตัวอย�างท่ีต�างกัน แสดงให�เห็นถึงสภาพคงท่ีของมวลน้ํา  
         ค�าของแข็งละลายน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ พบว�า ในระยะเริ่มต�น
ของการกักเก็บน้ํา ในป] พ.ศ. 2520 มีค�าสูงกว�า 10 มิลลิกรัมต�อลิตร และมีค�าแปรปรวนตามระยะทาง         
จากบริเวณเข่ือนข้ึนไปยังพ้ืนท่ีต�นน้ํา และต้ังแต�ป] พ.ศ. 2522 ในทุกสถานีเก็บตัวอย�างน้ํา พบค�าเฉลี่ย           
ของแข็งละลายน้ํามีค�าน�อยกว�า 5 มิลลิกรัมต�อลิตร  
        - คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
         ข�อมูลคุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ มาจากผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําของ กฟผ. และจากการเก็บตัวอย�างน้ําเพ่ือวิเคราะห@คุณภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524          
ดังตาราง 3.2-27 และตาราง 3.2-28 
         ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําจากการติดตามตรวจสอบของ กฟผ. พบว�า        
พีเอชของน้ํามีค�าเปAนด�างเล็กน�อย คือ มีค�าระหว�าง 7.2-8.4 ส�วนออกซิเจนละลายน้ํา มีค�าระหว�าง 5.0-7.0 
มิลลิกรัมต�อลิตร ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว@น้ํา ส�วนคาร@บอนไดออกไซด@อิสระ พบว�ามีค�าสูง
ถึง 48 มิลลิกรัมต�อลิตร หลังจากท่ีมีการกักเก็บน้ําไม�นาน (ประมาณ 2-3 เดือน) หลังจากนั้นความเข�มข�น
ของคาร@บอนไดออกไซด@จะลดลง และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 ท่ีมีการเก็บตัวอย�างน้ําไม�พบ
คาร@บอนไดออกไซด@อิสระ แสดงให�เห็นว�า คาร@บอนไดออกไซด@อิสระท่ีเกิดจากการย�อยสลายของพืชท่ีตาย
ทับถมในท่ีพ้ืนอ�าง ไม�สามารถเข�าถึงชั้นน้ําท่ีน้ํามีการหมุนเวียน และในกรณีของไฮโดรเจนซัลไฟด@             
ก็เช�นเดียวกัน พบมีค�าเพียง 0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร ในป]ท่ีสองของการเก็บกักน้ํา เม่ือปริมาณน้ํามีการกักเก็บ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด@จะมีค�าลดลงเหลือเพียง 0.01 มิลลิกรัมต�อลิตร ในป] พ.ศ. 2523 
และไม�พบมีค�าไฮโดรเจนซัลไฟด@ในป] พ.ศ. 2524  
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ตาราง  3.2-26  เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําศรีนครินทรก-อนก-อสร�างและหลังโครงการ 
ก-อสร�างแล�วเสร็จ 

 

 ดัชนีคุณภาพน้ํา สิงหาคม-กันยายน 2515 อ-างเก็บน้ําศรีนครินทร 
 BY BML BDR BT  พ.ย. 2520 พ.ย. 2521 พ.ย. 2522 ก.พ. 2523 ก.ย. 2524 
pH 8.0 8.1 8.3 8.1  7.2-7.7 7.4-8.0 6.9-8.1 7.1-7.8 7.5-8.3 
Hardness  
as CaCO3  
(mg/l) 

144 114 128 130 S 125-142 108-130 130-146 142-156 108-124 
    B 132-143 120-154 134-158 144-156 120-132 

DO (mg/l) 7.8 8.2 8.4 8.5 S 2.0-6.0 6.0-8.8 5.5-9.3 7.8-9.0 5.0-8.8 
     B 0-3.0 0-4.5 0-3.0 6.0-8.0 5.0-8.0 
CO2 (mg/l) 3.0 4.0 3.0 3.0 S 2.0-10.0 0 0 0 0 

     B 6.0-27.0 4.0-30.0 8.8-16.7 3.2-12.5 0-9.5 
H2S (mg/l) - - - - S 0-0.5 0-0.02 0 0-0.25 0.0.025 
     B 0.06-0.33 0.02-0.08 0.2-1.6 0-0.15 0-0.175 
SS (mg/l) - - - - S > 10 5-10 <5 <5 <5 

Iron (mg/l) - - - - S 0.02-0.08 0.05-0.14 0.05-0.75 0.04-0.08 0.08-0.53 
     B 0-0.44 0.14-1.14 0.04-2.0 0.08-1.02 0.1-0.5 
Manganese (Mn) - - - - S - - - - 0 
     B - - - - 0 
Transparency 
(cm) 

30 35 25 20       

Temperature 
(°C) 

          

  Air 32.5 33.0 35.5 33.0       
 Water 28.8 25.0 24.8 25.4       
HCO3- (mg/l) 184 154 166 164       
หมายเหตุ :  BY  = บ�านยาง      S = ใต�ระดับผิวนํ้า 0.5 เมตร  
    BML =  บ�านแม�ละมุ�น     B = ใต�ระดับผิวนํ้า 30 เมตร 
    BDR = บ�านดงรัง     เดือนกันยายน 2520 เร่ิมปล�อยนํ้าเข�าเขื่อน 
    BT  = บ�านท�าเสา 
   :  ไม�สามารถระบุพิกัดท่ีชัดเจนได�เน่ืองจากในรายงานไม�มีรูปแสดงไว� 
ท่ีมา :  อัจฉราพรรณ พวงทอง, 2525 
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         ส�วนคุณภาพน้ําท่ีได�จากการเก็บตัวอย�างในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2524 พบว�า คุณภาพน้ําบริเวณท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ ไปจนถึงเข่ือนท�าทุ�งนา มีความเหมาะสมสําหรับ
เปAนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แต�สําหรับการประมง พบว�า มีค�าความกระด�างตํ่ากว�าระดับท่ี
กําหนดให�มีได� ส�วนไบคาร@บอเนตมีค�าระหว�าง 204 ถึง 256 มิลลิกรัมต�อลิตร เทียบกับแคลเซียมคาร@บอเนต 
ซ่ึงเปAนป�ญหาระดับปานกลางในแง�ของน้ําเพ่ือการชลประทาน  
 

ตาราง  3.2-27 คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา สิงหาคม-กันยายน 2515 อ-างเก็บน้ําศรีนครินทร 
 บ�านท-าเสา ก.พ. 2521 เม.ย. 2522 ก.พ. 2523 ก.ย.-ธ.ค. 2524 

pH 8.1 7.6-8.4 7.2-7.4 7.2-7.4 7.6-7.7 
Hardness as CaCO3 (mg/l) 130 140 - 141-172 170-236 
Conductivity (micromhos/cm) - 250-290 - - 375-500 
Bicarbonate (mg/l) - - - - 204-256 
Alkalinity (mg/l) 164 133-140 - - 168-210 
DO (mg/l) 8.5 6.4-7.1 5.2-6.4 5.0* 7.0* 
CO2 (mg/l) 3.0 4.4-10.6 10.0-48.0 nil-0.1 nil 
H2S (mg/l) - nil 0.2 nil-0.01 nil 
Iron (mg/l) - nil-0.4 0.1-0.4 0.1-0.5 0.15-0.54 
Manganese (mg/l) - - - 0.1-0.2 0.1-0.25 
Nitate (mg/l) - 1.9-4.0 nil-0.5 nil-0.5 nil-0.5 
Transparency (cm) 0.2 0.5-1.0 - - 1.0-1.5 
Temperature (°C)      
  Air 33.0 - - - - 
 Water 25.4 - - - - 
 
ท่ีมา :  อัจฉราพรรณ พวงทอง, 2525 
 

 

 

หมายเหตุ : * = ค�าเฉล่ีย 
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ตาราง  3.2-28  คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทรในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 
 

ท่ีมา :  อัจฉราพรรณ พวงทอง, 2525 

 

       (2.2) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจากโครงการ Environmental and Ecological 
Investigation of Upper Quae Yai Project โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร จํากัด ในปO พ.ศ. 2523  
         (2.2.1) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําในแม-น้ําแควใหญ-
ตอนบน  
            ทําการเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําในแม�น้ําแควใหญ�ตอนบน 2 จุด 
ได�แก� บริเวณห�วยน้ําโจน และห�วยทิคอง (ภาพ 3.2-42) ส�วนแก�งละวะเปAนจุดท่ีน้ําไหลเข�าสู�อ�างเก็บน้ํา          
เข่ือนศรีนครินทร@ พบว�า ค�าออกซิเจนละลายน้ําท่ีแก�งละวะ ซ่ึงเก็บตัวอย�างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
มีค�าอยู�ในช�วง 7.4-7.6 มิลลิกรัมต�อลิตร ซ่ึงมีค�าสูงกว�าน้ําในอ�างเก็บน้ํา ท้ังนี้อาจเปAนเพราะเกิดการผสม  
อย�างรุนแรงของน้ําหลังจากท่ีผ�านแก�งจํานวนมาก และไม�มีการย�อยสลายแบบไม�ใช�อากาศของตะกอน     
ท่ีพ้ืนน้ํา ความโปร�งใสของน้ํามีค�า 1.2-1.5 เมตร ถือว�ามีค�าสูง ถึงแม�จะมีค�าไม�สูงเหมือนท่ีพบในอ�างเก็บน้ํา 
(1.5-5.3 เมตร) ปริมาณคาร@บอนไดออกไซด@มีค�า 6.0-7.0 มิลลิกรัมต�อลิตร ชี้ให�เห็นว�าการย�อยสลายแบบไม�ใช�
อากาศเกิดข้ึนท่ีพ้ืนน้ําของแม�น้ําด�วย ส�วนความกระด�างมีค�า 168-184 มิลลิกรัมต�อลิตร เทียบกับแคลเซียม
คาร@บอเนต ซ่ึงมีค�าใกล�เคียงกับท่ีพบในการศึกษาของแผนกเคมีของ กฟผ. 

  ดัชนีคุณภาพน้ํา น้ําตกเอราวัณ บ�านแก-งแคบ เขื่อนท-าทุ-งนา 
Ph

ys
ica

l 
Pr

op
er

tie
s pH 7.6 7.7 7.6 

Conductivity (micromhos/cm) 500 480 375 
Transparency (cm) 1.0 1.1 1.5 
Turbidity (NTU) 4.0 6.5 25.5 

CO
NC

EN
TR

AT
IO

NS
 (m

illi
gra

m
s/

lit
re

) 

Total Alkalinity as CaCO3 210 210 168 
Total Hardness  as CaCO3  236 222 170 
Calcium Hardness  as CaCO3 164 164 136 
Magnesium Hardness  as CaCO3  72 58 34 
Total Solids 288 235 226 
Bicarbonate (as HCO3) 256 256 204 
Carbonate (as CO3) nil nil nil 
Chloride (as Cl) 3.0 2.0 2.0 
Nitate (mg/l) (as N) 0.5 0.3 nil 
Phosphate (as PO4) nil nil 0.02 
Silical (as SiO2) 12.9 12.7 14.1 
Sulfate (as SO4) 31.28 22.45 14/17 
Sulfide (as S) nil nil nil 
Ammonia (as N) nil nil nil 
Carbon Dioxide (as CO2) nil nil nil 
Dissolved Oxygen  7.2 7.6 7.8 
Iron (as Fe) 0.15 0.51 0.54 
Manganese (as Mn) 0.1 0.25 0.1 
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            ผลคุณภาพน้ําในห�วยน้ําโจนและห�วยทิคอง มาจากการเก็บ
ตัวอย�างน้ําในช�วงท่ีสอง พบว�า คุณภาพน้ําท้ังทางด�าน กายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย ในแม�น้ํา
แควใหญ�ตอนบน ส�วนมากมีค�าใกลเคียงกับคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ํา ส�วนท่ีมีค�าแตกต�างกัน ได�แก� แนวโน�ม
การเพ่ิมข้ึนของค�าความโปร�งใสของน้ําในอ�างมากกว�าน้ําในแม�น้ํา ท้ังนี้เนื่องจากการตกตะกอนของของแข็ง
แขวนลอยในอ�างเก็บน้ํา ส�วนความเข�มข�นของเหล็กท่ีลดลงเล็กน�อยในน้ําท่ีกักเก็บ และมีค�าความเข�มข�น
น�อยกว�าในแม�น้ํา เนื่องจากการตกตะกอนหรือฝน พีเอชและความเปAนด�างมีค�าลดลงในน้ําท่ีกักเก็บ          
มีค�าตํ่ากว�าน้ําจากแม�น้ํา ท้ังนี้อาจมาจากการย�อยสลายของสารอินทรีย@แบบไร�ออกซิเจนในอ�างเก็บน้ํา 
         (2.2.2) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือน        
ศรีนครินทร 
            - การเก็บตัวอย-างน้ําเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ําในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2522 และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2523 
             การเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําและวิเคราะห@ : ทําการเก็บ
ตัวอย�างคุณภาพน้ํา 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 และในเดือนกุมภาพันธ@ 2523 ซ่ึงตามลักษณะ
ภูมิอากาศจะเปAนช�วงฤดูหนาวและแล�งในจังหวัดกาญจนบุรี ทําการเก็บตัวอย�างน้ํา 5 จุด ได�แก� จุดท่ี I 
บริเวณเกาะบุก จุดท่ี II บริเวณบ�านท�าใย (Ban Tha Yai) จุดท่ี III (a) บริเวณห�วยขาแข�ง จุดท่ี III (b) 
บริเวณแก�งละวะ จุดท่ี IV บริเวณห�วยทิคอง และจุดท่ี V บริเวณห�วยทองไทย (Huai Tong Thai)           
(ภาพ 3.2-42) โดยในช�วงเวลาดังกล�าวเข่ือนศรีนครินทร@มีความลึกประมาณ 95 เมตร ผลการวิเคราะห@
คุณภาพน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้  
             อุณหภู มิ  : อุณหภู มิ ท่ี ผิ วน้ํ า มี ค� า อยู� ใ นช� ว ง  25.1-28.5          
องศาเซลเซียส ในเดือนพฤศจิกายน และมีค�าในช�วง 24-28.8 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ@ อุณหภูมิ
ของน้ําท่ีระดับกลางน้ํามีค�าลดลงเล็กน�อยเทียบกับค�าอุณหภูมิท่ีผิวน้ํา คือ มีค�าอยู�ในช�วง 25.1-28.3 และ 
23.2-25.8 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธ@ ตามลําดับ จะเห็นได�ว�าการแบ�งชั้น          
ตามอุณหภูมิน้ํา (Thermal Stratification) ในฤดูหนาวมีไม�มากนักเนื่องจากค�าอุณหภูมิของน้ําในชั้นบน
และล�างของน้ําแตกต�างกันเพียงเล็กน�อย จะเห็นได�ว�าน้ําในอ�างเก็บน้ํามีการหมุนเวียนค�อนข�างสูงในช�วงนี้ 
             ออกซิเจนละลายน้ํา : ค�าออกซิเจนละลายน้ํามีค�าค�อนข�างตํ่า          
ในเดือนพฤศจิกายน คือมีค�าอยู�ในช�วง 3.2-6.8 มิลลิกรัมต�อลิตร ในขณะท่ีความเข�มข�นของออกซิเจน
ละลายน้ําในน้ําท่ีไหลเข�าบริเวณแก�งละวะ มีค�าใกล�เคียงระดับอ่ิมตัว ท้ังนี้เพราะค�าออกซิเจนละลายน้ํา        
ท่ีมีค�าตํ่ามีสาเหตุมาจากกระบวนการย�อยสลายสารอินทรีย@แบบไร�ออกซิเจนบริเวณใต�อ�างเก็บน้ํา         
และตามริมตลิ่งและจะปรากฏชัดเจนท่ีบริเวณชั้นผิวน้ํา เนื่องจากการหมุนเวียนค�อนข�างสูงของน้ําใน       
อ�างเก็บน้ํา ส�วนค�าออกซิเจนละลายน้ําในเดือนกุมภาพันธ@มีค�าสูงข้ึนอย�างเห็นได�ชัด คือมีค�าอยู�ในช�วง      
7.8-9.0 มิลลิกรัมต�อลิตรท่ีผิวน้ํา และมีค�า  6.0-8.0 มิลลิกรัมต�อลิตรท่ีระดับพ้ืนอ�าง ลักษณะดังกล�าว                 
อาจเนื่องมาจากความเข�มข�นของแสงและความอุดมสมบูรณ@ของแพลงค@ตอนพืชในเดือนกุมภาพันธ@          
ท่ีมีมากกว�าในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงทําให�สามารถอธิบายถึงปริมาณคาร@บอนไดออกไซด@ในน้ําท่ีระดับผิวน้ํา     
และใต�น้ํามีค�าสูงในเดือนพฤศจิกายน และมีค�าตํ่าจนถึงเกือบไม�พบเลยในระดับผิวน้ําและกลางน้ําในเดือน
กุมภาพันธ@ ในขณะท่ีปริมาณคาร@บอนไดออกไซด@ใกล�พ้ืนอ�างเก็บน้ํายังคงมีค�าสูง 
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ภาพ  3.2-42  แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําบริเวณแม-น้ําแควใหญ-ตอนบน  

 
ที�มา: Environmental and Ecological Investigation of Upper Quae Yai Project โดย บริษทั ทีม คอนซลัติ4ง เอน็จเินียร ์จาํกดั (2523) 

 

   หมายเหตุ : ไม�สามารถระบุพิกัดท่ีแน�นอนได�เน่ืองจากไม�มีพิกัดสถานี 
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             พีเอช : มีค�าพีเอช 7.1 และ 7.8 ในเดือนกุมภาพันธ@ท่ีผิวน้ํา         
และระดับกลางน้ําตามลําดับ ซ่ึงเปAนค�าปกติของน้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติท่ัวไปท่ีน้ําได�รับการเติมอากาศ       
แต�ในเดือนพฤศจิกายน มีค�าพีเอชอยู�ในช�วง 7.4-8.1 ท้ังๆ ท่ีพบคาร@บอนไดออกไซด@ท่ีมีค�าความเข�มข�นสูง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก Buffer Effect ท่ีมีสาเหตุมาจากความเปAนด�างท่ีมีค�าสูง คือ มีค�า 143-204 มิลลิกรัม
ต�อลิตรเทียบกับแคลเซียมคาร@บอเนต 

             เหล็กและแมงกานีส : ความเข�มข�นของเหล็กและแมงกานีส พบมีค�า        
ไม�สูงเกินไปท้ังในน้ําท่ีไหลเข�าอ�างและน้ําท่ีเก็บกักในอ�าง ยกเว�นน้ําตัวอย�างจากบริเวณบ�านท�าใย ซ่ึงมีค�า
แมงกานีสสูง คือ มีค�า 2.52 มิลลิกรัมต�อลิตร ในเดือนพฤศจิกายน ในประเด็นของธาตุอาหาร พบว�า 
ฟอสเฟตมีค�าตํ่ากว�า 0.1 มิลลิกรัมต�อลิตร ในเดือนพฤศจิกายน และเพ่ิมข้ึนถึงมากกว�า 1.0 มิลลิกรัมต�อลิตร 
ในเดือนกุมภาพันธ@ นอกจากนี้ มีปริมาณไนเตรตมีค�าสูงเปAนพิเศษ มีค�าเท�ากับ 73 มิลลิกรัมต�อลิตร         
ยกเว�นท่ีบ�านท�าใย ค�าไนโตรเจนท่ีสูงนี้อาจมาจากพืชและดินท่ีถูกน้ําท�วม  
             โลหะหนัก : ปริมาณโลหะหนักถือเปAนคุณสมบัติของน้ํา        
ท่ีสําคัญ ในกรณีของน้ําด่ืม ในการศึกษานี้ ปริมาณสารหนู แคดเม่ียม สังกะสี ไม�ได�เปAนป�ญหาสําคัญต�อด�าน
สุขภาพ เนื่องจากมีค�าความเข�มข�นตํ่ากว�าท่ีกําหนดให�มีได�โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) ท้ังใน
น้ําท่ีไหลเข�าอ�างและน้ําท่ีกักเก็บในอ�าง แต�ท่ีต�องให�ความสนใจ คือ ค�าของปรอทและตะก่ัวท่ีมีค�าใกล�เคียง
หรือมีค�าสูงกว�าค�าท่ีกําหนดให�มีได�โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในส�วนของโครเม่ียม พบว�า ค�าท่ีได�
จากการเก็บตัวอย�างในเดือนพฤศจิกายน มีค�าไม�ถูกต�องนักจึงไม�สามารถวิเคราะห@ได� ส�วนค�าโครเม่ียมใน
เดือนกุมภาพันธ@พบมีค�าตํ่า ยกเว�นท่ีเกาะบุกซ่ึงพบมีปริมาณตะก่ัวมีค�าอยู�ในช�วง 0.06-0.26 มิลลิกรัมต�อ
ลิตร จากการเก็บตัวอย�างท้ังในฤดูหนาวและแล�งในป] พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 ซ่ึงมีค�าสูงกว�าค�า        
ท่ีกําหนดให�มีได�โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (0.05 มิลลิกรัมต�อลิตร) และโดย WHO (0.1 
มิลลิกรัมต�อลิตร) โดยพบในทุกจุดท่ีทําการตรวจวัดท้ังในบริเวณแม�น้ําแควใหญ�ตอนบนและในพ้ืนท่ีอ�างเก็บ
น้ําเข่ือนศรีนครินทร@ รวมท้ังสิ้น 6 จุด (ดังภาพ 3.2-47) ได�แก� จุดท่ี I บริเวณเกาะบุก จุดท่ี II บริเวณบ�าน        
ท�าใย จุดท่ี III (a) บริเวณห�วยขาแข�ง จุดท่ี III (b) บริเวณแก�งละวะ จุดท่ี IV บริเวณห�วยทิคอง และจุดท่ี V 
บริเวณห�วยทองไทย 
            อย�างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบความเข�มข�นของตะก่ัวในน้ํา        
จากแม�น้ําแควใหญ�ตอนบนและน้ําท่ีเก็บกักในอ�างศรีนครินทร@นั้น ไม�พบว�าการเก็บกักน้ําเปAนสาเหตุ          
ให�ปริมาณตะก่ัวมีค�าเพ่ิมข้ึน ในกรณีของการใช�น้ําเพ่ือเปAนท่ีอยู�อาศัยของสัตว@น้ํา ควรให�ความสนใจ          
กับความเข�มข�นของ ตะก่ัว ปรอท และสังกะสี ท้ังนี้เพราะในบางช�วงโลหะหนักเหล�านี้ มีค�าสูงกว�าค�าสูงสุด
ท่ียอมให�มีได�     
      (2.3) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจากการติดตามตรวจสอบของ กฟผ.   
        (2.3.1) คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร   
           กฟผ. ได�เก็บตัวอย�างน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ เพ่ือการ
ติดตามตรวจสอบ จํานวน 9 สถานี ต้ังแต�บริเวณตัวเข่ือนข้ึนไปทางด�านเหนือน้ําจนถึงบริเวณอําเภอ        
ศรีสวัสด์ิเก�า ต้ังแต�มีการเก็บกักน้ํา ได�มีการเก็บตัวอย�างน้ําเพ่ือติดตามตรวจสอบท้ังหมดประมาณ 5 ครั้ง 
คือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2520 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ตุลาคม พ.ศ. 2521 มีนาคม พ.ศ. 2522 และ
ตุลาคม พ.ศ. 2522 ทําการเก็บตัวอย�างน้ําในทุกสถานีเปAน 2 ระดับความลึก ได�แก� บริเวณผิวน้ํา และ
บริเวณพ้ืนอ�างเก็บน้ํา พีเอชท่ีพบในตัวอย�างท่ีเก็บทุกครั้งในทุกสถานี มีค�าเปAนด�างเล็กน�อย โดยคุณภาพน้ํา
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จะมีค�าลดลงตามระดับความลึก เนื่องจากปฎิกิริยาย�อยสลายของสารอินทรีย@ในพ้ืนท่ีใต�อ�างเก็บน้ํา อย�างไร
ก็ตามไม�พบน้ํามีค�าเปAนกรดท่ีสถานีใดๆ หรือในบางโอกาส  
           ของแข็งแขวนลอย : ค�าของแข็งแขวยลอยพบมีค�าสูงในดือนกันยายน
และพฤศจิกายน ป] พ.ศ. 2520 เม่ือเริ่มกักเก็บน้ําได�ประมาณ 2-3 เดือน ค�าของแข็งแขวนลอยท่ีมีค�าสูง คือ
มีค�า 10 มิลลิกรัมต�อลิตร และมีค�าเปลี่ยนแปลงตามระยะห�างจากตัวเข่ือนศรีนครินทร@ข้ึนไปยังต�นน้ํา        
ซ่ึงชี้ให�เห็นถึงสภาพท่ีไม�ม่ันคงของการตกตะกอนของของแข็งแขวนลอย ในอ�างเก็บน้ํา และเม่ือเวลาผ�านไป
ประมาณตุลาคม พ.ศ. 2521-ตุลาคม พ.ศ. 2522 จะปรากฏสภาพคงท่ีของน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ 
ซ่ึงเห็นได�จากแบบแผนการกระจายของของแข็งแขวนลอย ตามระยะทางจากสถานี SK.1 (จุดเก็บตัวอย�าง
น้ําเหนือเข่ือน) และเม่ือน้ําในอ�างมีสภาพนิ่ง พบว�าปริมาณการตกตะกอนจะมีมากข้ึนและปริมาณสาร
แขวนลอยในเดือนมีนาคมและตุลาคม พ.ศ. 2552 มีค�าตํ่าลง โดยมีค�าน�อยกว�า 5 มิลลิกรัมต�อลิตร ในน้ํา 
ผิวดิน พบมีค�าของแข็งแขวนลอยมีค�าน�อยกว�า 5 มิลลิกรัมต�อลิตร 
           ออกซิเจนละลายน้ํา : ค�าออกซิเจนละลายน้ําท่ีผิวน้ําใน 3 ตัวอย�างแรก 
พบแนวโน�มว�า มีค�าลดลงตามระยะทางจากเข่ือนศรีนครินทร@ข้ึนไปยังต�นน้ํา ท้ังนี้เพราะระดับความลึก           
ของน้ําลดลงเรื่อยๆ จากบริเวณเข่ือนไปยังพ้ืนท่ีต�นน้ํา การท่ีน้ํามีระดับความต้ืนกว�ามีโอกาสท่ีจะเกิดการ
ผสมของน้ําอย�างรุนแรงในแนวต้ัง (Vertical Mixing) ประกอบกับ ความเข�มข�นของออกซิเจนละลายในน้ํา
ท่ีระดับพ้ืนอ�างมีค�าตํ่า เนื่องจากการย�อยสลายของสารอินทรีย@แบบไม�ใช�อากาศ ดังนั้นการผสมของน้ํา         
ในแนวต้ังอย�างรุนแรง จึงทําให�ความเข�มข�นของออกซิเจนละลายน้ําท่ีระดับผิวน้ําลดลง นอกจากนี้             
ความมีเสถียรภาพของน้ําในชั้นกลาง (Thermoclines) จะเกิดข้ึนในน้ําท่ีระดับลึกกว�าเนื่องจากการแบ�งชั้น
ตามอุณหภูมิน้ํา ชั้นน้ําดังกล�าวจะไม�มีการผสมในแนวต้ังระหว�างน้ําในชั้นท่ีตํ่ากว�าและสูงกว�า ดังนั้น            
จึงมีความแตกต�างอย�างมาก ระหว�างความเข�มข�นของออกซิเจนละลายน้ําในชั้นน้ําท้ังสองในระดับท่ีลึก                  
กว�าในอ�างเก็บน้ํา 
           นอกจากนี้ยังพบว�า ออกซิเจนละลายน้ําในเดือนพฤศจิกายน           
พ.ศ. 2520 มีค�าตํ่ากว�าค�าของตัวอย�างน้ําท่ีเก็บในสองช�วงเวลาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะเดือนพฤศจิกายนเปAนช�วงท่ี
มีอากาศเย็นของป] ทําให�น้ําในชั้นกลางมีการแบ�งชั้นตามอุณหภูมิน้ําทําให�มีเสถียรภาพน�อย จึงนําไปสู�           
การหมุนเวียนของน้ําและการผสมของน้ําในแนวต้ังระหว�างน้ําชั้นล�างและชั้นบน ผลของออกซิเจนละลายน้ํา       
ท่ีมีค�าตํ่าในระดับพ้ืนอ�าง เม่ือเคลื่อนมาถึงผิวน้ํา จึงทําให�ออกซิเจนละลายน้ํา ท่ีผิวน้ํามีค�าลดลง                   
ในช�วงท่ีมีการเก็บตัวอย�างน้ํา  
        (2.3.2) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
           เก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําในป] พ.ศ. 2523 โดยเก็บตัวอย�างน้ําท่ีปล�อยออก  
จากเข่ือนศรีนครินทร@ 3 จุด ได�แก� จุดท่ี 1 บริเวณท่ีมีการปล�อยน้ําออกจากโรงไฟฟ9า จุดท่ี 2 ห�างจากจุดแรก                  
เปAนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  และจุดท่ี 3 ห�างจากจุดแรกเปAนระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร              
(ไม�มีแผนท่ีแสดงตําแหน�งจุดเก็บตัวอย�างในรายงานท่ีนํามาศึกษา) ผลการศึกษาระบุว�า น้ําท่ีปล�อยออกมา
จากเข่ือนไม�มีกลิ่นเปAนท่ีน�ารังเกียจ จุดบริเวณท่ีมีการปล�อยน้ําจากโรงไฟฟ9า มีค�าออกซิเจนละลายน้ํา
มากกว�า 9.5 มิลลิกรัมต�อลิตร ซ่ึงมีค�าสูงกว�าระดับอ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สาเหตุสําคัญคือ        
น้ําท่ีถูกปล�อยออกมาจากบริเวณท่ีมีการเติมอากาศ (เช�น ระดับลึกเพียง 7.5 เมตรใต�ผิวน้ํา หรือท่ี 148.5 
เมตร ระดับทะเลปานกลาง) ทําให�น้ํามีการผสมกันอย�างรุนแรงและถูกเติมอากาศ การท่ีน้ําไม�มีกลิ่นอาจมี
สาเหตุมาจากน้ําถูกดึงมาจากบริเวณท่ีมีการเติมอากาศด�วย ส�วนค�าความเปAนกรดของน้ําพบว�ามีค�าตํ่ากว�า 
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7.0 เพียงเล็กน�อย ชี้ให�เห็นว�า ไม�มีผลจากสภาพไม�ใช�อากาศท่ีเกิดข้ึนบริเวณใต�อ�างเก็บน้ํา และไม�พบมี
คาร@บอนไดออกไซด@ในน้ําถูกปลดปล�อยออกมา  
           นอกจากนี้ยังพบว�า ค�าพีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา และคาร@บอน         
ไดออกไซด@ ท่ีจุดเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําท่ีระยะ 2.5 กิโลเมตรท�ายน้ํา จากบริเวณท่ีน้ําถูกปล�อยออกจาก
โรงไฟฟ9าไม�มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก สําหรับค�าออกซิเจนละลายน้ํา พบว�า ลดลงเล็กน�อยเท�าระดับอ่ิมตัว 
ซ่ึงชี้ให�เห็นถึงการปลดปล�อยของออกซิเจนละลายน้ําท่ีอ่ิมตัวเม่ือการผสมอย�างรุนแรงของน้ําลดลง อย�างไร 
ก็ตาม ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําตัวอย�างในช�วงเวลาดังกล�าว มิได�ให�ผลลัพธ@ท่ีเปAนตัวแทนของสภาพน้ํา
ภายใต�ช�วงการดําเนินการของอ�างเก็บน้ําอย�างแท�จริง เพราะน้ําถูกปล�อยออกมาจากบริเวณท่ีมีการเติม
อากาศแทนท่ีจะออกมาจากบริเวณใต�อ�างเก็บน้ํา  
           ผลการสอบถามชาวบ�าน ท่ีอาศัยอยู�ตามริมฝ�E งแม�น้ํ าบริ เวณ          
ท�ายน้ําระบุว�า ช�วงเวลาท่ีโรงไฟฟ9าหยุดดําเนินการอย�างต�อเนื่องเปAนเวลา 2-3 วัน กลิ่นจากตะกอน           
ท่ีมีการย�อยสลายท่ีจมอยู�ใต�ท�องน้ําจะปรากฏชัดเจน แต�ไม�ได�เปAนท่ีน�ารังเกียจมากนัก 
           ในส�วนการประเมินความเหมาะสมของน้ํา ท่ีมีวัตถุประสงค@ในการใช�         
แตกต�างกัน พบว�า น้ําจากแม�น้ําแควใหญ�ตอนบน อ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ และอ�างเก็บน้ําแควน�อย          
ถูกนํามาใช�เพ่ือการประปาและการเพาะพันธุ@สัตว@น้ํา เพราะไม�มีพ้ืนท่ีชลประทานและอุตสาหกรรมตาม    
แนวลําน้ําและขอบอ�างเก็บน้ํา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ น้ําท่ีปล�อยออกจากอ�างเก็บน้ําแควใหญ�ตอนล�าง 
ส�วนมากจะไหลผ�านอ�างเก็บน้ํา 2 แห�ง ด�านเหนือน้ําบนแม�น้ําแควใหญ� และจะถูกส�งเข�าสู�โรงบําบัด เพ่ือใช�
ในการประปา การชลประทาน อุตสาหกรรม และการเพาะพันธุ@สัตว@น้ํา  
           ส�วนประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน พบว�า น้ําจากแม�น้ํา
แควใหญ�ตอนบนและจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ โดยท่ัวไปมีสภาพเหมาะสมในการใช�เปAนแหล�งน้ําดิบ
เพ่ือการผลิตประปา มีปริมาณคลอรีนไม�สูงมาก ในขณะท่ีกระบวนการบําบัดตามท่ีปฏิบั ติกันมา               
สามารถนํามาใช�ได�เพ่ือช�วยลดค�าความเข�มข�นของความกระด�าง เหล็ก แมงกานีส สี ความขุ�น และสาหร�าย 
ความเข�มข�นของโลหะหนัก เช�น สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเม่ียม (Cr) ปรอท (Hg) และสังกะสี (Zn) 
ให�มีค�าอยู�ในช�วงค�าสูงสุดท่ียอมรับได�ของ TISI อย�างไรก็ตามพบว�า ความเข�มข�นของตะก่ัว (<0.06-0.26 
มิลลิกรัมต�อลิตร) มีค�าสูงกว�าค�าสูงสุดท่ียอมรับได�ของ TISI คือ 0.05 มิลลิกรัมต�อลิตร ดังนั้น อาจจะต�องมี
การศึกษาถึงผลเสียของโลหะหนักดังกล�าวท่ีมีต�อมนุษย@ท่ีใช�น้ําจากแหล�งนี้  
           ค�าคลอไรด@ และพีเอช ไม�ควรจะมีป�ญหา ถ�าน้ําท่ีกักเก็บนั้นถูกใช�  
เ พ่ือการชลประทาน อย�างไรก็ตาม ควรให�ความสนใจค�าไนเตรทท่ีสูง ท้ังนี้ เพราะมีรายงานจาก             
กรมชลประทานว�า น้ําท่ีมีค�าไนเตรทมากกว�า 30 มิลลิกรัมต�อลิตร อาจก�อความเสียหายร�ายแรงต�อพืช   
ส�วนใหญ�ได� ดังนั้น ไนเตรทเปAนดัชนีคุณภาพน้ําอีกตัวหนึ่ง ท่ีควรให�ความสนใจติดตามตรวจสอบ           
ความเข�มข�น ท่ี มีค�าสู งของไบคาร@บอร@ เนตในน้ํ าจากแม�น้ํ าแควใหญ�ตอนบนและในอ�างเ ก็บน้ํ า                   
เข่ือนศรีนครินทร@ (162-230 มิลลิกรัมต�อลิตร HCO3) อาจเปAนป�ญหาต�อพืชในระดับปานกลาง              
ถ�าใช�เพ่ือการชลประทาน ส�วนค�าของ SAR Ratio ท่ีตํ่า และความเข�มข�นของโบรอนท่ีมีค�าตํ่าจะเปAน
ประโยชน@ตราบเท�าท่ีการเพาะปลูกในเขตชลประทานยังได�รับความสนใจ 
           จะเห็นว�า น้ําท่ีเก็บกักไว�มีความเหมาะสมเพ่ือการเพาะพันธุ@สัตว@น้ํา 
อย�างไรก็ตาม ควรให�ความสนใจต�อค�าโลหะหนัก เช�น ตะก่ัว โครเมียม ปรอท และสังกะสี เพราะความ
เข�มข�นท่ีมีค�าค�อนข�างสูงในน้ําท่ีเก็บกัก 
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      (2.4) การศึกษาคุณภาพน้ําในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม
ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร ปO พ.ศ. 2530  
        การศึกษานี้ได�ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี ได�แก� ความกระด�าง 
(Hardness), ความเปAนด�าง (Alkalinity) และออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved-oxygen: DO) อนุมูลธาตุบวก 
ได�แก� แคลเซียม (Ca), แมกเนเซียม (Mg), โซเดียม (Na), โปตัสเซียม (K) และเหล็ก (Fe) และอนุมูลธาตุลบ 
ได�แก� ไบคาร@บอเนต (HCO3), ซัลเฟต (SO4), คลอไรด@ (Cl), ไนเตรท (NO3), ฟอสเฟส (PO4), ซัลไฟด@ 
(sulfides) และซิลิเกต (Silicates) ดัชนีตรวจวัดมลภาวะในน้ํา ได�แก� ไฮโดรเจนซัลไฟด@ (Hydrogen 
Sulfide: H2S), ค�าความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) และความ
ต�องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand: COD) โลหะหนัก ได�แก� ตะก่ัว (Pb), สังกะสี 
(Zn), แคดเมียม (Cd), โครเมียม (Cr), ปรอท (Hg) และฟลูออไรด@ (Fl) และยาฆ�าแมลง ได�แก� DDT, aldrin, 
dieldrin, heptachlor และ lindane จากตัวอย�างน้ําจากลําน้ําแควใหญ�ตอนบน อ�างเก็บน้ํา            
เข่ือนศรีนครินท@ อ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา และแม�น้ําแม�กลอง ระหว�างป] พ.ศ. 2523 และป] พ.ศ.2529-2530 
เพ่ือเปรียบเทียบกัน (ตําแหน�งจุดเก็บตัวอย�างน้ําในแม�น้ําแควใหญ�และแม�น้ําแม�กลอง จํานวน 12 จุด และ
ในอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ จํานวน 9 จุด (ดังตาราง 3.2-29 และ ภาพ 3.2-43 และ 3.2-44) โดยมีผล
การศึกษา ดังนี้   
        (2.4.1) คุณภาพน้ําในลําน้ําแควใหญ-ตอนบน 
           การส�องผ�านของแสงหรือความโปร�งแสง (Transparency) อุณหภูมิ 
ความเข�มข�นออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี คาร@บอนไดออกไซด@ (Carbondioxide: CO2) และของแข็งท้ังหมด 
(Total Solids: TS) ท่ีตรวจวัดได�ในป] พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2530 มีค�าใกล�เคียงและ
สัมพันธ@กัน ยกเว�นค�าพีเอช ความเปAนด�าง และความกระด�าง ท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2530         
มีค�าน�อยกว�าท่ีตรวจวัดได�ในป] พ.ศ. 2523 
           ปริมาณของอนุมูลธาตุบวก เช�น แคลเซียม แมกเนเซียม และ
โปตัสเซียม ท่ีตรวจวัดในป]  พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ.  2530 มีค�าสูงกว�า ท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ.2523                     
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับค�าของแมกนีเซียม  
           ปริมาณซัลเฟตท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2523 มีค�าสูงกว�าในป] พ.ศ. 2529-2530 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
           ปริมาณโลหะหนัก พบว�า ความเข�มข�นของเหล็ก แคดเมียม ตะก่ัว 
โครเมียม และปรอทท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2529-2530 มีค�าค�อนข�างตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับค�าความเข�มข�น 
ท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2523 ส�วนความเข�มข�นของสังกะสีท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2529-2530 มีค�าสูงกว�า   
ความเข�มข�นท่ีตรวจวัดในป] พ.ศ. 2523 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
           โดยสรุปคุณภาพน้ําในลําน้ําแควใหญ�ตอนบนจัดว�ามีคุณภาพน้ํา                  
อยู�ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 คือ จัดเปAนน้ําผิวดินท่ีมีสิ่งเจือปนและสามารถใช�ในครัวเรือน
ได�โดยผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติและผ�านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก�อน และสามารถใช�         
เพ่ือการอนุรักษ@สัตว@น้ํา การประมง และการว�ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
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        (2.4.2) คุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําศรีนครินทร  
           คุณภาพน้ําเปรียบเทียบระหว�างระยะก�อนและหลังการเก็บกักน้ํา       
ในเข่ือน ทําให�เกิดสภาพน้ําไหลและน้ํานิ่ง แสดงแนวโน�มการลดลงของ ความกระด�าง ความเปAนด�าง ค�าความเปAนกรด-
ด� าง และแนว โน� มการ เ พ่ิมของการส�อ งผ� านของแสงความเข� มข� นของค� าออกซิ เจนละลายน้ํ า                            
และคาร@บอนไดออกไซด@ (CO2) ในน้ําไหลและน้ํานิ่งท่ีผิวน้ําไม�มีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
แต�การลดลงของค�าออกซิเจนละลายน้ําและอุณหภูมิท่ีระดับความลึกท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของค�า          
ไฮโดรเจนซัลไฟด@และคาร@บอนไดออกไซด@ท่ีระดับความลึกเพ่ิมข้ึนในอ�างเก็บน้ํา สามารถตรวจพบได�ตลอด
ท้ังป]ในตัวอย�างน้ํา 
           สําหรับโลหะหนัก มีเพียงตะก่ัวและแคดเมียมท่ีตรวจพบมีค�าค�อนข�าง
สูง ในระยะก�อนกักเก็บน้ํา  
           โดยสรุปคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ จัดว�ามีคุณภาพน้ํา                 
อยู�ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 คือ เปAนน้ําผิวดินท่ีมีสิ่งเจือปน และสามารถใช�ในครัวเรือนได�
โดยผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติและผ�านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก�อน และสามารถใช�เพ่ือ
การอนุรักษ@สัตว@น้ํา การประมง และการว�ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
        (2.4.3) คุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนา  
           การศึกษาคุณภาพน้ํา พบว�า อุณหภูมิ สี ความเปAนด�าง ความนําไฟฟ9า 
คลอไรด@ ไนเตรท ฟอสเฟต โครเม่ียม เหล็ก และไฮโดรเจนซัลไฟด@ ไม�มีความแตกต�างกันระหว�างระยะก�อน
และหลังการเก็บกักน้ํา ส�วนค�าความขุ�น ความเปAนกรด-ด�าง ความกระด�าง และซัลเฟต มีแนวโน�มลดลง           
หลังการเก็บกักน้ํา ส�วนของแข็งละลายน้ํา (Dissolved Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
แคลเซียม และแมกนีเซียม มีแนวโน�มของการเพ่ิมข้ึนหลังการเก็บกักน้ํา และความเข�มข�นของออกซิเจน
ละลายน้ํา และคาร@บอนไดออกไซด@ โดยรวมมีค�าลดลงในระยะหลังการเก็บกักน้ํา  
           โดยสรุปคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา จัดว�ามีคุณภาพน้ําอยู�ใน
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 คือ เปAนน้ําผิวดินท่ีมีสิ่งเจือปนและสามารถใช�ในครัวเรือนได�      
โดยผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติ และผ�านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก�อน และใช�เพ่ือการ
อนุรักษ@สัตว@น้ํา การประมง และการว�ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
           ส�วนป�ญหาออกซิเจนละลายน้ํามีค�าตํ่า และคาร@บอนไดออกไซด@มีค�า
สูง โดยเฉพาะในอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา เปAนผลกระทบโดยตรงจากเข่ือนและอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ 
เนื่องมาจากการแบ�งชั้นเคมีของน้ํา (Hypoliminon) และการถ�ายเทของอากาศในธรรมชาติ จึงคาดว�าความ
เข�มข�นของออกซิเจนละลายจะเพ่ิมข้ึนในลําน้ําตอนล�างท่ีห�างออกมาจากอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา และในทาง
กลับกันความเข�มข�นของคาร@บอนไดออกไซด@จะมีค�าลดลง และการท่ีไม�พบไฮโดรเจนซัลไฟด@ในลําน้ําท�าย
เข่ือนศรีนครินทร@ และในอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา สามารถอธิบายได�ชัดเจน คือ ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด@ในน้ํา          
ท่ีไหลออกมานั้น ระเหยเปAนกOาซข้ึนสู�บรรยากาศ และการเติมออกซิเจนจากบรรยากาศกลับลงสู�แหล�งน้ํา 
        (2.4.4) คุณภาพน้ําในแม-น้ําแม-กลอง  
           คุณภาพน้ําในแม�น้ําแม�กลอง จัดว�ามีคุณภาพอยู�ในมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดินประเภทท่ี 3 เปAนน้ําผิวดินท่ีมีสิ่งเจือปน และสามารถใช�ในครัวเรือนได�ต�องผ�านการฆ�าเชื้อโรค
ตามปกติและผ�านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก�อน และใช�ในการเกษตรกรรม แต�ดัชนีคุณภาพน้ํา
ท่ีน�าสนใจ คือ ค�าความเค็ม (Salinity) ของน้ําท่ีชี้ให�เห็นว�าน้ําทะเลสามารถรุกเข�ามาในแม�น้ําแม�กลอง         
เปAนระยะทางถึง 17.5 กม. จากปากแม�น้ํา ทําให�ค�าความนําไฟฟ9า ของแข็งละลายน้ํา และความกระด�าง
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ชั่วคราวของน้ํามีค�าสูง โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ค�าความนําไฟฟ9า ของแข็งละลายและความกระด�าง          
ของน้ําท่ีสถานีท่ี 4 มีค�า 6,000 ไมโครโมห@ต�อเซนติเมตร, 3,696 มิลลิกรัมต�อลิตร และ 1,146 มิลลิกรัมต�อลิตร 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 3.2-29 สถานีเก็บตัวอย-างน้ําและตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างน้ําเพ่ือการศึกษาคุณภาพน้ํา     
           ในปO พ.ศ. 2529-2530  

สถานีเก็บตัวอย-างน้ําต�นน้ําแควใหญ- เหนือและท�ายเขื่อนศรีนครินทร เหนือและท�ายเขื่อนท-าทุ-งนา แม-น้ําแม-กลอง 
สถาน ี พ้ืนท่ี ตําแหน-งพิกัด 
จุดท่ี 1 แควใหญ�ต�นนํ้า ห�างลงมา 3 กิโลเมตร ทางทิศใต�ของแคมป� กฟผ. 47P 0504676 UTM 1663103 
จุดท่ี 2 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ห�างฝ�Eง แต�ติดต�อระหว�างห�วยขาแข�งและแควใหญ� 47P 0512584 UTM 1650335 
จุดท่ี 3 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ห�างฝ�Eงประมาณระยะทาง 2 กม. ไปทางเหนือของ

ล�องนํ้าถึงห�วยละมุน 
47P 0501951 UTM 1619180 

จุดท่ี 4 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ใกล�ฝ�Eง ใกล�บ�านดงเสลา-เตาเหล�า 47P 0506517 UTM 1626513 
จุดท่ี 5 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ใกล�ฝ�Eง ใกล�ท�าเรือจ�างบ�านละมุน 47P 0516094 UTM 1609327 
จุดท่ี 6 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ใกล�ฝ�Eง ทิศเหนือของท�ากระดาน 47P 0505202 UTM 1601536 
จุดท่ี 7 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ห�างฝ�Eง 100 เมตร ด�านหน�าเข่ือนศรีนครินทร@ 47P 0512137 UTM 1594344 
จุดท่ี 8 อ�างเก็บนํ้าศรีนครินทร@ : ท�ายนํ้า หน�าเอราวัณรีสอร@ท 47P 0521927 UTM 1583078 
จุดท่ี 9 อ�างเก็บนํ้าท�าทุ�งนา : ห�างฝ�Eง 300 เมตร หน�าเข่ือนท�าทุ�งนา 47P 0524482 UTM 1574102 
จุดท่ี 10 อ�างเก็บนํ้าท�าทุ�งนา : ท�ายนํ้า หน�าสถานีครวจวัดนํ้าชลประทานท�ามะนาว  47P 0526202 UTM 1569810 
จุดท่ี 11 แม�นํ้าแม�กลอง : ท่ีจุดต�อแควใหญ�และแควน�อย 47P 0556588 UTM 1550086 
จุดท่ี 12 แม�นํ้าแม�กลอง : ท�ายนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ@ สถานีป��มนํ้าโรงนํ้าตาลวังขนาย 47P 0567783 UTM 1542546 

สถานีเก็บตัวอย-างน้ําในอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 
สถาน ี พ้ืนท่ี ตําแหน-งพิกัด 
จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน 47P 0513570 UTM 1592952 
จุดท่ี 2      

และ จุดท่ี 3 
บ�านปากแก�งเรียง 47P 0512698 UTM 1594796 

47P 0511525 UTM 1596121 
จุดท่ี 4 บ�านสองคลอง 47P 0507166 UTM 1599457 
จุดท่ี 5 บ�านแม�ละมุ�น 47P 0510482 UTM 1606141 
จุดท่ี 6 ห�วยแม�ละมุ�น 47P 0515046 UTM 1608046 
จุดท่ี 7 บ�านตลาดควาย 47P 0502832 UTM 1612872 
จุดท่ี 8 บ�านดงรัง 47P 0507912 UTM 1616735 
จุดท่ี 9 ท่ีตั้งอําเภอศรีสวัสดิ์เดิม 47P 0505478 UTM 1621921 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-107 

 

 

ภาพ  3.2-43  ตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําในแม-น้ําแควใหญ-และแม-น้ําแม-กลอง 
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ภาพ  3.2-44  ตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
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      (2.5) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของสํานักงานแพทยและอนามัย  
        หลังจากท่ีเข่ือนศรีนครินทร@ได�เปNดดําเนินการ กฟผ. ได�มีการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ และอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา เปAนประจําป]ละ 2 ครั้ง ในช�วง     
ฤดูแล�งและฤดูฝน โดยทําการสํารวจคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําและลําน้ําท�ายเข่ือน โดยทําการตรวจวิเคราะห@
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (ได�แก� อุณหภูมิ พีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา) ปริมาณสารอินทรีย@ในน้ํา และคุณภาพ
น้ําทางแบคทีเรีย (ได�แก� ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดและปริมาณฟ]คัลโคลิฟอร@มแบคทีเรีย) ข�อมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําของเข่ือนศรีนครินทร@ เปAนข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมระหว�างป] พ.ศ. 2531-2557 ส�วนข�อมูล          
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของเข่ือนท�าทุ�งนา เปAนข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมอยู�ระหว�างป] พ.ศ. 2539-2557     
ผลการตรวจวิเคราะห@สรุปได� ดังนี้  
        (2.5.1) คุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําศรีนครินทร  
           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ ต้ังแต� 
ป] พ.ศ. 2531-2557 จํานวน 6 สถานี ได�แก� สถานีศรีสวัสด์ิ (เดิม) บ�านตลาดควาย บ�านท�าสนุ�น บ�านแม�ละมุ�น           
แพหม�องกะแทะ และหน�าสันเข่ือน เม่ือพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ได�แก� ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) และปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร@ม
ท้ังหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรียกลุ�มฟNคัลโคลิฟอร@ม (FCB) พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวม                
อยู�ในเกณฑ@ดี คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ซ่ึงเปAนไปตามค�ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ํา
ผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) และมีเพียงบางป]เท�านั้นท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมมีคุณภาพตํ่าลงอยู�ในเกณฑ@
พอใช� คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 3.2-30 
        (2.5.2) คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครนิทร  
           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ 
ต้ังแต� ป]พ.ศ. 2531-2557 จํานวน 2 สถานี ได�แก� สถานีท�ายโรงไฟฟ9า และสะพานบ�านเจ�าเณร 1         
เม่ือพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ได�แก� ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) และปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร@มท้ังหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรีย         
กลุ�มฟNคัลโคลิฟอร@ม (FCB) พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในเกณฑ@ตํ่า คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 4 และมีเพียงบางป]เท�านั้นท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในเกณฑ@พอใช� คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงไม�เปAนไปตามค�ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศ    
กรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)       
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 3.2-31 
        (2.5.3) คุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนา  
           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา ต้ังแต�ป]        
พ.ศ. 2539-2557 จํานวน 4 สถานี คือ บ�านแก�งแคบ (ร�านเรือนน้ํา) วัดหมอเฒ�า บ�านห�วยกุ�ง และหน�าสันเข่ือน 
เม่ือพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ได�แก� ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ปริมาณความสกปรก   
ในรูปสารอินทรีย@ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร@มท้ังหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรียกลุ�มฟNคัล 
โคลิฟอร@ม (FCB) พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในเกณฑ@ตํ่า คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 
ซ่ึงไม�เปAนไปตามค�ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่องกําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) คุณภาพน้ําท่ีเปAนป�ญหา
สําคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ท่ีตํ่ากว�า 6 มิลลิกรัมต�อลิตร และปริมาณความสกปรกในรูป
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สารอินทรีย@  (BOD) มีค� า เ กินกว� า  1.5 มิลลิกรั มต�อลิตร คุณภาพน้ํ า เฉลี่ ย เ ม่ือ เปรียบ เ ทียบกับ                 
ค�ามาตรฐานน้ําในแหล�งน้ําผิวดิน จัดอยู�ในประเภทท่ี 4 ยกเว�นในป] พ.ศ. 2542 คุณภาพน้ําเฉลี่ยจัดอยู�ใน
ประเภทท่ี 3 ส�วนในป] พ.ศ. 2541 คุณภาพน้ําเฉลี่ยในฤดูฝน จัดอยู�ในประเภทท่ี 3 โดยมีรายละเอียด          
ดังตาราง 3.2-32 

        (2.5.4) คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนท-าทุ-งนา 
           ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนท�าทุ�งนา ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2539-
2557 จํานวน 2 สถานี คือ สถานีท�ายโรงไฟฟ9า และสถานีสะพาน กฟผ. อุทิศ พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยจาก
ท้ัง 2 สถานี จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 ยกเว�นในป] พ.ศ. 2542 ท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ยจัดอยู�ใน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และในป] พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550 ท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ยในฤดูฝน จัดอยู�ใน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และในป] พ.ศ. 2549 ท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ยในฤดูแล�ง จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3  
           ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปAนป�ญหาสําคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 
(DO)  ท่ีตํ่ากว�า 6 มิลลิกรัมต�อลิตร และปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) มีค�าเกินกว�า 1.5 
มิลลิกรัมต�อลิตร โดยสรุปอาจกล�าวได�ว�าคุณภาพน้ําโดยรวมอยู�ในเกณฑ@ตํ่า คือ จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 4 ซ่ึงไม�เปAนไปตามค�ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 3.2-33 
        (2.5.5) การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําจากบริเวณต-างๆ โดยรวม   
           ได�นําข�อมูลคุณภาพน้ําจากการติดตามตรวจสอบโดย กฟผ. ระหว�าง
ป] พ.ศ. 2531-2557 จากตาราง 3.2-30- 3.2-33 ประกอบด�วยดัชนีชี้วัดคุณภาพ ได�แก� อุณหภูมิ พีเอช            
ค�าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) แบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร@มท้ังหมด (TCB) 
และแบคทีเรียกลุ�มฟNคัลโคลิฟอร@ม (FCB) จากบริเวณอ�างเก็บน้ําศรีนครินทร@ ลําน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ 
อ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนา และลําน้ําท�ายเข่ือนท�าทุ�งนา มาทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในช�วงฤดูแล�งและ
ฤดูฝน ดังภาพ 3.2-45 – 3.2-50 พบว�า คุณภาพน้ําโดยรวมจากบริเวณท้ัง 4 แหล�งข�างต�น มีคุณภาพ      
ไม�แตกต�างกันมากนักท้ังในฤดูเดียวกันและต�างฤดูกัน ยกเว�นค�า ออกซิเจนละลายน้ําท่ีมีค�าแตกต�างกันในน้ํา
จากแหล�งท่ีต�างกัน โดยน้ําจะมีค�าออกซิเจนละลายน้ํามีค�าสูงในน้ําท่ีมาจากอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@และ
ลําน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ และมีค�าตํ่าลงท่ีอ�างเก็บน้ําท�าทุ�งนาและลําน้ําท�ายเข่ือนท�าทุ�งนา  
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    ตาราง  3.2-30  ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร ปO พ.ศ. 2531-2557  
จุดเก็บตัวอย-าง ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สาํคัญ ประเภท          ดัชนีชี้วดั       

ที่เป�น
ปPญหา 

อุณหภูม ิ pH DO BOD TCB FCB แหล-งน้ําผิวดิน 
หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน 

ป] พ.ศ.2531 29.5 28.2 8.7 8.5 8.3 7.1 7.0 7.8 3,581.0 4,416.7 263.3 174.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2532 26.2 28.0 8.5 8.0 7.6 6.8 20.6 15.6 6,733.3 1,252.0 30.0 112.5 4 4  
ป] พ.ศ. 2533 27.0 29.4 8.0 8.3 8.0 7.2 5.0 0.2 496.0 2,180.0 40.0 3.0 4 2  
ป] พ.ศ.2534 30.0 28.0 7.0 7.2 7.0 6.9 2.0 9.8 97.0 126.0 17.0 2.0 3 4  
ป] พ.ศ. 2535 29.5 28.0 7.4 7.2 7.4 7.1 1.0 10.3 32.1 754.5 2.8 3.2 2 4  
ป] พ.ศ. 2536 29.5 30.0 6.9 6.9 7.0 6.4 4.7 0.8 159.7 1,874.3 2.8 3.2 4 2  
ป] พ.ศ. 2537 27.0 29.3 7.6 7.0 6.1 3.8 1.1 0.3 162.0 3,028.8 3.0 8.0 2 3  
ป] พ.ศ. 2538 30.8 27.0 8.1 7.0 6.2 6.0 1.2 0.5 162.0 787.0 3.0 4.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2539 32.0 28.0 7.0 6.8 6.6 6.1 1.2 0.8 12.0 157.0 3.0 3.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2540 31.0 32.0 7.3 7.3 6.6 6.8 2.0 0.5 17.0 75.0 2.0 13.0 3 2  
ป] พ.ศ. 2541 29.0 28.0 6.9 7.1 6.9 7.1 1.0 0.3 42.0 170.0 1.0 55.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2542 30.0 29.0 7.0 7.2 7.3 6.8 0.7 1.0 8.0 158.0 0.0 16.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2543 30.0 29.9 6.9 7.3 7.2 6.3 0.4 0.3 6250.0 147.0 7.0 0.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2544 31.0 28.0 7.0 5.7 6.1 0.2 0.1 4.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2 4  
ป] พ.ศ. 2545 31.0 - 7.0 - 6.4 - 1.0 - 8.0 - 7.0 - 2 -  
ป] พ.ศ. 2546 28.0 28.0 7.0 7.0 5.7 6.9 0.2 0.5 4.0 22.0 2.0 4.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2547 31.0 27.0 7.0 7.0 6.3 7.2 0.4 0.2 42.0 56.0 9.0 28.0 2   
ป] พ.ศ. 2548 28.0 30.0 7.0 7.0 6.7 6.9 1.1 0.6 12.0 12.0 9.0 2.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2549 29.0 30.0 6.7 6.5 7.0 7.3 0.5 1.0 16.0 13.0 6.0 2.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2550 27.5 29.0 6.7 6.3 6.6 7.1 1.1 0.4 74.0 14.0 54.0 6.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2551 29.0 29.0 6.5 6.8 7.6 6.5 0.2 0.7 25.0 10.0 1.0 6.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2552 30.8 32.0 6.3 6.0 8.0 7.1 2.0 1.2 10.0 9.0 7.0 3.0 3 2  
ป] พ.ศ. 2553 30.0 - 6.0 - 7.1 - 0.7 - 8.0 - 1.0 - 2 -  
ป] พ.ศ. 2554 29.0 - 6.0 - 6.6 - 0.6 - 30.0 - 4.0 - 2 -  
ป] พ.ศ. 2555 28.2 29.9 6.0 5.8 7.6 8.0 1.3 1.3 10.0 80.0 8.0 <1.8 2 2  
ป] พ.ศ. 2556 29.7 28.8 5.7 5.7 8.0 6.3 1.3 1.2 125.0 89.0 9.0 48.0 2 2  
ป] พ.ศ. 2557 28.4 - 5.5 - 7.8 - 3.3 - 209.0 - 39.0 - 4 -  
ที่มา : สํานักแพทย@และอนามัย, กฟผ. (2557) 
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รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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    ตาราง  3.2-31  ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในลําน้ําท�ายเขื่อนศรีนครินทร ปO พ.ศ. 2531-2557  
 

จุดเก็บตัวอย-าง ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สาํคัญ ประเภท          
แหล-งน้ําผิวดิน 

ดัชนีชี้วดั       
ที่เป�น 
ปPญหา 

อุณหภูม ิ pH DO BOD TCB FCB 
หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน 

ป] พ.ศ.2531 29.0 26.0 8.1 7.9 6.7 4.0 12.5 23.0 2,3465.0 7,800.0 4,657.5 1,950.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2532 25.0 27.5 7.8 7.6 3.7 5.5 45.5 10.4 1,1000.0 80.0 30.0 < 30 4 4  
ป] พ.ศ. 2533 26.0 28.0 7.1 7.5 4.2 5.8 4.9 0.8 930.0 5,000.0 <30 15.0 4 2  
ป] พ.ศ.2534 29.0 28.5 6.9 7.3 3.8 4.7 5.4 7.4 2050.0 960.0 22.0 19.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2535 24.0 27.0 7.4 7.1 3.6 6.0 2.4 9.2 490.0 850.0 65.0 10.5 3 4  
ป] พ.ศ. 2536 28.0 30.0 6.8 7.1 3.6 6.2 13.9 1.8 2,650.0 1,650.0 12.5 3.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2537 24.5 28.0 7.1 6.8 2.9 3.6 7.0 3.0 250.0 1,350.0 8.0 41.5 4 4  
ป] พ.ศ. 2538 28.5 27.0 7.7 7.2 5.1 4.3 1.6 6.2 31.5 700.0 6.0 26.5 3 4  
ป] พ.ศ. 2539 29.0 27.0 7.0 6.6 5.3 4.0 3.8 2.2 18.0 59.0 4.0 19.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2540 28.0 - 7.4 - 4.8 - 6.9 - 11.0 - 1.0 - 4 -  
ป] พ.ศ. 2541 28.0 27.0 6.8 7.4 4.8 5.4 3.2 1.6 23.0 671.0 3.0 26.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2542 29.0 29.0 7.0 6.8 6.0 5.3 1.4 2.0 346.0 62.0 9.0 24.0 2   
ป] พ.ศ. 2543 33.0 27.0 6.9 7.0 4.6 3.9 8.9 4.3 2,300.0 300.0 17.0 78.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2544 28.0 28.0 7.0 7.2 1.5 3.9 3.7 2.9 30.0 95.0 8.0 26.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2545 28.0 25.0 7.2 6.5 4.1 2.0 3.0 5.5 68.0 85.0 15.0 31.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2546 25.0 26.0 6.5 6.8 2.0 4.8 5.5 4.5 85.0 262.0 31.0 5.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2547 29.0 25.0 7.0 7.0 4.6 4.2 1.0 0.6 105.0 205.0 24.0 16.0 3 3  
ป] พ.ศ. 2548 27.0 29.0 7.0 7.0 3.0 2.6 3.3 4.7 40.0 27.0 19.0 8.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2549 28.0 28.0 7.0 6.5 3.4 3.5 1.1 4.6 52.0 17.0 11.0 6.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2550 28.0 27.5 6.0 6.0 5.2 4.9 2.7 1.5 310.0 41.0 20.0 28.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2551  28.0 6.5 6.3 5.2 5.2 3.0 2.9 28.0 36.0 6.0 20.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2552 28.5 - 6.0 - 5.0 - 13.9 - 4.3 - 1.0 - 4 -  
ป] พ.ศ. 2553 27.5 - 6.5 - 4.5 - 1.4 - 11.5 - 4.0 - 3 -  
ป] พ.ศ. 2554 29.0 - 5.5 - 6.5 - 0.6 - 36.0 - 7.3 - 2 -  
ป] พ.ศ. 2555 25.5 29.7 5.5 5.9 3.7 6.5 1.8 1.8 22.0 311.0 22.0 <1.8 2 3  
ป] พ.ศ. 2556 28.3 27.3 5.7 5.6 3.8 2.3 2.1 5.1 76.0 1315.0 12.5 434.5 4 4  
ป] พ.ศ. 2557 28.3 - 5.9 - 2.0 - 8.6 - 280.0 - 18.0 -- 4 -  

ที่มา : สํานักแพทย@และอนามัย, กฟผ. (2557) 



รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.2-32  ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนา ปO พ.ศ. 2539-2557  
 

จุดเก็บตัวอย-าง 
ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สาํคัญ ประเภท          ดัชนีชี้วดั       

ที่เป�นปPญหา อุณหภูม ิ pH DO BOD TCB FCB แหล-งน้ําผิวดิน 
หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน 

ป] พ.ศ. 2539 31.0 27.0 7.0 6.7 3.5 4.0 6.5 2.2 109.0 78.0 11.0 23.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2540 30.0 - 7.3 - 3.9 - 6.3 - 109.0 - 22.0 23.0 4 -  
ป] พ.ศ. 2541 28.0 30.0 7.5 7.5 3.7 4.1 17.7 2.0 862.0 68.0 157.0 58.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2542 28.8 29.0 6.6 6.9 4.3 4.2 1.3 1.6 1,135.0 613.0 148.0 240.0 3 3  
ป] พ.ศ. 2543 30.0 26.0 6.9 7.4 2.4 2.3 6.9 3.7 1,950.0 113.0 305.0 20.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2544 30.0 28.4 7.0 7.3 2.2 2.4 2.2 1.1 310.0 160.0 98.0 33.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2545 33.0 30.0 7.1 7.0 3.4 2.1 2.7 1.5 235.0 935.0 70.0 58.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2546 27.0 27.0 7.0 6.9 2.4 3.4 1.8 3.0 218.0 28.0 100.0 12.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2547 26.0 28.0 7.0 7.2 2.1 2.9 3.2 1.4 293.0 365.0 27.0 167.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2548 26.0 28.0 6.5 6.5 2.9 4.1 0.2 7.0 1,125.0 505.0 843.0 19.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2549 27.0 28.0 6.6 6.5 3.8 3.6 1.6 6.9 108.0 600.0 54.0 80.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2550 27.0 28.0 6.0 6.0 2.5 3.9 5.6 1.6 320.0 46.0 62.0 28.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2551 27.8 28.0 6.0 6.0 2.4 4.3 9.2 4.9 131.0 87.0 49.0 56.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2552 27.8 30.0 6.0 6.0 2.4 2.7 9.2 1.6 131.0 210.0 49.0 44.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2553 29.0 28.0 6.0 6.5 2.3 3.4 4.7 1.9 130.0 461.0 79.0 21.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2555 - 28.0 - 5.9 - 3.5 - 2.5 - 1,418.0 - 76.0 - 4  
ป] พ.ศ. 2556 28.0 27.5 5.6 5.3 3.8 2.4 1.7 9.0 728.0 3,250.0 52.0 30.5 4 4  
ป] พ.ศ. 2557 26.5 27.1 5.3 5.2 2.3 3.7 16.0 3.8 2173.0 1,348.0 76.5 49.8 4 4  

มาตรฐานคุณภาพน้ํา               
ประเภทที่ 2     ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ดี  
ประเภทที่ 3     ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 พอใช�  
ประเภทที่ 4     ≥2.0 ≤4.0 - - ต่ํา  

ที่มา : สํานักแพทย@และอนามัย, กฟผ. (2557) 



รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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 ตาราง   3.2-33  ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในลําน้ําท�ายเขื่อนท-าทุ-งนา ปO พ.ศ. 2539-2557 
 

จุดเก็บตัวอย-าง 
ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สาํคัญ ประเภท          

แหล-งน้ําผิวดิน 
ดัชนีชี้วดั       

ที่เป�น 
ปPญหา 

อุณหภูม ิ pH DO BOD TCB FCB 
หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน หน�าแล�ง หน�าฝน 

ป] พ.ศ. 2539 31.0 26.0 7.0 6.8 4.0 4.6 4.5 2.3 28.0 50.0 20.0 15.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2540 30.0 - 7.0 - 4.3 - 5.6 - 50.0 - 19.0 - 4 -  
ป] พ.ศ. 2541 28.0 30.0 7.4 7.2 4.3 4.0 18.8 1.7 40.0 189.0 34.0 99.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2542 30.0 28.0 6.8 6.5 4.7 4.0 1.7 0.9 2,300.0 235.0 125.0 146.0 3 3  
ป] พ.ศ. 2543 29.0 29.0 6.8 6.8 2.1 2.1 5.6 5.6 950.0 960.0 270.0 270.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2544 30.0 28.8 7.0 7.5 1.9 2.5 2.5 1.2 110.0 165.0 40.0 6.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2545 35.0 29.0 7.0 7.0 3.4 3.3 2.0 2.3 515.0 500.0 75.0 27.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2546 29.0 27.0 7.0 7.0 3.3 3.4 2.3 3.0 260.0 50.0 140.0 31.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2547 27.0 28.0 7.0 7.2 2.3 3.7 5.5 2.3 80.0 240.0 20.0 77.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2548 25.0 29.0 6.5 6.5 3.8 5.1 0.1 3.7 950.0 817.0 600.0 100.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2549 28.0 28.0 6.5 6.5 4.2 3.6 1.0 5.8 80.0 700.0 13.0 80.0 3 4  
ป] พ.ศ. 2550 27.0 28.0 6.0 6.0 2.1 4.8 7.0 1.6 235.0 72.0 50.0 17.0 4 3  
ป] พ.ศ. 2551 28.0 27.0 5.8 7.0 2.1 4.3 8.1 5.2 33.0 52.0 14.0 23.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2552 28.0 29.0 5.8 6.0 2.1 2.1 8.1 2.2 33.0 295.0 14.0 240.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2553 29.0 28.0 6.0 6.5 2.2 2.9 3.6 5.0 540.0 390.0 25.0 110.0 4 4  
ป] พ.ศ. 2555 - 27.0 - 6.0 - 3.1 - 3.4 - 2,300.0 - 110.0 4 -  
ป] พ.ศ. 2556 28.0 26.0 6.0 5.4 4.4 2.7 2.7 10.3 1,315.0 96.5 27.0 47.5 4 4  
ป] พ.ศ. 2557 26.9 27.5 5.4 5.3 2.0 3.0 14.1 3.3 1,045.0 2,615.0 19.5 23.0 4 4  

มาตรฐานคุณภาพน้ํา               
ประเภทที่ 2     ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ดี  
ประเภทที่ 3     ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 พอใช�  
ประเภทที่ 4     ≥2.0 ≤4.0 - - ต่ํา  

 ที่มา : สํานักแพทย@และอนามัย, กฟผ. (2557) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-45 เปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ําในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนาช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

 

 

 

อุณหภูมิของน้ําในช-วงฤดูแล�ง อุณหภูมิ (°°°°C) 

ปO 

 

       อุณหภูมิของน้ําในช-วงฤดูฝน 

   ปO 

อุณหภูมิ (°°°°C) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-46  เปรียบเทียบค-า pH ของน้ําในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนาในช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

 

 

 

ค-า pH ของน้ําในช-วงฤดูฝน     pH 

   ปี 

ค-า pH ของน้ําในช-วงฤดูแล�ง     pH 

   ปO 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-47  เปรียบเทียบค-าออกซิเจนละลายน้ําในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนาช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

 

 

 

 

     ค-าออกซิเจนละลายน้ําในช-วงฤดูแล�ง 

ปO 

      DO (mg/l) 
 

 

       DO (mg/l) 

 
     ค-าออกซิเจนละลายน้ําในช-วงฤดูฝน 

  ปO 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-48  เปรียบเทียบค-า BOD ในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนา ช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ปO 

         BOD (mg/l) 

 
      ค-า BOD ของน้ําในช-วงฤดูแล�ง 

 

   BOD (mg/l)         ค-า BOD ของน้ําในช-วงฤดูฝน 

   ปO 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-49   เปรียบเทียบค-า TCB ในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนา ช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ปO 

        ค-า TCB ของน้ําในช-วงฤดูแล�ง  MPN/100 ml 

 

MPN/100 ml         ค-า TCB ของน้ําในช-วงฤดูฝน 

 ปO 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-50  เปรียบเทียบค-า FCB ในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
อ-างเก็บน้ําท-าทุ-งนาช-วงฤดูแล�ง-ฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

        ค-า FCB ของน้ําในช-วงฤดูแล�ง MPN/100 ml 

 ปี 

 

        ค-า FCB ของน้ําในช-วงฤดูฝน MPN/100 ml 

 ปี 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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      (2.6) ผลการสํารวจคุณภาพน้ําของสํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี 8 จังหวัดราชบุรี 
        ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล�งน้ําผิวดินในลุ�มน้ําแม�กลอง ดําเนินการ   
โดยสํานักงานสิ่ งแวดล�อมภาคท่ี 8 ราชบุรี  ซ่ึงได�รับการถ�ายโอนภารกิจจากกรมควบคุมมลพิษ               
เม่ือ ป] พ.ศ. 2547 เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําของลุ�มน้ําแม�กลอง โดยจะนําเสนอ         
ผลวิเคราะห@คุณภาพน้ําพ้ืนฐานและค�าโลหะหนักในแม�น้ําแควใหญ�และแม�น้ําแม�กลอง ซ่ึงเปAนแหล�งน้ํา       
ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ ตําแหน�งพิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแม�น้ําแควใหญ� และแม�น้ําแม�กลอง          
ดังตาราง 3.2-34 และ 3.2-35 ตามลําดับ และภาพ 3.2-51 และภาพ 3.2-52 ตามลําดับ 
        (2.6.1) คุณภาพน้ําในแม-น้ําแควใหญ- 
           ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (ดังตาราง 3.2-36) 
ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2550-2555 จํานวน 5 สถานี คือ สถานี สะพานพระสังฆราชฯ ปากแม�น้ําแควใหญ� อําเภอ
เมือง สะพานเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สะพานวัดลาดหญ�า อําเภอเมือง ด�านใต�เข่ือนท�า
ทุ�งนา อําเภอศรีสวัสด์ิ ท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ อําเภอศรีสวัสด์ิ พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ@
พอใช� จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ยกเว�นในป] พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2545 ท่ีคุณภาพน้ําเฉลี่ย         
ในบางสถานี อยู�ในเกณฑ@คุณภาพตํ่า จัดอยู�ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4   
           โดยสรุป คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในเกณฑ@พอใช� คือ จัดอยู�ใน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงตํ่ากว�าค�ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศ         
กรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
คุณภาพน้ําท่ีเปAนป�ญหาหลัก คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ท่ีต่ํากว�า 6 มิลลิกรัมต�อลิตร 
           ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําในแม�น้ําแควใหญ�ด�านโลหะหนัก (ดังตาราง 
3.2-37) ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2555 จํานวน 2 สถานี ได�แก� สถานีสะพานพระสังฆราชฯ ปากแม�น้ํา 
แควใหญ� อําเภอเมือง และสะพานวัดลาดหญ�า อําเภอเมือง พบว�า แหล�งน้ําส�วนใหญ�มีการปนเป��อน          
ของโลหะหนัก ได�แก� แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว ทองแดง ปรอท สารหนู ในเกือบทุกป]ท่ีมีการตรวจวัด  
โดยมีค�าเกินกว�ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนดท้ังประเภทท่ี 2-4 ยกเว�น แมงกานีส และสังกะสี          
ท่ีไม�พบมีการปนเป��อนในแหล�งน้ําทุกป]ท่ีตรวจวัด ส�วนการปนเป��อนนิเก้ิล มีเพียงบางป]เท�านั้น (ในป] พ.ศ. 
2551 และ พ.ศ. 2554 ท่ีมีการปนเป��อน) 
        (2.6.2) คุณภาพน้ําในแม-น้ําแม-กลอง  
           ผลการวิเคราะห@คุณภาพน้ําในแม�น้ําแม�กลอง (ดังตาราง 3.2-38) 
ต้ังแต�ป] พ.ศ.2550-พ.ศ. 2555 จํานวน 12 สถานี พบว�า คุณภาพน้ําเฉลี่ยจัดอยู�ในเกณฑ@คุณภาพพอใช�และ
อยู�ในเกณฑ@คุณภาพตํ่า คือ จัดอยู�ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และ 4 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปAน
ป�ญหาสําคัญ คือ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) มีค�าเกินกว�า 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต�อลิตร           
และค�าโคลิฟอร@มแบคทีเรียท้ังหมดท่ีมีค�าสูงเกิน 5,000 และ 20,000 MPN/100 ml และค�าฟNคัลโคลิฟอร@ม
แบคทีเรีย ท่ีมีค�าสูงเกิน 1,000 และ 4,000 MPN/100 ml ในส�วนของค�าพีเอช พบว�า น้ําในแม�น้ําแม�กลอง
มีแนวโน�มเปAนด�าง (มีค�าพีเอช อยู�ในช�วง 7.2-8.2)    
           ผลการวิ เคราะห@ คุณภาพน้ําในแม�น้ํ าแม�กลองด�านโลหะหนัก          
(ดังตาราง 3.2-39) ต้ังแต�ป] พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2555 จํานวน 7 สถานี พบว�า แหล�งน้ําส�วนใหญ�มีการ
ปนเป��อนของโลหะหนัก ได�แก� แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว ทองแดง ปรอท สารหนู ในเกือบทุกป]ท่ีมีการ
ตรวจวัด โดยมีค�าเกินกว�ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนดท้ังประเภทท่ี 2-4 ยกเว�น แมงกานีส และ
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สังกะสี ท่ีไม�พบมีการปนเป��อนในแหล�งน้ําทุกป]ท่ีตรวจวัด ส�วนการปนเป��อนนิเก้ิล มีการปนเป��อนเฉพาะ       
บางสถานีตรวจวัด และมีแนวโน�มการปนเป��อนลดลงในบางป] ได�แก� ป] พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 

 

ตาราง 3.2-34  พิกัดสถานีและการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม-น้ําแควใหญ- จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รหัส บริเวณที่เก็บตัวอย-าง พิกัด Parameter 
  X Y Basic HM 

KY01 สะพานพระสงัฆราชฯปากแม�น้ําแควใหญ� อ.เมือง 0556592N 1550508 √ √ 
KY02 สะพานเหนือเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 0552108N 1554481 √  
KY03 สะพานวัดลาดหญ�า อ.เมือง 0544735N 1558740 √ √ 
KY04 ด�านใต�เข่ือนท�าทุ�งนา อ.ศรีสวัสดิ์ 0525752N 1573168 √  
KY05 ท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ อ.ศรีสวัสดิ์ 0515488N 1590429 √  

หมายเหตุ :  Basic คือ การตรวจวัดค�าดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไป ได�แก� DO, BOD, TCB, FCB และ NH3  

   HM คือ การตรวจวัดค�าโลหะหนัก  

 
ตาราง 3.2-35  พิกัดสถานีและการตรวจวัดคุณภาพน้ําแม-น้ําแม-กลอง  
 

รหัส บริเวณที่เก็บตัวอย-าง พิกัด Parameter 
  X Y Basic HM 

MK01 ปากน้าํแม�กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 607981N 1477997 - √ 
MK02 หน�า รพ.สมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 607880N 1482188 √ √ 
MK03 สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร@ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 609586N 1484273 √ √ 
MK04 สะพานสมเด็จพระอัมรินทร@ อ.บางคนฑ ีจ.สมุทรสงคราม 599917N 1491740 √ - 
MK05 หน�าค�ายภานุรังษ ีอ.เมือง จ.ราชบุรี 590810N 1496888 √ √ 
MK06 สะพานวัดใหม�ชํานาญ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 588292N 1507322 √  
MK07 สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ อ.บ�านโปRง จ.ราชบุรี 594186N 1526429 √ √ 
MK7.1 สะพานวัดลาดบัวขาว อ.บ�านโปRง จ.ราชบุรี 590724N 1531490 √ - 
MK7.9 สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดดงสัก)  

อ.ท�ามะกา จ.กาญจนบุรี 
584775N 1536746 √ - 

MK08 บ�านท�าเรือ อ.ท�ามะกา จ.กาญจนบุรี 580949N 1542296 √ √ 
MK09 ท�ายเข่ือนแม�กลอง อ.ท�าม�วง จ.กาญจนบุรี 056749N 1542791 √ - 
MK10 บ�านปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 055815N 1547284 √ √ 
หมายเหตุ :  Basic คือ การตรวจวัดค�าดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไป ได�แก� DO, BOD, TCB, FCB และ NH3  

   HM คือ การตรวจวัดค�าโลหะหนัก  
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ภาพ 3.2-51   พิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแม-น้ําแควใหญ- จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพ  3.2-52   พิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแม-น้ําแม-กลอง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง  3.2-36  ค-าเฉล่ียคุณภาพน้ําแม-น้ําแควใหญ- ปO พ.ศ. 2550-2555 
 

 
จุดเก็บตัวอย-าง 

ค-าเฉล่ียคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ประเภทแหล-ง
น้ําผิวดิน 

ดัชนีช้ีวัด          
ท่ีเป�นปPญหา DO BOD TCB FCB NH3 

mg/l MPN/100 ml mg/l 

ปO 
25

50
 

KY01 4.6 1.2 1,800.00 168.80 0.270 3 (พอใช�) DO 
KY02 5.0 1.2 3,015.00 112.50 0.225 3 (พอใช�) DO 
KY03 4.9 1.4 1,407.50 126.50 0.023 3 (พอใช�) DO 
KY04 4.1 1.3 360.00 26.70 0.135 3 (พอใช�) DO 
KY05 4.2 1.0 224.00 10.00 0.210 3 (พอใช�) DO 

ปO 
25

51
 

KY01 5.00 1.30 3,200.0 347.5 . 0.14 3 (พอใช�) - 
KY02 4.80 1.30 1,562.5 162.0 0.26 3 (พอใช�) - 
KY03 5.30 1.90 3,765.0 1,251.3 0.13 3 (พอใช�) - 
KY04 3.00 2.00 1,782.5 19.3 0.09 3 (พอใช�) - 
KY05 4.40 2.00 822.5 65.0 0.13 3 (พอใช�) - 

ปO 
25

52
 

KY01 6.3 1.7 3247.5 122.0 0.2 3 (พอใช�) - 
KY02 6.0 2.2 2932.5 451.3 0.2 3 (พอใช�) - 
KY03 6.3 3.0 5097.5 1919.3 0.1 3 (พอใช�) - 
KY04 5.8 1.9 1275.0 15.0 0.2 3 (พอใช�) - 
KY05 5.9 2.2 326.0 32.5 0.2 3 (พอใช�) - 

ปO 
25

53
 

KY01 4.3 1.5 867.5 198.8 0.087 3 (พอใช�) - 
KY02 4.8 1.6 1,322.5 62.8 0.058 3 (พอใช�) - 
KY03 3.9 2.1 582.5 49.8 0.103 4 (ตํ่า) DO,BOD 
KY04 3.2 1.7 179.0 50.0 0.113 4 (ตํ่า) DO 
KY05 3.9 1.8 167.0 10.0 0.053 4 (ตํ่า) DO 

ปO 
25

54
 

KY01 4.6 1.2 1,800.00 168.80 0.270 3 (พอใช�) DO 
KY02 5.0 1.2 3,015.00 112.50 0.225 3 (พอใช�) DO 
KY03 4.9 1.4 1,407.50 126.50 0.023 3 (พอใช�) DO 
KY04 4.1 1.3 360.00 26.70 0.135 3 (พอใช�) DO 
KY05 4.2 1.0 224.00 10.00 0.210 3 (พอใช�) DO 

ปO 
25

55
 

KY01 4.5 1.3 1,430.0 120.8 0.15 3 (พอใช�) DO 
KY02 4.6 1.5 2,567.5 148.8 0.23 3 (พอใช�) DO 
KY03 4.5 1.3 1,430.0 120.8 0.15 3 (พอใช�) DO 
KY04 3.3 1.5 470.0 0.0 0.14 4 (ตํ่า ) DO 
KY05 3.7 1.4 116.3 10.0 0.21 4 (ตํ่า ) DO 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ประเภทท่ี 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5 ดี  
ประเภทท่ี 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 พอใช�  
ประเภทท่ี 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 ตํ่า  
ท่ีมา : สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี 8 ราชบุรี (2557)  
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 ตาราง  3.2-37  ค-าเฉล่ียโลหะหนักในแม-น้ําแควใหญ- ปO พ.ศ. 2550-2555 
 

ปO 
พ.ศ. 

สถานี
ตรวจวัด 

Cd Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As 
(ppb) (ppb) (mg/l) (ug/l) (ppb) (mg/l) (ppb) (ug/l) (ug/l) 

25
50

 KY01 0.20 1.32 0.06 ND. 3.79 0.45 1.21 - - 

KY03 0.43 2.03 0.08 ND. 2.25 0.48 1.33 - - 

25
51

 KY01 0.05 0.30 0.09 ND. 1.96 0.24 1.09 - - 
KY03 0.08 0.46 0.10 1.81 2.50 0.24 1.70 - - 

25
53

 KY01 -  - 0.07 ND. -  - - - - 
KY03 - - 0.07 ND. - 0.06 - - - 

25
54

 KY01 0.04 0.00 ND. 0.30 ND. ND. 0.06 - - 
KY03 0.09 0.15 0.50 0.15 ND. 0.01 0.09 - - 

25
55

 KY01 0.02 0.67 0.04 0.03 0.08 0.00 <2 0.00 4.10 
KY03 0.15 0.04 0.04 0.00 0.25 0.00 <2 0.18 3.88 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ประเภทท่ี 2 >0.005* 

>0.05** 
        

ประเภทท่ี 3 >0.05 >1.0 >0.1 >0.05 >1.0 >0.1 >0.002 >0.01 
ประเภทท่ี 4         
* นํ้าท่ีมีความกระด�างในรูปของ CaCO3 ไม�เกินกว�า 100 มิลลิกรัมต�อลิตร 
** นํ้าท่ีมีความกระด�างในรูปของ CaCO3 เกินกว�า 100 มิลลิกรัมต�อลิตร 

ท่ีมา : สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี 8 ราชบุรี (2557)  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง   3.2-38  ค-าเฉล่ียคุณภาพน้ําแม-น้ําแม-กลอง ปO พ.ศ. 2550-2555 
 

 
จุดเก็บตัวอย-าง 

ค-าเฉลี่ยคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ประเภท
แหล-งน้ํา       
ผิวดิน 

ดัชนีชี้วัด          
ท่ีเป�นปPญหา DO BOD TCB FCB NH3  

pH mg/l MPN/100 ml mg/l 

ปO 
25

50
 

MK01 4.10 0.70 15,475.0 2,047.5 0.13 8.0 3 (พอใช�)  - 
MK02 4.30 1.00 7,725.0 1,450.0 0.26 8.0 3 (พอใช�) - 
MK03 4.40 1.90 34,000.0 2,300.0 0.22 7.8 4 (ต่ํา) TCB 
MK04 4.30 2.50 12,500.0 2,600.0 0.20 8.1 4 (ต่ํา) BOD 
MK05 4.80 2.20 16,475.0 5,797.5 0.22 8.1 4 (ต่ํา) BOD,FCB 
MK06 5.30 2.30 6,400.0 1,200.0 0.18 8.2 4 (ต่ํา) BOD 
MK07 4.90 2.10 60,000.0 12,850.0 0.22 8.1 4 (ต่ํา) BOD,TCB,FCB 
MK07.1 5.10 1.90 68,000.0 17,825.0 0.16 8.0 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK07.9 5.10 1.80 202,975.0 22,050.0 0.23 7.9 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK08 5.80 1.90 156,975.0 18,725.0 0.09 8.0 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK09 5.60 2.40 3,607.5 172.5 0.09 8.5 4 (ต่ํา) BOD 
MK10 4.60 1.70 1,350.0 462.5 0.22 8.0 3 (พอใช�) - 

ปO 
25

51
 

MK01 5.20 1.10 10,950.0 2,585.0 0.21 7.7 3 (พอใช�) - 
MK02 4.80 1.10 11,700.0 2,925.0 0.18 7.5 3 (พอใช�) - 
MK03 4.50 1.80 5000.0 1,645.0 0.15 7.8 3 (พอใช�) - 
MK04 4.40 1.80 15,150.0 2,492.5 0.14 7.8 3 (พอใช�) - 
MK05 4.90 2.10 16,000.0 10,422.5 0.20 7.8 4 (ต่ํา) BOD,FCB 
MK06 4.60 1.70 21,200.0 14,097.5 0.18 7.7 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK07 5.40 1.70 650,750.0 71,500.0 0.12 7.9 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK07.1 5.50 2.30 208,250.0 30,225.0 0.17 7.9 4 (ต่ํา) BOD,TCB,FCB 
MK07.9 6.10 2.00 158,000.0 91,950.0 0.17 7.6 4 (ต่ํา) BOD,TCB,FCB 
MK08 6.50 2.10 81,350.0 31,200.0 0.13 7.6 4 (ต่ํา) BOD,TCB,FCB 
MK09 6.20 2.30 1,432.5 305.0 0.30 8.0 4 (ต่ํา) BOD 
MK10 5.50 1.60 5,907.5 404.5 0.21 7.7 3 (พอใช�) - 

ปO 
25

52
 

MK01 4.6 1.2 11,800.0 2,000.0 0.23 - 3 (พอใช�)  - 
MK02 4.3 1.2 23050.0 4747.5 0.2 - 4 (ต่ํา) TCB,FCB 
MK03 4.3 1.5 4125.0 1105.0 0.2 - 3 (พอใช�) - 
MK04 4.5 1.9 4850.0 1210.0 0.3 - 3 (พอใช�) - 
MK05 4.3 1.3 8575.0 1647.5 0.1 3 - 3 (พอใช�) - 
MK06 4.3 1.8 6800.0 1480.0 0.2 - 3 (พอใช�) - 
MK07 4.4 1.7 56000.0 1117.5 0.1 - 4 (ต่ํา) TCB 
MK07.1 4.5 2.1 66500.0 1720.0 0.2 - 4 (ต่ํา) BOD,TCB 
MK07.9 4.4 1.6 72750.0 1850.0 0.1 - 4 (ต่ํา) TCB 
MK08 4.5 1.6 63825.0 2832.5 0.1 - 4 (ต่ํา) TCB 
MK09 5.0 1.7 525.0 72.0 0.1 - 2 (ด)ี - 
MK10 4.7 1.3 1822.5 260.0 0.1 - 3 (พอใช�) - 
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ตาราง  3.2-38 ค-าเฉล่ียคุณภาพน้ําแม-น้ําแม-กลอง ปO พ.ศ. 2550-2555 (ต-อ) 
 

จุดเก็บตัวอย-าง 
ค-าเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สาํคัญ ประเภท 

แหล-งนํ้าผิวดิน 
ดัชนีชี้วดั          

ที่เป�นปPญหา DO BOD TCB FCB NH3  
pH mg/l MPN/100 ml mg/l 

ปO 
25

53
 

MK01 4.6 1.2 11,800.0 2,000.0 0.23 7.7 3 (พอใช�)  - 
MK02 4.3 1.2 23,050.0 4,747.5 0.2 7.6 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK03 4.3 1.5 4,125.0 1,105.0 0.2 7.8 3 (พอใช�)  - 
MK04 4.5 1.9 4,850.0 1,210.0 0.3 7.7 3 (พอใช�)  - 
MK05 4.3 1.3 8,575.0 1,647.5 0.1 7.8 3 (พอใช�)  - 
MK06 4.3 1.8 6,800.0 1,480.0 0.2 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK07 4.4 1.7 56,000.0 1,117.5 0.1 7.8 4 (ตํ่า) TCB 
MK07.1 4.5 2.1 66,500.0 1,720.0 0.2 7.8 4 (ตํ่า) BOD,TCB 
MK07.9 4.4 1.6 72,750.0 1,850.0 0.1 7.9 4 (ตํ่า) TCB 
MK08 4.5 1.6 63,825.0 2,832.5 0.1 7.8 4 (ตํ่า) TCB 
MK09 5.0 1.7 525.0 72.0 0.1 7.9 2 (ดี) - 
MK10 4.7 1.3 1,822.5 260.0 0.1 7.8 3 (พอใช�)  - 

ปO 
25

54
 

MK01 4.8 1.1 11,075.00 4,100.00 0.08 7.6 4 (ตํ่า) FCB 
MK02 4.7 1.3 16,725.00 3,875.00 0.1 7.6 3 (พอใช�)  - 
MK03 5.0 2.0 7,525.00 1,672.50 0.1 7.8 3 (พอใช�)  - 
MK04 4.6 1.5 8,550.00 1,760.00 0.1 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK05 4.6 1.7 8,025.00 677.50 0.1 7.6 3 (พอใช�)  - 
MK06 4.6 1.8 63,325.00 2,215.00 0.1 7.8 4 (ตํ่า) TCB 
MK07 5.0 1.5 20,975.00 2,195.00 0.1 7.7 4 (ตํ่า) TCB 
MK07.1 4.9 1.7 93,150.00 5,050.00 0.3 7.5 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK07.9 4.9 1.7 158,000.0 9,900.00 0.1 7.5 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK08 5.8 1.9 228,250.00 33,700.00 0.2 7.6 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK09 6.2 1.4 837.50 502.5 0.2 7.6 3 (พอใช�)  - 
MK10 5.2 1.5 2,560.00 317.5 0.2 7.5 3 (พอใช�)  - 

ปO 
25

55
 

MK01 4.3 1.2 10,450.0 1,697.5 0.2 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK02 4.7 0.9 17,550.0 1,227.5 0.2 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK03 4.6 1.5 7,375.0 652.5 0.2 7.4 3 (พอใช�)  - 
MK04 4.5 1.2 7,150.0 1,857.5 0.1 7.3 3 (พอใช�)  - 
MK05 5.2 1.4 9,550.0 1,052.5 0.1 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK06 5.3 1.5 35,975.0 3,797.5 0.1 7.6 4 (ตํ่า) TCB 
MK07 5.3 1.4 74,750.0 7,572.5 0.1 7.2 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK07.1 5.4 1.6 61,725.0 5,680.0 0.1 7.3 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK07.9 5.2 1.5 295,750.0 7,082.5 0.1 7.4 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK08 5.6 1.4 40,475.0 4,802.5 0.1 7.5 4 (ตํ่า) TCB,FCB 
MK09 5.6 1.4 4,272.5 645.0 0.1 7.5 3 (พอใช�)  - 
MK10 5.5 1.6 3,275.0 827.5 0.2 7.7 3 (พอใช�) - 

มาตรฐานคุณภาพนํ้า 
ประเภทท่ี 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5  ดี - 
ประเภทท่ี 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5  พอใช� - 
ประเภทท่ี 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5  ใหม� - 

ท่ีมา : สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี 8 ราชบุรี (2557)  
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ตาราง 3.2-39  ค-าเฉล่ียโลหะหนักในแม-น้ําแม-กลอง ปO พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 
ปO 

พ.ศ. 
สถานี

ตรวจวัด 
Cd Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As 

(ppb) (ppb) (mg/l) (ug/l) (ppb) (mg/l) (ppb) (ug/l) (ug/l) 

25
50

 

MK01 0.60 1.61 0.06 ND. 3.46 0.46 1.60 - - 
MK02 0.51  2.06 0.06 ND 3.40 0.51 1.89 - - 
MK03 0.35  6.25 0.10 2.24 3.71 0.56 1.89 - - 
MK05 0.27  1.12 0.06 0.52 3.14 0.48 1.43 - - 
MK07 0.485  2.8 0.0825 0.415 3.075 0.39 1.55 - - 
MK08 0.21  2.55 0.08 2.72 2.63 0.44 2.35 - - 
MK10 0.25  1.44 0.07 0.13 2.36 0.44 1.59 - - 

25
51

 

MK01 0.5  0.4 0.1 0.0 3.4 0.1 1.3 - - 
MK02 0.64  0.6175 0.11 0.17 3.55 0.32 1.12 - - 
MK03 0.08  0.54 0.07 ND. 2.21 0.18 1.37 - - 
MK05 0.12  0.61 0.04 ND. 1.83 0.17 1.51 - - 
MK07 ND.  0.26 0.06 ND. 1.86 0.11 1.53 - - 
MK08 0.14  0.41 0.07 2.02 2.52 0.20 1.17 - - 
MK10 0.06  0.24 0.06 ND. 1.60 0.26 1.12 - - 

25
55

 

MK01 0.26 0.34 0.04 0.00 1.00 0.01 2.00 0.20 2.23 
MK02 0.16 0.61 0.05 ND. ND 0.03 <2 0.70 2.60 
MK03 0.08 0.54 0.05 0.14 0.34 ND. <2 <0.05 2.10 
MK05 0.01 0.71 0.05 ND. 0.85 ND. 3.00 2.40 2.60 
MK07 0.07 0.80 0.07 0.64 1.20 0.02 2.00 0.85 2.37 
MK08 0.17 0.74 0.33 0.70 1.23 ND. 3.00 0.60 2.77 
MK10 0.07 0.36 0.06 0.78 0.98 ND. <2 1.50 3.30 

มาตรฐานคุณภาพนํ้า 
ประเภทท่ี 2 >0.005* 

>0.05** 
>0.05 >1.0 >0.1 >0.05 >1.0 >0.1 >0.002 >0.01 

ประเภทท่ี 3 
ประเภทท่ี 4 
* นํ้าท่ีมีความกระด�างในรูปของ CaCO3 ไม�เกินกว�า 100 มิลลิกรัมต�อลิตร 
** นํ้าท่ีมีความกระด�างในรูปของ CaCO3 เกินกว�า 100 มิลลิกรัมต�อลิตร 
ท่ีมา : สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี 8 ราชบุรี (2557)  
 

      (2.7) ผลการสํารวจคุณภาพน้ําของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             
แห-งประเทศไทย (วว.) ในปO พ.ศ. 2558  
        การสํารวจคุณภาพน้ําโดย วว. ได�ดําเนินการเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ํา ในอ�างเก็บ
น้ําเข่ือนศรีนครินทร@ และท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ โดยตําแหน�งจุดเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ํากําหนดให�
สอดคล�องกับจุดเก็บตัวอย�างในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของสํานักงานแพทย@และอนามัย กฟผ. ทํา
การเก็บตัวอย�าง 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เปAนตัวแทนของคุณภาพน้ํา ในฤดูแล�ง
และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เปAนตัวแทนของคุณภาพน้ําในฤดูฝน โดยทําการตรวจ
วิเคราะห@ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (ได�แก� อุณหภูมิ พีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณสารอินทรีย@ในน้ํา 
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด ความเค็ม ความนําไฟฟ9า ความโปร�งใสของน้ํา แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนเตรท 
(NO3-N) คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย (ได�แก� ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด และปริมาณฟ]คัลโคลิฟอร@มแบคทีเรีย) 
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คุณภาพน้ําด�านโลหะหนัก (ได�แก� ปรอท (Hg) ตะก่ัว (Pb) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 
ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn), นิเกิล (Ni) สังกะสี (Zn))  
        การตรวจวิเคราะห@ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีทําการศึกษาข�างต�น ดัชนีคุณภาพน้ํา             
ท่ีทําการตรวจวัดในภาคสนาม ได�แก� อุณหภูมิ พีเอช ความเค็ม การนําไฟฟ9า ด�วยเครื่องมือตรวจวัด 
EUROTECH ความโปร�งใสของน้ําวัดด�วยจานวัดความโปร�งใส (Secchi Disk) และออกซิเจนละลายน้ํา         
ใช�วิธีการไตรเตรท ส�วนดัชนีคุณภาพน้ําอ่ืนๆ ถูกวิเคราะห@โดย บริษัท ห�องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงต้ังอยู�ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ บางเขน (ภาคผนวก 3 แสดงผลวิเคราะห@ในห�องปฏิบัติการ)  
        (2.7.1) คุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
           ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํา จํานวน 12 สถานี (ดังภาพ 3.2-53 และ 
ตาราง 3.2-40) ได�แก� ลําคลองงู ลําขาแข�ง ลําน้ําโจน บ�านแม�ละมุ�น ห�วยละมุ�น บ�านท�าสนุ�น บ�านสองคลอง           
บ�านท�าควาย ศรีสวัสด์ิ (เดิม) แพท�ากระดาน แพหม�องกระแทะ หน�าสันเข่ือน (หรือหน�าตําหนัก หน�า
บ�านพักตากอากาศ) ท่ีระดับความลึก 0.5 เมตร 10 เมตร และ 20 เมตร ผลการตรวจวิเคราะห@สรุปได� ดังนี้     
(ตาราง 3.2-41-3.2-43 และ ภาพ 3.2-54) 
           คุณภาพน้ําโดยท่ัวไป ในช�วงฤดูแล�ง พบว�า มีอุณหภูมิปกติของน้ํา
ธรรมชาติท่ัวไป คือมีค�าระหว�าง 24.6-25.8 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเปAนกลางมีค�าอยู�ระหว�าง 7.06-7.41 
ส�วนปริมาณสารอินทรีย@ในน้ําตัวอย�างเกือบท้ังหมด มีค�าน�อยมากจนตรวจไม�พบ มีเพียงตัวอย�างเดียว จาก
ลําน้ําโจนท่ีมีค�า 1.1 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนออกซิเจนละลายน้ํามีค�าพอใช�-ดี คือ มีค�าอยู�ระหว�าง 3.29-5.75 
มิลลิกรัมต�อลิตร มีค�าของแข็งละลายน้ําอยู�ในช�วง 112-153.5 มิลลิกรัมต�อลิตร ความนําไฟฟ9า อยู�ในช�วง 
221.2-253 µS/cm และมีค�าความเค็มอยู�ระหว�าง 0.11-0.12 พีพีที ส�วนในช�วงฤดูฝน พบว�า มีอุณหภูมิ
ปกติของน้ําธรรมชาติท่ัวไป คือ มีค�าระหว�าง 28.1-30.7 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเปAนด�าง มีค�าอยู�
ระหว�าง 8.36-9.01 มีปริมาณสารอินทรีย@ในน้ํามีค�าตํ่าและอยู�ในเกณฑ@มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน คือ มีค�า
อยู�ในช�วง ไม�พบ-1.62 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนออกซิเจนละลายน้ํามีค�าพอใช�-ดี คือ มีค�าอยู�ระหว�าง 3-7.3 
มิลลิกรัมต�อลิตร มีค�าของแข็งละลายน้ําอยู�ในช�วง 96.5-163 มิลลิกรัมต�อลิตร ความนําไฟฟ9า อยู�ในช�วง 
194.7-248.5 µS/cm และมีค�าความเค็มอยู�ระหว�าง 0.10-0.12 พีพีที  
           คุณภาพน้ําด�านแบคทีเรีย พบว�า มีค�าแบคทีเรียท้ังหมดและฟ]คัล       
โคลิฟอร@มแบคทีเรียท้ังในฤดูแล�งและฤดูฝนมีค�าค�อนข�างตํ่า และมีค�าอยู�ในเกณฑ@มาตรฐานท่ีกําหนด คือ 
แบคทีเรียท้ังหมดในช�วงฤดูแล�ง มีค�าอยู�ระหว�าง <1.8-330 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร โดยแบคทีเรียท้ังหมดท่ีมี
ค�าสูงท่ีสุดในน้ําตัวอย�าง พบบริเวณจุดเก็บตัวอย�างท่ีแพหม�องกระแทะ ส�วนค�าฟ]คัลโคลิฟอร@มแบคทีเรีย พบมี
ค�าค�อนข�างตํ่ามากและอยู�ในเกณฑ@มาตรฐานเช�นกัน คือ มีค�าอยู�ระหว�าง <1.8-13 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 
ส�วนในช�วงฤดูฝน พบแบคทีเรียท้ังหมดมีค�าอยู�ระหว�าง <1.8-220 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และมีค�าฟ]คัลโคลิ
ฟอร@มแบคทีเรียอยู�ระหว�าง <1.8-140 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงถือว�ามีค�าค�อนข�างตํ่าเช�นกัน 
และค�าแบคทีเรียท้ังหมดและฟ]คัลโคลิฟอร@มแบคทีเรียในช�วงฤดูฝนท่ีมีค�าสูงนั้นพบท่ีจุดเก็บตัวอย�างจาก         
ลําคลองงู 
           คุณภาพน้ําด�านโลหะหนักโดยรวม ได�แก� ปรอท (Hg) ตะก่ัว (Pb) 
สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) และสังกะสี (Zn)        
มีค�าอยู�ในเกณฑ@มาตรฐานท้ังในฤดูแล�งและฝน ยกเว�น สารหนู (As) ท่ีพบบริเวณห�วยแม�ละมุ�นท้ังในฤดูแล�ง
และฤดูฝน มีค�าเท�ากับ 0.0114 และ 0.0163 มิลลิกรัมต�อลิตร ตามลําดับ ซ่ึงมีค�าเกินกว�ามาตรฐานเล็กน�อย           
(ค�ามาตรฐาน เท�ากับ ไม�เกิน 0.01 มิลลิกรัมต�อลิตร)  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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หมายเหตุ : จุดท่ี 12 และ 13 คือ หน�าสันเขื่อน หน�าตําหนัก หน�าบ�านพักตากอากาศ ทําการเก็บตัวอย-างเพียงจุดเดียว 
 

ภาพ  3.2-53   ตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง  3.2-40  ตําแหน-งพิกัดสถานีและจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ํา และพารามิเตอรท่ีจัดเก็บ 
ในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

 

หมายเหตุ: โลหะหนัก (Heavy Metals) ท่ีทําการตรวจวัด ได�แก�  Lead (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As)  
   Zinc (Zn), Mercury (Hg), Copper (Cu), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Manganese (Mn) 
 

จุดเก็บตัวอย-าง พารามิเตอรคุณภาพน้ํา 
 
 

จุดท่ี 

 
 

สถานท่ี 

 
 

ตําแหน-งพิกัด 

Te
m

p.
 

 pH
 

DO
 

BO
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S 
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nd
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t. 
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lin
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O3
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y 
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1 ลํานํ้าโจน 47P0508178  
UTM 1656418 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 ลําขาแข�ง 47P0514586  
UTM 1651159 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 ลําคลองงู 47P0501441  
UTM 1632285 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 ศรีสวัสดิ์ (เดมิ) 47P0502646 
UTM 1622278 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

5 บ�านท�าควาย 47P0503173  
UTM 1614997 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

6 บ�านสองคลอง 47P0503447  
UTM 1611934 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

7 บ�านท�าสนุ�น 47P0503227 
 UTM 1608850 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

8 ห�วยแม�ละมุ�น 47P0518148 
 UTM 1609100 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 บ�านแม�ละมุ�น 47P0516725 
 UTM 1609049 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

10 แพท�ากระดาน 47P0510646  
UTM 1597997 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

11 แพหม�องกระแทะ 47P0512954  
UTM 1595056 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

12 หน�าสันเข่ือน 
หน�าตําหนัก หน�า
บ�านพักตากอากาศ 

47P0513577  
UTM 1593117 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

       ไม�ได�ทําการตรวจวัด 



รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง  3.2- 41   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีในช-วงฤดูแล�ง (22 มกราคม พ.ศ. 2558) 

จุดเก็บตัวอย-าง 
ระดับ 

ความลึก 
(เมตร) 

ลําคลองงู 
ลําขา
แข�ง 

ลําน้ําโจน 
บ�าน 

แม-ละมุ-น 
ห�วย 
ละมุ-น 

บ�านท-า
สนุ-น 

บ�านสอง
คลอง 

บ�านท-า
ควาย 

ศรีสวัสดิ์
(เดิม) 

แพท-า
กระดาน 

แพหม-อง
กระแทะ 

หน�าสันเขื่อน 
หน�าตําหนัก 

หน�าบ�านพักตากอากาศ 
อุณหภูมิอากาศ (°C) 0.5 29.5 31 32 23 24.2 23.9 29.0 29.0 29 28 27 27 
 10 29.5 31 32 23 24.2 23.9 29.0 29.0 29 28 27 27 
 20 29.5 31 32 23 24.2 24.7 29.0 29.0 29 28 27 27 
อุณหภูมิน้ํา (°C) 0.5 25.3 27.0 26.3 24.8 25.5 24.7 25.5 25.6 26.1 26.2 25.5 25.5 
 10 24.6 24.7 24.9 25.1 25.2 24.9 25.0 25.8 25.1 25.1 24.8 24.9 
 20 24.6 24.4 24.0 26 24.3 24.5 25.8 24.7 25.0 24.6 24.6 24.2 
pH 0.5 7.389 7.213 7.736 6.896 7.052 7.129 7.185 7.418 7.387 7.266 7.237 7.336 
 10 7.411 7.177 7.329 7.061 7.133 7.162 7.270 7.364 7.384 7.290 7.203 7.240 
 20 7.321 7.015 7.459 6.621 6.712 6.853 7.558 7.155 7.078 6.755 6.796 6.899 
DO (mg/l) 0.5 6.36 6.41 6.95 5.91 7.42 6.93 6.51 6.70 6.62 6.11 6.06 6.24 
 10 5.69 3.89 3.92 4.82 3.29 4.53 4.96 5.02 5.75 5.30 3.98 4.126 
 20 4.12 2.48 5.56 2.50 2.23 2.22 6.75 2.94 2.70 2.09 2.18 2.62 
Salinity (ppt) 0.5 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
 10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
 20 0.11 0.24 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11 0.13 0.13 0.13 
Conductivity (µS/cm) 0.5 228.1 249.4 246.1 235.7 226.1 225.4 222.4 222.8 224.3 226 227.8 228.8 
 10 223.5 253 224.8 224.4 224.3 228.4 221.2 228.6 226.0 227 232.0 231.6 
 20 234.0 243 282.9 283.3 289.7 267.3 221.8 239.8 239.0 279.8 280.2 280.9 
Transparency (cm) 0.5 153 125 114 150 157 157 164 157 130 138 110 136 
 10 153 125 114 150 157 157 164 157 130 138 110 136 
 20 153 125 114 150 157 157 164 157 130 138 110 136 
BOD (mg/l) 10 ND ND 1.10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
TDS (mg/l) 10 124.0 142.5 153.5 140.50 112.0 140.0 147 157.5 133.5 128.5 134 129 
TCB (MPN/100 ml) 10 <1.8 4.5 33 2.0 <1.8 17 23 33 <1.8 7.8 330 7.8 
FCB (MPN/100 ml) 10 <1.8 <1.8 13 2.0 <1.8 7.8 4.5 6.8 <1.8 7.8 3.3 7.8 

 



รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง  3.2-42  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีในช-วงฤดูฝน (2 กรกฎาคม 2558) 

จุดเก็บตัวอย-าง ระดับ 
ความลึก 
(เมตร) 

ลําคลอง
งู 

ลําขา
แข�ง 

ลําน้ํา
โจน 

บ�าน 
แม-ละมุ-น 

ห�วย 
ละมุ-น 

บ�าน 
ท-าสนุ-น 

บ�านสอง
คลอง 

บ�านท-า
ควาย 

ศรีสวัสดิ์
(เดิม) 

แพท-า
กระดาน 

แพ
หม-อง

กระแทะ 

หน�าสันเขื่อน          
หน�าตําหนัก  
หน�าบ�านพัก 
ตากอากาศ 

อุณหภูมิอากาศ (°C) 0.5 30.5 32.5 31 28.5 30 30 27 27.5 28.5 29.1 30.9 30 
 10 30.5 32.5 31 28.5 30 30 27 27.5 28.5 30 29 30 
 20 30.5 32.5 31 28.5 30 30 27 27.5 28.5 30 31 30 
อุณหภูมิน้ํา (°C) 0.5 30.1 30.7 29.7 29.1 29.4 28.8 28.1 29 27.5 28.9 29.1 28.3 
 10 28.5 30.4 29 28.7 28.3 28.8 28.8 28.8 27.3 28.8 28.4 28.5 
 20 28 28.2 28.2 26.1 27.1 28.8 27.5 28.3 26.4 28.6 29.3 25.9 
pH 0.5 8.636 8.797 8.792 9.011 8.812 8.422 8.497 8.440 8.790 8.854 8.849 8.608 
 10 8.650 8.379 8.723 8.765 8.472 8.695 8.823 8.469 8.471 8.656 8.361 8.615 
 20 8.226 8.116 8.443 8.115 8.00 8.112 8.152 8.72 8.180 8.929 7.833 7.759 
DO (mg/l) 0.5 5.68 5.18 5.15 5.23 5.27 5.35 5.44 5.27 4.86 4.70 5.27 4.85 
 10 5.69 5.30 5.17 5.02 3.34 4.94 5.46 5.35 3.91 4.17 4.33 4.74 
 20 4.63 4.18 4.84 2.98 3.25 4.97 5.32 5.25 2.77 5.04 4.76 4.43 
Salinity (ppt) 0.5 0.10 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

 10 0.10 0.12 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 
 20 0.12 0.11 0.10 0.29 0.14 0.13 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.14 

Conductivity (µS/cm) 0.5 207.1 223.1 248.5 204.8 194.7 207.9 206.1 206.1 207.6 203.8 202.2 209.9 
 10 207.5 236.1 235.8 207.6 227.6 209.6 204.1 223.6 237.0 207.1 217.2 208.6 
 20 248.6 216.7 198.1 267.7 287.7 259 259.5 205.5 258.3 203.8 271.4 279.5 
Transparency (cm) 0.5 160 120 113 138 130 267 2.67 2.67 267 167 165 172 
 10 - - - - - - - - - - - - 
 20 - - - - - - - - - - - - 
BOD (mg/l) 10 ND 1.55 1.62 1.55 ND 1.22 1.2 1.05 1.18 ND 1.28 1.5 
TDS (mg/l) 10 138 163 162.5 96.5 147.5 122.5 113.5 132.5 135.5 105.5 119.5 106.5 
TCB (MPN/100 ml) 10 220 17 33 2.0 7.8 4.5 <1.8 7.8 <1.8 14 13 6.8 
FCB (MPN/100 ml) 10 140 <1.8 6.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 4.5 <1.8 6.8 13 2.0 



รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง  3.2-43  ผลการตรวจวัดโลหะหนักในอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีในช-วงฤดูแล�งและฤดูฝนที่ระดับความลึก 10 เมตร จากผิวน้ํา  

พารามิเตอร หน-วย จุดเก็บตัวอย-าง มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
คุณภาพน้ํา  ลําขาแข�ง ลําน้ําโจน ลําคลองงู ห�วยแม-ละมุ-น ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

  แล�ง ฝน แล�ง ฝน แล�ง ฝน แล�ง ฝน   
Ammonia 
Nitrogen (NH3) 

mg/l ND <0.25 ND ND ND <0.25 0.19 <0.25 ไม�เกิน 0.5 ไม�เกิน 0.5 

Nitrate (NO3-N) mg/l <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.60 ไม�เกิน 5.0  ไม�เกิน 5.0  
Arsenic (As) mg/l 0.0053 0.0050 0.0032 0.0032 0.0072 0.0072 0.0114 0.0163 ไม�เกิน 0.01 ไม�เกิน 0.01 
Cadmium (Cd) mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND ไม�เกิน 0.05* 

ไม�เกิน 0.005** 
ไม�เกิน 0.05* 

ไม�เกิน 0.005** 
Chromium (Cr) mg/l ND 0.0016 ND ND ND ND ND ND ไม�เกิน 0.05 ไม�เกิน 0.05 
Copper (Cu) mg/l 0.0034 <0.0015 ND 0.0032 ND <0.0015 ND <0.0015 ไม�เกิน 0.1 ไม�เกิน 0.1 
Lead (Pb) mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0009 <0.0005 ND ไม�เกิน 0.05 ไม�เกิน 0.05 
Manganese (Mn) mg/l 0.0052 0.0297 0.0029 0.0044 0.0045 0.0065 0.0078 0.1078 ไม�เกิน 1.0 ไม�เกิน 1.0 
Mercury (Hg) mg/l 0.0006 0.0005 0.0006 0.0007 0.0006 0.0005 0.0008 <0.0005 ไม�เกิน 0.002 ไม�เกิน 0.002 
Nickel mg/l <0.0015 0.0021 <0.0015 0.0027 <0.0015 ND <0.0015 <0.0015 ไม�เกิน 0.1 ไม�เกิน 0.1 
Zinc (Zn) mg/l 0.0065 0.0712 <0.0015 0.0040 0.0098 0.0024 0.0016 0.0033 ไม�เกิน 1.0 ไม�เกิน 1.0 

หมายเหตุ: *ในน้ําที่มีความกระด�างในรูป CaCO3 ไม�เกินกว�า 100 mg/l 
  ** ในน้ําที่มีความกระด�างในรูป CaCO3 เกินกว�า 100 mg/l 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ  3.2-54  เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรในช-วงฤดูแล�งและฤดูฝนจากการสํารวจภาคสนาม 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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  ภาพ 3.2- 54  เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรในช-วงฤดูแล�งและฤดูฝนจากการสํารวจภาคสนาม (ต-อ) 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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           โดยสรุป คุณภาพน้ําผิวดินในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ มีคุณภาพ
ส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ@ดีตามมาตรฐานแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง
กําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําแควใหญ� (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ซ่ึงสามารถใช�ประโยชน@เพ่ือการ
อนุรักษ@สัตว@น้ํา การประมง การว�ายน้ําและกีฬาทางน้ํา (ประกาศกรมควบคุมมลพิษ อยู�ในภาคผนวก 4)  
        (2.7.2) คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร  
           ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํา จํานวน 14 สถานี (ดังภาพ 3.2-55 และ        
ตาราง 3.2-44) เริ่มต้ังแต�บริเวณท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ อ�างเก็บน้ําเข่ือนท�าทุ�งนา และท�ายอ�างเก็บน้ํา    
เข่ือนท�าทุ�งนา ได�แก� บริเวณ สะพานเจ�าเณร 1 สะพานเจ�าเณร 2 หน�าเข่ือนศรีนครินทร@ จุดปล�อยน้ําหน�า
โรงผลิตไฟฟ9า แพกวางน�อย (Hub Erawan) บ�านแก�งแคบ บ�านหน�าถํ้า วัดหมอเฒ�า น้ําตกผาลั่น สะพาน 
กฟผ. อุทิศ หน�าเข่ือนท�าทุ�งนา เข่ือนท�าทุ�งนา ท�ายเข่ือนท�าทุ�งนา และบ�านห�วยกุ�ง ท่ีระดับความลึกต�างๆ 
ผลการตรวจวิเคราะห@สรุปได� ดังนี้ (ตาราง 3.2-45-3.2-46 และภาพ 3.2-56) 
           คุณภาพน้ําโดยท่ัวไป ในช�วงฤดูแล�ง พบว�า น้ํามีอุณหภูมิปกติของน้ํา
ธรรมชาติท่ัวไปคือมีค�าระหว�าง 27.7-31 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเปAนกรดอ�อนถึงกลาง มีค�าอยู�ระหว�าง 
6.59-7.39 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีค�าพอใช�-ดี คือมีค�าอยู�ระหว�าง 2.14-6.76 มิลลิกรัมต�อลิตร มีค�า
ของแข็งละลายน้ําอยู�ในช�วง 149.4-191.6 มิลลิกรัมต�อลิตร ความนําไฟฟ9าอยู�ในช�วง 196.1-248.4 µS/cm              
และมีค�าความเค็มอยู�ระหว�าง 0.10-0.12 พีพีที ส�วนในช�วงฤดูฝน พบว�า มีอุณหภูมิปกติของน้ําธรรมชาติ
ท่ัวไป คือมีค�าระหว�าง 30-35.3 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเปAนด�างมีค�าอยู�ระหว�าง 8.1-8.4 ปริมาณ
สารอินทรีย@ในน้ํามีค�าอยู�ระหว�าง 2.25-4.94 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนออกซิเจนละลายน้ํา มีค�าพอใช�-ดี คือมีค�า  
อยู�ระหว�าง 3.1-7.5 มิลลิกรัมต�อลิตร มีค�าของแข็งละลายน้ําอยู�ในช�วง 130-195 มิลลิกรัมต�อลิตร ความนําไฟฟ9า        
อยู�ในช�วง 203.3-240.4 µS/cm และมีค�าความเค็มประมาณ 0.1 พีพีที  
           คุณภาพน้ําด�านแบคทีเรีย ทําการตรวจวัดเฉพาะในฤดูฝน พบว�า       
มีค�าแบคทีเรียท้ังหมดและฟ]คัลโคลิฟอร@มแบคทีเรียมีค�าตํ่าถึงปานกลาง และตํ่ากว�าเกณฑ@มาตรฐาน         
ท่ีกําหนด โดยมีค�าแบคทีเรียท้ังหมดอยู�ในช�วง 4.5-790 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และฟ]คัลโคลิฟอร@ม
แบคทีเรียมีค�าอยู�ในช�วง <1.8-260 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 
           ส�วนคุณภาพน้ําด�านโลหะหนักทําการตรวจวัดเฉพาะบริ เวณ          
ท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ ในช�วงฤดูฝน พบว�า แคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) ปรอท (Hg) มีค�าน�อยมากจนไม�
สามารถตรวจพบได� ส�วนสังกะสี (Zn) พบมีค�าตํ่ากว�าเกณฑ@มาตรฐานท่ีกําหนด คือมีค�า 0.0038 มิลลิกรัม/
ลิตร ส�วนสารหนู (As) พบมีค�าสูงกว�ามาตรฐานเล็กน�อย คือมีค�า 0.0124 มิลลิกรัม/ลิตร 
           โดยสรุป คุณภาพน้ําผิวดินท�ายเข่ือนศรีนครินทร@ มีคุณภาพส�วนใหญ�                  
อยู�ในเกณฑ@พอใช�ตามมาตรฐานแหล�งน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และ 4 โดยมีค�าออกซิเจนละลายน้ําตํ่าและ
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย@ (BOD) ค�อนข�างสูง ท้ังนี้อาจเกิดจากการปนเป��อนของสิ่งปฏิกูล          
อันเปAนผลมาจากการปล�อยของเสียลงสู�ลําน้ํา เนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรม                 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาท�องเท่ียวตลอดแนวฝ�Eงลําน้ํา  
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ภาพ  3.2-55  ตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
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ตาราง  3.2-44  ตําแหน-งพิกัดสถานีและจุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ํา และพารามิเตอรท่ีจัดเก็บ 
 บริเวณท�ายเข่ือนศรีนครินทร 

หมายเหตุ : 

จุดเก็บตัวอย-าง พารามิเตอรคุณภาพน้ํา 
 
 

จุด
ท่ี 

 
 

สถานท่ี 

 
 

ตําแหน-งพิกัด 

Te
m

p.
 

pH
 

DO
 

BO
D 
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S 
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nd

uc
t. 

Sa
lin

ity
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B 
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B 

Am
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ia 

 (N
H 3

) 
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O 3
) 
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 (P
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m

 (C
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s) 
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nc

 (Z
n)

 

M
er

cu
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 (H
g)

 

1 ท�ายเขื่อน 
ศรีนครินทร@ 

47 P 0513556  
UTM 1592751 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 สะพาน 
เจ�าเณร 1 

47 P 0514954  
UTM 1591882 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

3 สะพาน 
เจ�าเณร 2 

47 P 0515466  
UTM 1590402  

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

4 หน�าบริเวณจุด
ปล�อยนํ้าหน�า
โรงผลิตไฟฟ9า 

47 P 0514160 
UTM 1592568 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

5 แพกวางน�อย  
(ฮับ เอราวัณ) 

47 P 0516662 
UTM 1587776 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

6 บ�านแก�งแคบ 47 P 0519557  
UTM 1585805 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

7 บ�านหน�าถ้ํา 47 P 0521306 
UTM 1583554 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

8 วัดหมอเฒ�า 
(ซอยวัด 
หมอเฒ�า 2) 

47 P 0522539 
UTM 1580455 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

9 นํ้าตกผาล่ัน  
(จุดเก็บเปAนแพ
ส�วนตัว) 

47 P 0524104 
UTM 1578642 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

10 สะพาน  
กฟผ. อุทิศ 

47 P 0525713 
UTM 1573159 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

11 ท�ายเขื่อน 
ท�าทุ�งนา 

47 P 0525661 
UTM 1573513 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

12 เขื่อนท�าทุ�งนา 47 P 0525565 
UTM 1573682 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

13 หน�าเขื่อน 
ท�าทุ�งนา 

47 P 0525075  
UTM 1575609 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

14 บ�านห�วยกุ�ง 47 P 0525050 
UTM 1575870 

√ √ √ √ √ √ √ √ √        

     ไม�ได�ทําการตรวจวัด   
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ตาราง  3.2-45  คุณภาพน้ําท�ายเขื่อนศรีนครินทรในฤดูแล�ง ( 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

พารามิเตอรคุณภาพน้ํา จุดเก็บตัวอย-างน้ํา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ระดับความลึก (เมตร) 0.50 4.6 4.6 2 0.50 0.50 ผิวน้ํา ผิวน้ํา ผิวน้ํา 2.5 0.50 2.50 0.50 0.50 
อุณหภูมิอากาศ (° C) 29.0 29.5 31.0 34.5 32.0 31.0 30.0 26.0 28.0 28.6 33.0 36 35 34.0 

อุณหภูมิน้ํา (° C) 29.0 28.0 30.7 31.5 28.2 27.5 27.7 27.7 28.0 27.8 29.6 30.5 31 31.3 
pH 7.389 6.882 6.796 6.868 6.748 6.587 6.622 6.633 6.648 6.759 6.797 6.872 6.937 6.856 
DO (mg/l) 6.76 4.13 6.02 4.67 3.66 2.29 2.87 3.34 2.14 3.65 2.63 3.25 5.12 4.28 
TDS (mg/l) 149.4 170.9 174.5 166.6 163.1 170.4 171.5 174.5 174.4 173.9 173.4 181.0 191.6 200.8 
Salinity (ppt.) 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 
Conductivity (µs/cm) 196.1 231.6 222.0 218.9 229.8 248.4 238.4 244.2 240.4 238.3 235.7 236.0 239.7 244.6 
หมายเหตุ : ตําแหน�งจุดเก็บตัวอย�างน้ํา 

จุดที่ 1 ท�ายเขื่อนศรีนครินทร@ 
จุดที่ 2 สะพานเจ�าเณร 1 
จุดที่ 3 สะพานเจ�าเณร 2 
จุดที่ 4 จุดปล�อยน้ําหน�าโรงผลิตไฟฟ9า 
จุดที่ 5 แพกวางน�อย (Hub Erawan)   
จุดที่ 6 บ�านแก�งแคบ 
จุดที่ 7 บ�านหน�าถ้ํา 
จุดที่ 8 วัดหมอเฒ�า (ซอยวัดหมอเฒ�า 2) 
จุดที่ 9 น้ําตกผาลั่น 
จุดที่ 10 สะพาน กพฝ. อุทิศ 
จุดที่ 11 ท�ายเขื่อนท�าทุ�งนา 
จุดที่ 12 เขื่อนท�าทุ�งนา 
จุดที่ 13 หน�าเขื่อนท�าทุ�งนา 
จุดที่ 14 บ�านห�วยกุ�ง 
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ตาราง  3.2-46 คุณภาพน้ําท�ายเขื่อนศรีนครินทรในฤดูฝน (9 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

พารามิเตอรคุณภาพน้ํา จุดเก็บตัวอย-างน้ํา 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ระดับความลึก (เมตร) 5.0 7.0 4.0 3.5 3.5 1.0 1.0 1.0 2.0 10 10 10 1.5 1.0 
อุณหภูมิอากาศ (° C) 31.0 32.1 35.5 32.5 39 39 38 36 36 38 38 38 37 36.5 

อุณหภูมิน้ํา (° C) 31.2 31.4 30.8 30 32.5 32.3 31 31.1 31.0 32.3 30.5 33 35.3 34.3 
pH 8.4 8.3 8.1 8.3 8.2 8.1 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 
DO (mg/l) 6.9 5.4 5.7 5.7 4.8 3.8 4.3 4.3 4.3 3.4 3.1 6.2 6.1 7.5 
TDS (mg/l) 138 158 131 141 165 189 195 177 169 192 130 133 177 162 
Salinity (ppt) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Conductivity (µS/cm) 203.3 231.2 221.6 240.4 223.3 223.7 227.2 227.7 227.8 225.5 227.0 225.3 230.8 228.5 
Ammonia Nitrogen (NH3) ND              
Nitrate (NO3-N) ND              
BOD 3.59 2.59 2.53 4.09 3.44 3.62 4.94 2.69 3.53 3.31 3.03 3.41 5.69 2.25 
As 0.0124              
Cd ND              
Pb ND              
Hg ND              
Zn 0.0038              
TCB 4.5 110 33 130 470 170 330 220 790 490 49 49 130 130 
FCB <1.8 79 13 49 260 110 49 170 110 46 4.5 13 130 17 

หมายเหตุ:   จุดที่ 1 ท�ายเขื่อนศรีนครินทร@, จุดที่ 2 สะพานเจ�าเณร 1, จุดที่ 3 สะพานเจ�าเณร 2, จุดที่ 4 จุดปล�อยน้ําหน�าโรงผลิตไฟฟ9า, จุดที่ 5 แพกวางน�อย (Hub Erawan), จุดที่ 6 บ�านแก�งแคบ,  
   จุดที่ 7 บ�านหน�าถ้ํา, จุดที่ 8 วัดหมอเฒ�า (ซอยวัดหมอเฒ�า 2), จุดที่ 9 น้ําตกผาลั่น, จุดที่ 10 สะพาน กพฝ. อุทิศ, จุดที่ 11  ท�ายเขื่อนท�าทุ�งนา, จุดที่ 12 เขื่อนท�าทุ�งนา, จุดที่ 13 หน�าเขื่อนท�าทุ�งนา,  
   จุดที่ 14 บ�านห�วยกุ�ง

     ไม�ได�ทําการตรวจวัด   
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ภาพ   3.2- 56   เปรียบเทียบคุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทรในช-วงฤดูแล�งและฤดูฝนจากการสํารวจภาคสนาม 
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  3.2.7 อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน  
    การศึกษาผลกระทบต�อระบบอุทกธรณีวิทยาหรืออุทกวิทยาน้ําใต�ดิน เปAนการศึกษาและ
รวบรวมข�อมูล ด�านอุทกธรณีวิทยา จากการติดตามข�อมูลอุทกธรณีวิทยาของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง         
ในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังจากการติดตามข�อมูลของการไฟฟ9าฝRายผลิตแห�งประเทศไทย และกรมทรัพยากร           
น้ําบาดาล สามารถอธิบายได�ดังนี้  
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา ได�แก� ปริมาณการให�น้ํา ระดับความลึกของบ�อ
บาดาล ทิศทางการไหลของน้ํา ข�อมูลชั้นน้ําบาดาล1/4การใช�น้ําใต�ดินของชุมชน ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  
     (2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการแทรกสอดของน้ําเค็มเข�าสู�แหล�งน้ําใต�ดิน  
     (3)  เพ่ือศึกษาสถานภาพของแหล�งน้ําบาดาลท้ังก�อนและหลังสร�างเข่ือน และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเกิดข้ึนและส�งผลกระทบต�อแหล�งน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 
     (4)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป9องกันแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปAนรูปธรรม 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพของแหล�งน้ําบาดาล ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา          
แม�กลอง ประกอบด�วย แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ข�อมูลบ�อน้ําบาดาล ลักษณะชั้นน้ําบาดาล คุณภาพน้ํา  
อัตรา/ปริมาณการให�น้ํา ระดับน้ําใต�ดิน และทิศทางการไหลของน้ํา   
     (2)  รวบรวมข�อมูลบ�อน้ําบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและภาคเอกชน ท่ีทําการ
เจาะใช�น้ํา ศึกษาข�อมูลบ�อน้ําบาดาล คุณภาพน้ํา อัตราการใช�น้ํา ระดับน้ําบาดาล และชั้นน้ําใต�ดิน 
     (3)  สัมภาษณ@การใช�น้ําใต�ดินจากประชาชน หรือหน�วยงานท่ีใช�น้ําใต�ดินถึงการเปลี่ยนแปลง         
ในเรื่องปริมาณการให�น้ํา คุณภาพน้ํา และระดับน้ําใต�ดิน เปAนต�น  
     (4)  ประเมินผลสภาพและศักยภาพของแหล�งน้ําบาดาลจากข�อมูลท่ีรวบรวมได� 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหลังการสร�างเข่ือน โดยศึกษาผลกระทบท่ีมีต�อระดับน้ําใต�ดิน ปริมาณการให�น้ํา 
คุณภาพน้ํา และการรั่วซึมเข�าหรือออกจากอ�างเก็บน้ํา   
     (5)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต�ดินของพ้ืนท่ีบริเวณท�ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร@ 
เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต�ดินหลังจากการเก็บกักน้ํา  
    3) ขอบเขตและประเด็นการศึกษา 
     การศึกษาสภาพทางอุทกธรณีวิทยาและน้ําใต�ดินครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร@ 
พ้ืนท่ีใกล�เคียง และพ้ืนท่ีท�ายน้ํา เปAนการรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิของสภาพทางอุทกธรณีวิทยา ประเมินผล

                                                           
1/

 ในทางธรณีวิทยา สามารถแบ�งนํ้าใต�ดิน (Subsurface water) ออกเปAนหลายลักษณะด�วยกัน ขึ้นอยู�กับตําแหน�งและความลึกท่ีนํ้าน้ัน                 
ถูกกักเก็บอยู� โดยท่ัวๆไปแล�วดินและหินจะประกอบด�วยช�องว�าง (Voids or interstices) ซ่ึงนํ้าสามารถแทรกเข�าไปอยู�หรือถูกกักเก็บไว�
ตลอดจนมีการเคล่ือนไหวไปมาได� นํ้าท่ีแทรกอยู�ในช�องว�างของหินและดินจะเรียกรวมๆกันว�านํ้าใต�ดิน และในส�วนท่ีอิ่มตัวด�วยนํ้า ช�องว�าง           
ทุกช�องท่ีมีอยู� จะมีนํ้าแทรกกักเก็บอยู�ท่ัวหมด ไม�มีอากาศหลงเหลืออยู� นํ้าใต�ดินส�วนน้ีจะเปAนส�วนท่ีเรียกว�านํ้าบาดาล (Ground water)         
ท่ีระดับผิวบนของส�วนท่ีอิ่มตัวด�วยนํ้าหรือส�วนของนํ้าบาดาล จะเรียกว�า ระดับนํ้าบาดาล (Water table) ซ่ึงสามารถสังเกตและหาได�จากระดับ
นํ้าน่ิงในบ�อขุดหรือบ�อเจาะไปถึงช้ันนํ้าบาดาล โดยปกติส�วนล�างของส�วนอิ่มตัวด�วยนํ้าจะเปAนช้ันหินเน้ือแน�น (Impermeable rocks) ซ่ึงไม�ยอม
ให�น้ําไหลซึมลงไปข�างล�างได�อีกต�อไป 
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กระทบ กําหนดมาตรการป9องกันแก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังจัดทําแผนการ
ติดตามตรวจสอบท่ีจําเปAน โดยการศึกษาครอบคลุมประเด็นระดับน้ําใต�ดินและปริมาณน้ําใต�ดิน สรุปได�ดังนี้  
     (1)  ลักษณะอุทกธรณีวิทยา และลักษณะชั้นน้ําใต�ดิน 
     (2)  บ�อน้ําบาดาล ระดับความลึกของน้ําใต�ดินในสภาพป�จจุบันและก�อนมีโครงการ 
     (3)  ข�อมูลการใช�น้ําใต�ดินของชุมชนโดยรอบโครงการในสภาพป�จจุบัน และก�อนมี
โครงการ   
     ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ี A, B, C, D และ E สอดคล�องกับการศึกษาในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ ป] พ.ศ. 2530 แบ�งพ้ืนท่ีศึกษา
ออกเปAนพ้ืนท่ีย�อย 5 พ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีในบริเวณลุ�มน้ําแควใหญ� และลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ํา          
แม�กลอง พ้ืนท่ีส�วนใหญ�อยู�ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้   
     พ้ืนท่ี  A คือ  พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนบนเข่ือนศรีนครินทร@ เปAนพ้ืนท่ีลุ�มน้ําทางเหนือน้ําของ    
เข่ือนศรีนครินทร@ ครอบคลุมอําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก และบางส�วนของเขตทุ�งใหญ�นเรศวร   
     พ้ืนท่ี  B คือ  พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางของเข่ือนศรีนครินทร@  
     พ้ืนท่ี  C คือ  พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร@และเข่ือนท�าทุ�งนา   
     พ้ืนท่ี  D คือ  พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ� จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไป
จนถึงจุดบรรจบของแม�น้ําแควใหญ�กับแควน�อย ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี   
     พ้ืนท่ี  E คือ  พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําตอนล�างของแม�น้ําแม�กลอง ต้ังแต�อําเภอเมือง
กาญจนบุรีลงไปจนปากแม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน พ้ืนท่ีนี้ส�วนใหญ�เปAนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท่ีได�รับการส�งเสริมจากโครงการชลประทานแม�กลอง โดยมีเข่ือนแม�กลองเปAนเครื่องมือสําคัญ        
ในการบริหารจัดการน้ํา   
    4) ผลการศึกษา 
     (1)  อุทกวิทยาน้ําใต�ดินภายหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       (1.1) อุทกวิทยาน้ําใต�ดินและทรัพยากรน้ําใต�ดินจากรายงานการศึกษา            
และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร ในปO พ.ศ. 2530  
         ผลการศึกษาสรุปได�ว�า การสะสมของน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@          
จะไม�ส�งผลกระทบต�ออุทกวิทยาน้ําใต�ดินและแหล�งน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ี แต�จะมีผลต�อการไหลของน้ําใต�ดิน          
ระดับน้ําใต�ดินและการเพ่ิมเติมน้ําบาดาล อย�างไรก็ตามการเปรียบเทียบระดับน้ําใต�ดินระหว�างก�อน          
และหลังการกักเก็บน้ําของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร@นั้นไม�มีผลกระทบอย�างรุนแรงต�อทรัพยากรน้ําใต�ดิน  
     (2)  อุทกวิทยาน้ําใต�ดินภายหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทรจนถึงปPจจุบัน 
       (2.1) อุทกธรณีวิทยาลุ-มน้ําแม-กลอง  
         พ้ืนท่ีลุ�มน้ําแม�กลองเปAนบริเวณพ้ืนท่ีทางด�านทิศตะวันตกของท่ีราบลุ�ม           
ภาคกลางตอนล�างของประเทศไทย สามารถจําแนกแหล�งน้ําบาดาล โดยใช�ลักษณะของชั้นหิน               
ให�น้ําได� 2 ประเภท คือ แหล�งน้ําบาดาลในตะกอนหินร�วนและหินแข็ง โดยแหล�งน้ําบาดาลในหินร�วนเปAน
ชั้นน้ําตะกอนน้ําพา ประกอบด�วย ชั้นตะกอนของทราย ทรายแป9ง และดินเหนียว มีการคัดขนาดดี            
มีความหนาเฉลี่ย 10-20 เมตร คุณภาพน้ําไม�เหมาะในการนํามาใช�บริโภค เนื่องจากเปAนน้ํากร�อยถึงเค็ม 
ส�วนแหล�งน้ําบาดาลหินแข็งจะพบอยู�ในบริเวณทางด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี และ
พาดผ�านมายังทิศตะวันตกของอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี โดยท่ัวไปศักยภาพของน้ําบาดาลค�อนข�างตํ่า  
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         พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีน้ําบาดาลคุณภาพดีในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบ�านโปRง และ   
อําเภอบางแพ แต�ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง คุณภาพน้ําไม�ดีนัก คือ มีความเค็มสูง ส�วนชั้นน้ําบาดาลก่ึงหินแปร
และหินแกรนิต ทางตะวันตกจะมีคุณภาพน้ําดีแต�มีการให�น้ําน�อย  
         ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามชั้นน้ําบาดาลเปAนตะกอนหินร�วน จําพวกทราย 
ทรายแป9ง และดินเหนียว คือ ชั้นน้ําท่ีราบลุ�มน้ําหลากยุคควอเทอร@นารี (Qfd) มีความลึกถึงชั้นน้ําบาดาล 
70-100 เมตร จัดปAนชั้นน้ําบาดาล 4 ชั้น แผ�กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด แต�ละชั้นน้ําค่ันด�วย      
ชั้นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย ทุกชั้นถูกปNดทับด�วยดินเหนียวทะเล สีเทาเข�าถึงดํา สภาพน้ําใต�ดิน
บริเวณนี้มีปริมาณน้ําใต�ดินมาก ปริมาณน้ํามากกว�า 20 ลบ./ชม. ความลึกในการพัฒนาท่ัวไปอยู� ท่ี          
70-100 เมตร คุณภาพน้ําบาดาลดีกว�าน้ําผิวดินเนื่องจากไม�มีผลกระทบจากน้ําทะเล แต�ในบางพ้ืนท่ี เช�น 
บริเวณทางตอนใต�ของจังหวัดสมุทรสงครามมีการแทรกตัวของน้ําเค็มในชั้นน้ําบาดาล จึงแบ�งพ้ืนท่ี
โดยท่ัวไปได�เปAนสองบริเวณ คือ พ้ืนท่ีน้ําจืดคุณภาพปานกลาง คือ พ้ืนท่ีบริเณด�านตะวันออกของแม�น้ํา        
แม�กลอง และพ้ืนท่ีน้ํากร�อยถึงเค็ม คือ พ้ืนท่ีทางทิศตะวันตกของแม�น้ําแม�กลอง ซ่ึงมีคุณภาพน้ํากร�อย        
ถึงเค็ม เนื่องจากเปAนบริเวณรอยต�อของน้ําใต�ดินจืด และน้ําใต�ดินเค็ม บริเวณตอนกลางของจังหวัด
สมุทรสงคราม   
         ป�จจุบันในลุ�มน้ําแม�กลองมีการพัฒนาน้ําใต�ดินมาใช�ปริมาณมาก ท้ังเพ่ือ 
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ป�ญหาท่ีสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คือ การใช�น้ํา
มากเกินไปจนกระทบต�อสมดุลน้ํา ระดับน้ําใต�ดิน การปนเป��อนมลพิษจากภาคอุตสหกรรม และการรุกตัว
ของน้ําใต�ดินเค็มชายฝ�Eง  
         บ�อน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษามีการกระจายตัวในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและ
ชุมชนในท่ีราบลุ�มเปAนส�วนใหญ� ดังแสดงในภาพ 3.2-57 
       (2.2) สภาพอุทกธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี 
         สภาพอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบข้ึนด�วยชั้นหิน
ชนิดต�างๆ หลายชนิด ท้ังท่ีเปAนหินร�วนและหินแข็ง และมีโครงสร�างทางธรณีวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยต�อคุณสมบัติ
การเปAนแหล�งกักเก็บน้ําบาดาล ลักษณะอุทกธรณีวิทยา สามารถแบ�งได� 2 ประเภทใหญ� ตามลักษณะ          
ของชั้นท่ีกักเก็บ ได�แก� แหล�งน้ําบาดาลในหินร�วนและหินแข็ง (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)          
ภาพ 3.2-58  
         (2.2.1) แหล-งน้ําบาดาลในหินร-วน (Unconsolidated Aquifer) 
            ตะกอนน้ําพา (Floodplain Aquifer: Qfd) ประกอบด�วย กรวด 
ทราย ทรายแป9ง และดินเหนียว ซ่ึงน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ในช�องว�างระหว�างเม็ดกรวดและทราย         
ท่ีสะสมตัวอยู�ในท่ีราบลุ�มน้ําหลาก และบริเวณแนวคดโค�งของทางน้ํา ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ย 
อยู�ในช�วง 10-40 เมตร โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@ 10-50 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง หินให�น้ําหน�วยนี้                         
ส�วนใหญ�พบแผ�ขยายตัวในพ้ืนท่ีอําเภอท�ามะกา และอําเภอท�าม�วง 
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    ภาพ  3.2-57  บ-อน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา 
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            ตะกอนเชิงเขา (Colluvium Aquifer : Qcl) ประกอบด�วย กรวด 
ทราย เศษหิน และดินเหนียว ซ่ึงน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ตามช�องว�างระหว�างเม็ดกรวดทราย และเศษหิน
ท่ีสะสมตัวอยู�ตามท่ีราบเชิงเขา ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 10-50 เมตร โดยท่ัวไปให�น้ํา
ในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง แต�ในบางพ้ืนท่ีอาจให�น้ําในเกณฑ@ 2-10 ลูกบาศก@เมตรต�อ
ชั่วโมงหรือมากกว�า 
         (2.2.2) แหล-งน้ําบาดาลในหินร-วนก่ึงแข็ง (Semi-Consolidated Aquifer) 
            ชั้นหินร�วนก่ึงแข็งยุคเทอร@เชียรี (Tertiary Semi-Consolidated 
Aquifer: Tsc) ประกอบด�วย หินดินดาน หินน้ํามัน และถ�านหินลิกไนต@ น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือรอยต�อระหว�างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง         
20-30 เมตร โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
            ชั้นหินชุดโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Group: Jmk)          
ยุคจูแรสซิก ประกอบด�วย หินทราย หินทรายแป9ง บางส�วนแทรกสลับด�วยหินดินดาน สีน้ําตาลเข�ม           
ถึงสีน้ําตาลเทา น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต�อ
ระหว�างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาล โดยเฉลี่ยอยู� ในช�วง 20-30 เมตร โดยทั่วไปให�น้ํา   
ในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
            ชั้นหินชุดลําปาง (Lampang Group: TRlp) ยุคไทรแอสซิก 
ประกอบด�วย หินดินดานสีเทาถึงเทาดําลักษณะเปAนชั้นบางๆ ถึงชั้นหนามาก ส�วนใหญ�มีชั้นหินปูน           
และหินปูนโดโลไมต@แทรกสลับอยู� น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอยแตก รอยแยก            
รอยเลื่อน และรอยต�อระหว�างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 20-30 เมตร โดยท่ัวไป
ให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
            ชั้นหินปูนยุคไทรแอสซิก (Triassic limestone : TRc) ประกอบด�วย 
หินปูนปนโดโลไมต@ หินปูนปนหินกรวดมน สีเทาอ�อนถึงสีเทาแกมชมพู ชั้นหินหนาถึงหนามาก หินกรวดมน 
ประกอบข้ึนด�วย กรวดมนขนาดเล็ก ท่ีมีลักษณะกลมถึงเกือบกลม น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�าง
ตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต�อระหว�างชั้นหิน และโพรงหรือถํ้าในชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ํา
บาดาลโดยเฉลี่ย 30 เมตร โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
            ชั้นหินปูนยุคเพอร@เมียน (Permian limestone : Pc) ประกอบด�วย         
กลุ�มหินปูนเนื้อแน�น หรือหินปูนท่ีมีลักษณะเปAนชั้นๆ สีเทาถึงเทาเข�ม และมีกระเปาะหินเชิร@ตแทรกสลับ 
บางส�วน มีชั้นหินดินดานแทรกสลับอยู�ด�วย น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอยแตก รอยแยก 
รอยเลื่อน รอยต�อระหว�างชั้นหิน และโพรงหรือถํ้าในชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 
10-15 เมตร โดยท่ัวไป ให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง บางแห�งให�น้ําได�ในเกณฑ@        
2-10 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง แต�ในกรณีท่ีพบโพรงหรือถํ้าขนาดใหญ� อาจให�น้ําในเกณฑ@ท่ีมากกว�า 50           
ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
            ชั้นหินปูนยุคออร@โดวิเชียน (Ordovician limestone : Ols) ประกอบ  
ด�วยหินปูนชั้นบางๆ สีเทาถึงเทาดํา เนื้อหินมีการตกผลึกใหม� (recrystallization) มีเนื้อดินปน                     
และมีหินดินดานแทรกสลับอยู�ในช�วงล�าง น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอยแตก รอยแยก 
รอยเลื่อน รอยต�อระหว�างชั้นหินและโพรง ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 10-30 เมตร 
โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง บางแห�งให�น้ําได�ในเกณฑ@ท่ีมากกว�านี้ ข้ึนอยู�กับ
ขนาดของโพรง หรือถํ้า และความต�อเนื่องของรอยแตกท่ีมีอยู� 
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ท่ีมา :กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549 
   ภาพ  3.2-58  แผนท่ีแสดงช้ันน้ําบาดาลในหินแข็งในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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         (2.2.3) หินตะกอนก่ึงแปร PCms (Meta-sedimentary Aquifer: 
PCms) ชั้นหินตะกอนก่ึงแปรยุคเพอร@เมียน-คาร@บอนิเฟอรัส (Permian–Caboniferous Metasediments 
Aquifer:  PCms) ประกอบด�วย หินทราย หินทรายแป9ง หินดินดาน หินโคลน หินทรายก่ึงหินควอร@ตไซต@ 
และหินดินดาน ก่ึงหินชนวน ซ่ึงส�วนใหญ�เปAนกลุ�มหินยุคคาร@บอนิเฟอรัสถึงยุคดีโวเนียน น้ําบาดาลจะถูก    
กักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต�อระหว�างชั้นหิน และโพรง ความลึกของ
ชั้นน้ําบาดาล โดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 10-30 เมตร โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
หรือบางแห�งอาจไม�มีเลย 
         (2.2.4) หินแปร (Metamorphic Aquifer: SDmm) ชั้นหินแปรยุค
ไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian-Devonian Metamophic Rock Aquifer: SDmm) ประกอบด�วย หินไนส@         
หินชีสต@ หินควอร@ตไซต@ หินชนวน และหินอ�อน น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�าง ตามรอยแตก  
รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต�อระหว�างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 10-50 เมตร 
โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
         (2.2.5)  หินอัคนี (Igneous Aquifer) หินแกรนิต (Granitic : Gr) 
ประกอบด�วยหินแกรนิต แกรโนไดออไรต@ และไดออไรต@ น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู�ภายในช�องว�างตามรอย
แตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินผุ โดยท่ัวไปให�น้ําในเกณฑ@น�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง ความ
ลึกของชั้น น้ําบาดาล โดยเฉลี่ยอยู�ในช�วง 10-50 เมตร บางแห�งอาจให�มากกว�า 2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
แต�ไม�เกิน 10 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง 
       (2.3) ศักยภาพแหล-งน้ําบาดาลในช้ันหินปูนและหินแข็งของจังหวัดกาญจนบุรี 
         (2.3.1) ความลึกของช้ันหินดาน (depth to bedrock) 
            ความลึกของชั้นหินดานหรือความหนาของชั้นหินร�วน (thickness 
of the unconsolidated aquifer) จะเปAนองค@ประกอบแรกๆ ท่ีชี้ให�เห็นถึงระดับความลึกของชั้นน้ํา
บาดาลในชั้นหินแข็งท่ีจะพัฒนาได� รวมถึงทิศทางการไหลและระดับแรงดันของน้ําบาดาลด�วย ในพ้ืนท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี ระดับของชั้นหินดานจะแปรเปลี่ยนตามระดับภูมิประเทศ กล�าวคือ ทางด�านเหนือด�าน
ตะวันตก ด�านตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางของจังหวัด ท่ีเปAนเทือกเขาสูง ระดับหินดานจะอยู�สูงและ
มีค�าเปAนบวก (เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) และลดระดับลงไปเรื่อยๆ ทางด�านตะวันออกซ่ึงเปAนท่ีราบ
และเปAนท่ีตั้งชุมชนของจังหวัด โดยมีความลึกมากท่ีสุดเท�าท่ีมีข�อมูล คือ มากกว�าระดับ 30 เมตร ในบริเวณ
ขอบด�านตะวันออกและด�านใต�ของจังหวัด อย�างไรก็ดี คาดว�าชั้นหินดานจะมีความลึกมากกว�านี้ไปอีก          
ไปทางตะวันออกเฉียงใต�ของจังหวัด (ภาพ 4.1-59) 
         (2.3.2) ระดับแรงดันและทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในจังหวัด
กาญจนบุรี 
            ผลจากการจัดทําเส�นชั้นความสูงของระดับแรงดันน้ําบาดาล 
(equipotential line) ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช�ข�อมูลระดับน้ําบาดาล จากบ�อน้ําบาดาลท่ีพัฒนาในชั้น
หินแข็ง (ภาพ 4.1-60) ทําให�เห็นได�อย�างชัดเจนว�า ระดับแรงดันและทิศทางการไหลของน้ําบาดาล          
เปAนไปตามลักษณะภูมิประเทศ กล�าวคือ ทางด�านเหนือ ซ่ึงเปAนชุมชนไปจนถึงระดับประมาณ 20 เมตร       
ในบริเวณท่ีราบทางขอบด�านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต�ของจังหวัด ลักษณะข�างต�นทําให�ทิศทาง         
การไหลหลักโดยเฉลี่ยของน้ําบาดาล จะไหลจากตอนเหนือมาสู�ทางใต�ของจังหวัด ในทิศทางตะวันออกเฉียงใต�      
โดยมีบางส�วนไหลจากทางตะวันตกเฉียงใต�ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเข�าสู�บริเวณอําเภอเมือง บริเวณท่ีมี
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ระดับแรงดันน้ําบาดาลสูงเฉพาะแห�ง พบบ�างในบริเวณเขาโดดหรือเทือกเขาเต้ียๆ ในบริเวณท่ีราบ         
เช�น ด�านตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอห�วยกระเจา และระหว�างอําเภอเมืองกับอําเภอพนมทวน เปAนต�น 
         (2.3.3) ปริมาณน้ําบาดาล 
            จากการพิจารณาข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง คือ ข�อมูลบ�อน้ําบาดาล
ในส�วนท่ีเก่ียวกับการสูบทดสอบปริมาณน้ํา ชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง ซ่ึงประกอบด�วย ค�าระดับน้ําปกติ
ก�อนการสูบทดสอบ ค�าปริมาณน้ําท่ีทําการสูบทดสอบ และค�าระยะน้ําลด ทําให�สามารถคํานวณปริมาณน้ํา
สูงสุดท่ีบ�อน้ําบาดาลแต�ละบ�อจะสามารถให�ได� ซ่ึงก็คือ ปริมาณน้ําบาดาลท่ีชั้นน้ําในบริเวณท่ีบ�อน้ําบาดาล
แต�ละบ�อต้ังอยู�จะสามารถให�ได� และเม่ือทราบค�าปริมาณน้ําสูงสุดท่ีบ�อน้ําบาดาลแต�ละบ�อจะสามารถให�ได�
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีบ�อน้ําบาดาลกระจายตัวอยู�แล�ว ก็จะทําให�สามารถอนุมานถึงปริมาณน้ําบาดาลท่ีชั้นน้ําในชั้น
หินแข็ง ในแต�ละบริเวณจะสามารถให�ได� โดยทําการแบ�งระดับการให�น้ําออกเปAน 4 ระดับ ได�แก� มากกว�า 
20 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง, 10-20 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง, 2-10 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง และน�อยกว�า       
2 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง ในกรณีท่ีในบริเวณใด โดยเฉพาะอย�างยิ่งในแอ�งท่ีราบลุ�มต�างๆ มีข�อมูล          
บ�อน้ําบาดาลท่ีพัฒนาจากชั้นน้ําบาดาลหินแข็งอยู�น�อยมาก หรือไม�มีข�อมูลดังกล�าวอยู�เลย มีการประเมิน
ปริมาณน้ํา โดยอาศัยผลการแปลความหมายด�านปริมาณน้ําท่ีได�ดําเนินการไว�แล�วในการจัดทําแผนท่ี         
น้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
            จากข�อมูลปริมาณน้ําบาดาลข�างต�น พบว�า พ้ืน ท่ีส�วนใหญ�           
ของจังหวัดกาญจนบุรี รองรับด�วยชั้นน้ําบาดาลหินแข็งท่ีให�น้ําในปริมาณน�อยกว�า 2 ลูกบาศก@เมตร         
ต�อชั่วโมง โดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาสูง ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วท้ังหมด ปริมาณน้ําบาดาลปานกลาง             
(2-10 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง) พบในบริเวณด�านตะวันออกเฉียงใต�ของจังหวัด ต้ังแต�บริเวณท่ีราบเชิงเขา             
ตามแนวระหว�างอําเภอเมือง อําเภอบ�อพลอย และอําเภอหนองปรือ โดยปริมาณน้ําเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเข�าสู�          
ท่ีราบในทิศทางตะวันออกเฉียงใต� ปริมาณน้ําสูงสุด (มากกว�า 20 ลูกบาศก@เมตรต�อชั่วโมง) พบในบริเวณ
อําเภอท�าม�วง และอําเภอท�ามะกา ซ่ึงอยู�ทางขอบด�านตะวันออกเฉียงใต�ของจังหวัด (ภาพ 3.2-61) 
ลักษณะการแปรเปลี่ยนของปริมาณน้ําบาดาลข�างต�น สอดคล�องกับระดับแรงดันและทิศทางการไหล          
ของน้ําบาดาล  
         (2.3.4) คุณภาพน้ําบาดาล 
            คุณภาพน้ําบาดาลท่ีนําเสนอในส�วนนี้ เปAนคุณภาพน้ําท่ีได�จาก
การประมวลข�อมูลผลวิเคราะห@คุณภาพทางเคมีของตัวอย�างน้ําท่ีเก็บจากบ�อน้ําบาดาลท่ีพัฒนาจากชั้นน้ํา
บาดาลในชั้นหินแข็งเท�านั้น จากข�อมูลผลวิเคราะห@คุณภาพทางเคมีดังกล�าว ค�าปริมาณมวลสารท้ังหมด       
ท่ีละลายได� (Total Dissolved Solids, TDS) ถือเปAนองค@ประกอบหลักด�านคุณภาพน้ํา ท่ีนํามาใช�ในการ
จัดทําแผนท่ีน้ําบาดาลท่ีเปAนแผนท่ีหลัก ส�วนค�าปริมาณสารต�างๆ (ท้ังท่ีอยู�ในรูปของธาตุและสารประกอบ
ต�างๆ) ได�แก� ค�าปริมาณเหล็ก ความกระด�าง คลอไรด@ ฟลูออไรด@ และซัลเฟต เปAนต�น ได�ถูกนํามาใช�ในการ
จัดทําแผนท่ีด�านคุณภาพน้ํา ในลักษณะของแผนท่ีประกอบในการวิเคราะห@และแปลความหมายข�อมูล            
โดยแบ�งปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายน้ําได�ออกเปAน 3 ช�วง ได�แก� ช�วงแรกมีค�าปริมาณมวลสารท้ังหมด  
ท่ีละลายน้ําได�ตํ่ากว�า 500 มิลลิกรัมต�อลิตร ช�วงท่ีสองมีค�าปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายได�ระหว�าง      
500-1,500 มิลลิกรัมต�อลิตร และช�วงท่ีสามมีค�าปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายได�สูงกว�า 1,500 มิลลิกรัม
ต�อลิตร 
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 ท่ีมา: กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549  
 

ภาพ  3.2-59  แผนท่ีแสดงความลึกของหินดินดานพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (2549) 
 

ภาพ  3.2-60  แผนท่ีแสดงระดับแรงดันและทิศทางการไหลหลักของน้ําบาดาลพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549 
 
 

ภาพ  3.2-61  แผนท่ีแสดงศักยภาพการให�น้ําบาดาลพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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            ผลการวิเคราะห@ข�อมูลคุณภาพน้ําบาดาลโดยใช�ค�าของแข็งละลาย
น้ําท้ังหมด (TDS) (ภาพ 3.2-62) พบว�า คุณภาพน้ําบาดาลโดยท่ัวไปของจังหวัดกาญจนบุรี อยู�ในเกณฑ@ดี         
(มีค�า TDS มีค�าน�อยกว�า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว�นบริเวณแคบๆ กระจายตัวไม�แน�นอน เช�น บริเวณ
อําเภอเลาขวัญ ทางเหนือของอําเภอห�วยกระเจา และทางตะวันตกของอําเภอพนมทวน และตอนเหนือของ
อําเภอเมือง เปAนต�น บริเวณดังกล�าว มีค�า TDS มากกว�า 1,500 มิลลิกรัมต�อลิตร คาดว�าเกิดจากการละลาย
และการพัดพาของน้ําบาดาล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือผ�านชั้นหินคาร@บอเนต ซ่ึงวางตัวขวางทิศทางการไหล
หลักของน้ําบาดาลอยู� 
            ปริมาณคลอไรด@ (Cl) (ภาพ 3.2-63) พบว�าน้ําบาดาลในพ้ืนท่ี
ส�วนมากมีปริมาณคลอไรด@อยู�ในเกณฑ@มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช�ในการบริโภค (มาตรฐานน้ําบริโภค 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ@ท่ีเหมาะสมไม�เกิน (250 มิลลิกรัมต�อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 
มิลลิกรัมต�อลิตร) โดยท่ีน้ําบาดาลส�วนใหญ�ของจังหวัดมีค�าคลอไรด@ ตํ่ากว�า 200 มิลลิกรัมต�อลิตร  
            ปริมาณเหล็ก (Fe) (ภาพ 3.2-64) พบว�าน้ําบาดาลในพ้ืนท่ี
ส�วนมาก มีปริมาณเหล็กอยู�ในเกณฑ@มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช�ในการบริโภค (มาตรฐานน้ําบริโภค กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ@ท่ีเหมาะสม ไม�เกิน 0.5 มิลลิกรัมต�อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัม         
ต�อลิตร) พบน้ําบาดาลท่ีมีปริมาณเหล็กสูง (มากกว�า 1 มิลลิกรัมต�อลิตร) กระจัดกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ีราบลุ�มทางด�านตะวันออกเฉียงใต� และทางด�านใต�ของจังหวัด บริเวณท่ีพบแสดงแนวในทิศทางเดียวกัน 
กับทิศทางการไหลของน้ําบาดาล ดังนั้นจึงคาดว�า ปริมาณเหล็กท่ีพบ น�าจะเกิดจากการผุพัง (weathering) 
ของแร�ประกอบหินท่ีมีเหล็กเปAนส�วนประกอบของหินแกรนิต (Gr) และหินชีสต@ ในชุดหินแปร (SDmm) 
แล�วถูกละลายและพัดพามาปนเป��อนในแหล�งน้ําบาดาลข�างต�น โดยน้ําบาดาลนั้นเอง นอกจากนั้น             
ยังเปAนท่ีน�าสังเกตว�า บริเวณท่ีพบเหล็กสูง มักเปAนชุมชนท่ีมีการใช�น้ําบาดาลสูงด�วย 
            ปริมาณความกระด�างท้ังหมด (TOH) (ภาพ 3.2-65) พบว�า           
น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีส�วนมากมีปริมาณความกระด�างท้ังหมด อยู�ในเกณฑ@มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช�ในการ
บริโภค (มาตรฐานน้ําบริโภค กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ@ท่ีเหมาะสม ไม�เกิน 300 มิลลิกรัม 
ต�อลิตร อนุโลมสูงสุด 500 มิลลิกรัมต�อลิตร) ยกเว�นพ้ืนท่ีบางส�วนท่ีกระจัดกระจายอยู�ในบริเวณท่ีราบลุ�ม
ทางด�านตะวันออกเฉียงใต� และทางด�านใต�ของจังหวัด ซ่ึงค�อนข�างสอดคล�องกับบริเวณท่ีพบปริมาณเหล็ก
สูง แต�มีการกระจายตัวค�อนข�างแคบกว�า บริเวณท่ีพบปริมาณความกระด�างสูง สอดคล�องกับบริเวณ        
ท่ีรองรับด�วยชั้นหินให�น้ําคาร@บอเนต ซ่ึงเปAนสาเหตุหลักของความกระด�างของน้ําบาดาล นอกจากนั้น          
การท่ีบางบริเวณถูกพบทางด�านตะวันออกของชั้นหินปูนข�างต�น ยังเปAนการสนับสนุนข�อสรุปของระดับ
แรงดัน และการไหลของน้ําบาดาลจากด�านตะวันตกไปทางตะวันออกด�วย 
         (2.3.5) ระดับความลึกของช้ันน้ําบาดาล (Depth of Aquifer) 
            ผลการรวบรวมและประมวลผลค�าระดับความลึกของชั้นน้ํา
บาดาลในชั้นหินปูนและหินแข็ง ชี้ให�เห็นว�า ในบริเวณท่ีเปAนเทือกเขาสูงทางด�านเหนือ ด�านตะวันออก                
ด�านตะวันตก และตอนกลางซ่ึงรวมเปAนพ้ืนท่ีร�อยละ 70 ของจังหวัดกาญจนบุรีนั้น ไม�มีข�อมูลบ�อน้ําบาดาล
ท่ีจะระบุระดับความลึกของชั้นน้ําบาดาลได�อย�างชัดเจน อย�างไรก็ตาม จากลักษณะความสูงของภูมิประเทศ 
ประกอบกับข�อมูลผลการสํารวจธรณีฟNสิกส@ รวมถึงผลการเจาะสํารวจในบริเวณวัดไตรรัตน@ ในเขตอําเภอ
ไทรโยค ท่ีระดับ 94 เมตร และไม�พบชั้นน้ําบาดาล (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) แสดงว�าระดับ        
น้ําบาดาลท่ัวไปในบริเวณนี้น�าจะลึกมากกว�า 100 เมตร จากระดับผิวดิน ระดับน้ําบาดาลดังกล�าวค�อยๆ  
ต้ืนข้ึนตามท่ีราบเชิงเขา โดยมีระดับระหว�าง 15 - 30 เมตร ในบริเวณของหินตะกอนชุดลําปาง (TRlp)     
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ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอด�านมะขามเต้ีย เช�นเดียวกับทางด�านตะวันออกเฉียงใต� ต้ังแต�ด�านใต�ของ
อําเภอ ห�วยกระเจา อําเภอบ�อพลอย อําเภอพนมทวนอําเภอท�าม�วง และอําเภอท�ามะกา ซ่ึงจะมีความลึก
มากกว�า 30 เมตร ในพ้ืนท่ีดังกล�าวระหว�าง 3 อําเภอแรก นอกจากนั้น พ้ืนท่ีระหว�างอําเภอหนองปรือ 
อําเภอห�วยกระเจา และอําเภอเลาขวัญ ซ่ึงเปAนบริเวณสัมผัสระหว�างหินแกรนิต (Gr) กับหินตะกอนก่ึงแปร 
(PCms) พบว�า มีความลึกสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ี ต้ังแต� 15 เมตร จนถึงมากกว�า 40 เมตร ในบริเวณระหว�าง 
อําเภอหนองปรือและอําเภอเลาขวัญ 
         (2.3.6) การใช�น้ําบาดาล 
            ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2549 พบว�าในจังหวัด
กาญจนบุรี ส�วนมากมีปริมาณการใช�น้ําบาดาลสูง 50,000 ลูกบาศก@เมตรต�อป] ตามแหล�งชุมชนหนาแน�น 
โดยเฉพาะแหล�งชุมชนทางด�านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต� ได�แก� เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอท�าม�วง 
อําเภอท�ามะกา บางส�วนของอําเภอพนมทวน และอําเภอหนองปรือ (ดังภาพ 3.2-65) น้ําบาดาล              
มีความสําคัญต�อการใช�ประโยชน@ในบ�านเรือน การชลประทาน และในโรงงานอุตสาหกรรม จุดประสงค@เพ่ือ
การเกษตรในการให�น้ําชลประทานในไร�อ�อย ในหลายอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี น้ําบาดาลถูกใช�
ประโยชน@ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานทํากระดาษและโรงงานฟอกน้ําตาลท่ีต้ังเรียง           
ไปตามความยาวของแม�น้ําแม�กลอง  
       (2.4) การเปล่ียนแปลงระดับน้ําใต�ดินของพ้ืนท่ีบริเวณท�ายน้ําของเข่ือน          
ศรีนครินทร 
         การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต�ดินของพ้ืนท่ีบริเวณท�ายน้ําของเข่ือน         
ศรีนครินทร@โดยการรวบรวมข�อมูลจาก การติดตามตรวจวัดของเข่ือนศรีนครินทร@ และการติดตาม          
การตรวจวัดของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยทําการรวบรวมและวิเคราะห@ในขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุม
พ้ืนท่ี A, B, C, D และ E เพ่ือให�สอดคล�องกับการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร@ ป] พ.ศ. 2530 แต�เน�นการศึกษาในโซน B, C, D และ E เนื่องจากในโซน 
A เปAนพ้ืนท่ีปRาไม� ไม�มีการน้ําทรัพยากรน้ําบาดาลมาใช�งาน มากนัก และจะไม�เกิดผลกระทบมากนัก  
         พ้ืนท่ีโซน B 
         พ้ืนท่ีโซน B คือ พ้ืนท่ีๆ มีการเฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต�ดินและ
การรั่วซึมผ�านแกนเข่ือน บ�อสังเกตการณ@น้ําใต�ดินมีการติดต้ังบริเวณหน�าเข่ือน เดิมจากระยะเริ่มโครงการ        
มีจํานวน 21 บ�อ (OB1-OB21) มีข�อมูลในรายงานป] 2530 ซ่ึงพบว�าน้ําใต� ดินมีการบันทึกข�อมูลไว�              
ต้ังแต� ป] พ.ศ. 2518-2530 และได�ใช�ข�อมูลจากบ�อสังเกตการณ@ท่ีมีการติดตามในบ�อท่ีมีการปรับปรุงและ
เจาะใหม�เพ่ิมเติมป] พ.ศ. 2531-2555 (ภายหลังเปลี่ยนแปลงชื่อบ�อจาก OB มาเปAน OW และ OSP)             
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช�ข�อมูลท้ังสองช�วงเวลามาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีโซน B          
ดังแสดงในภาพ 3.2-67 
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549 

ภาพ 3.2-62 แผนท่ีแสดงค-าปริมาณมวลสารท้ังหมดท่ีละลายน้ําได� 
ในน้ําบาดาลช้ันหินปูนและหินแข็งจังหวัดกาญจนบุรี 
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 ภาพ  3.2-63  แผนท่ีแสดงค-าปริมาณคลอไรดในน้ําบาดาลช้ันหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 
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  ภาพ  3.2-64  แผนท่ีแสดงค-าปริมาณเหล็กในน้ําบาดาลช้ันหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพ  3.2-65  แผนท่ีแสดงค-าความกระด�างท้ังหมดในน้ําบาดาลช้ันหินปูนและหินแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี 
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                          ภาพ  3.2-66   แผนท่ีแสดงการใช�น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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บ-อสังเกตการณน้ําใต�ดินและน้ํารั่วซึมจากอ-างเก็บน้ําและสันเข่ือน และบ-อบาดาลในภาคสนาม 

  

บ-อ OSP 1-3 บ-อ OW6 

  

บ-อ OW13 ระบบประปาบาดาล บ�านท-าเสลา อ.ศรีสวัสดิ์ 

          
 ภาพ  3.2- 67  การศึกษาบ-อสังเกตการณน้ําใต�ดินและน้ํารั่วซึมจากอ-างเก็บน้ําและบ-อบาดาลในภาคสนาม  
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         จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการ
ก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร ในปO พ.ศ.2530 แสดงให�เห็นว�าพ้ืนท่ีโซน B มีการปรับเปลี่ยนระดับสมดุล          
ของระบบน้ําใต�ดินในบริเวณตัวเข่ือนและพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนในโซนนี้ในช�วงป] 2521-2524 หลังจากนั้นระดับน้ํา       
ในบ�อสังเกตการณ@มีการติดตามตรวจสอบอย�างต�อเนื่องจากป] 2524-2537 จากบ�อสังเกตการณ@ต�างๆ 
บริเวณโดยรอบสันเข่ือน พบว�าระดับน้ําในกลุ�มบ�อมีการแกว�งตัวข้ึนลงตามฤดูกาลและระดับน้ําในเข่ือน
เพียงเล็กน�อย แต�ไม�พบแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ (ดังแสดงในภาพ 3.2-68 และ 3.2-69) 
แสดงให�เห็นว�า อัตราการเพ่ิมเติมน้ําลงสู�ระบบน้ําใต�ดินและเฮดของน้ําใต�ดินนั้น เข�าสู�สภาวะสมดุลแล�วใน
บริเวณนี้ช�วงป] 2525 และอ�างเก็บน้ําก็ได�ทําหน�าท่ีเปAนแหล�งเพ่ิมเติมน้ําท่ีมนุษย@สร�างข้ึน (Managed 
Aquifer Recharge, MAR) ให�กับระบบน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีแอ�งน้ําบาดาลน้ําแม�กลองอีกแหน�งหนึ่ง ซ่ึงจะช�วย
ให�การเติมน้ําใต�ดินลงสู�แหล�งน้ําใต�ดินมีความสมํ่าเสมอมากข้ึน สอดคล�องกับการพัฒนาใช�น้ําใต�ดินท่ีมีมาก
ข้ึนอย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจุบัน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม นนทบุรี สุพรรณบุรี และ
ราชบุรี (โซน D และ E)  
         นอกจากการติดตามตรวจสอบของเข่ือนศรีนครินทร@เองแล�วในโซน B นี้ยังมี
บ�อสังเกตการณ@ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1 บ�อ (ไม�ทราบชื่อ) ต้ังอยู�ท่ี อบต. ท�ากระดาน ต. ท�ากระดาน           
อ.ศรีสวัสด์ิ อยู�ในชั้นน้ําบาดาลท่ีเปAนหินตะกอน ความลึกท�อเซาะร�อง 12-16 เมตร และ 85-89 เมตร             
จากผิวดิน เปAนบ�อท่ีมีการติดตามข�อมูลเพียง 2 ครั้ง ในป] 2556-2557 พบว�าระดับน้ําลึกจากผิวดิน
ประมาณ 8-9 เมตร  
         พ้ืนท่ีโซน C  
         พ้ืนท่ีโซน C คือ พ้ืนท่ีๆ ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร@และเข่ือนท�าทุ�งนา เปAน
พ้ืนท่ีไม�กว�างใหญ� อยู�ติดกับลําน้ําแม�กลอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางชลศาสตร@ของน้ําใต�ดินมาก เนื่องจากมี
การกักเก็บน้ํา และมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําผิวดินท่ีเชื่อมต�อกับน้ําใต�ดิน ทําให�ระดับน้ําใต�ดินยกตัว
ข้ึน มีการเพ่ิมเติมน้ําใต�ดินมากกว�าสภาวะก�อนการสร�างเข่ือน ทําให�การพัฒนาใช�น้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มี
ความม่ันคงมากข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้มีบ�อน้ําบาดาลหนาแน�น และมีการใช�น้ําใต�ดินปริมาณมาก (ดังภาพ 
3.2-57)  
         พ้ืนท่ีโซน D  
         พ้ืนท่ีโซน D คือ พ้ืนท่ีๆ บริเวณอําเภอด�านช�าง หนองปรือ บ�อพลอย            
และอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส�วนใหญ�เปAนพ้ืนท่ีปลูกพืชไร� ปRา และเขตเมือง พ้ืนท่ีนี้มีบ�อน้ําบาดาล
หนาแน�น และมีการใช�น้ําใต�ดินปริมาณมาก ในบางพ้ืนท่ีมีการปนเป��อนของสารอันตรายจากการลักลอบท้ิง
ขยะพิษอีกด�วย  
         พ้ืนท่ีโซน E  
         พ้ืนท่ีโซน E คือ พ้ืนท่ีท�ายน้ําเข่ือนศรีนครินทร@ มีระยะทางห�างจากพ้ืนท่ี
โครงการมาก อยู�ในพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกและทิศใต�ของจังหวัดกาญจนบุรี และครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบ
ท้ังหมดของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม  
         บ�อสังเกตการณ@ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีนี้ ท้ังบ�อน้ําบาดาล
ระดับต้ืนและระดับลึกมีจํานวนมาก (38 บ�อ) มีการติดตามตรวจวัดในช�วงป] 2547-2555 ผลการศึกษา
พบว�า ระดับน้ําในบ�อต�างๆ มีการแกว�งตัวข้ึนลงตามฤดูกาล และผลจากการสูบใช�น้ําบาดาล แต�ไม�พบ
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ ข�อมูลบ�อสังเกตการณ@ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แสดงใน
ตาราง 3.2-47 และภาพ 3.2-70 
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    ภาพ 3.2-68  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงระดับน้ําใต�ดินท่ีมีการติดตามตรวจสอบ 
บริเวณตัวเข่ือนในช-วงปO พ.ศ. 2524-2537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  3.2-69  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงระดับน้ําใต�ดินท่ีมีการติดตามตรวจสอบ 
บริเวณตัวเข่ือนในช-วงปO พ.ศ. 2540-2554 
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ระยะเวลา 

ระ
ดับ

น้ํา
 (เ

มต
ร ร

ทก
.) 

25-พย.-2523 9-เมย.-2525 22-สค.-2526 3-มค.-2528 18-พค.-2529 

 
30-กย.-2530 

 
11-กพ.-2532 

 
26-มิย.-2533 

 
8-พย.-2534   

3-มีค.-2536 

 

 
ระยะเวลา 

ระ
ดับ

น้ํา
 (เ

มต
ร ร

ทก
.) 

 2540         2541          2542         2543         2544       2545         2546          2547        2548        2549         2550         2551        2552         2553         2554     

ท่ีมา : กฟผ., 2558 

ท่ีมา : กฟผ., 2558 
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ตาราง   3.2-47   บ-อสังเกตการณของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา   

ลําดับ โซน 
หมายเลข

บ-อ 

พกิัด 

สถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ชั้นน้ําบาดาล 

ความ
สูง 
(ม. 

รทก.) 

ความลึก
เจาะ 

(เมตร) 

ระดบัน้ํา
ปกติ
หลัง
เจาะ
เสร็จ

(เมตร) 

ปริมาณ
น้ํา 

(ลบม./
ชม.) 

ระยะท-อกรอง (เมตร) 
ความลึกน้ํา 

(ม.) 
ตะวันออก เหนอื 

1 E   535063 1540150 โรงเรียนบ�านท�ามะเฟ�อง จรเข�เผือก ด�านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี หินตะกอน   184.00 6.50 8.00 32-36,132-136,172-176 4.97-5.36 
2 E   535060 1540149 โรงเรียนบ�านท�ามะเฟ�อง จรเข�เผือก ด�านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย   20.00 4.00 1.50 6-14 3.91-5.32 
3 E CWE1021 571874 1548899 วัดกร�างทองราษฎรบูรณะ ทุ�งทอง ท�าม�วง กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 21 12.10 4.76 15.00 18-26 3.36-4.65 
4 E CWE1022 571874 1548899 วัดกร�างทองราษฎรบูรณะ ทุ�งทอง ท�าม�วง กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 21 70 3.80 20.00 52-60 3.90-5.93 
5 E OW-MK-02 567975 1536588 สถานีอนามัยบ�านสระเศรษฐี บ�านใหม� ท�าม�วง กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 20 44.00 - - - 15.51-19.55 
6 E CWE10311 593553 1543998 ที่สาธารณะอ�อกระทุ�ง สนามแย� ท�ามะกา กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 8 87 13.08 1.50 76-84 10.37-15.04 
7 E CWE10312 593556 1544013 ที่สาธารณะอ�อกระทุ�ง สนามแย� ท�ามะกา กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 8 64 12.00 2.00 50-58 9.83-15.78 
8 E CWE10313 593551 1544015 ที่สาธารณะอ�อกระทุ�ง สนามแย� ท�ามะกา กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 8 40 3.00 3.50 23-35 2.57-5.73 
9 E CWE1041 582304 1537409 วัดหวายเหนียว หวายเหนียว ท�ามะกา กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 29 103 13.00 12.00 90-98 12.16-14.55 
10 E CWE1042 582304 1537409 วัดหวายเหนียว หวายเหนียว ท�ามะกา กาญจนบุรี ชั้นกรวดทราย 29 54 12.00 15.00 32-48 12.27-14.88 
11 B   514066 1597117 อบต. ท�ากระดาน ท�ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี หินตะกอน   97.00 12.00 1.50 12-16,85-89 8.12-9.16 
12 E RB03 556046 1502650 วัดบ�านรางบัว บ�านบึง จอมบึง ราชบุรี หินแข็ง 98  90.00  12.00 20.00 32-36,86-90 12.07-17.03 
13 E CWE911 604300 1502850 วัดโคกบํารุงราษฎร@ ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 8.7 244.00  51.37 20.00 197-203 47.67-56.05 
14 E CWE912 604300 1502850 วัดโคกบํารุงราษฎร@ ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 8.7 170.00  38.00 20.00 156-164 50.52-56.79 
15 E RB04 599819 1497539 โรงเรียนเนกขัมวิทยา แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 98  158.00  90.00 0.30 136-140,142-146 21.44-28.97 
16 E RB05 599819 1497539 โรงเรียนเนกขัมวิทยา แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 200 120.00 60.00 6.00 109-118 26.33-33.50 
17 E CWE941 607277 1510326 ดอนมะขามเทศ หัวโพ บางแพ ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 4 302 40.60 8.00 208-220 35.32-47.60 
18 E CWE942 607277 1510326 ดอนมะขามเทศ หัวโพ บางแพ ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 4 172 20.00 8.00 158-166 37.46-42.00 
19 E RB02 550600 1478950 โรงเรียนบ�านคาวิทยา บ�านคา บ�านคา ราชบุรี หินแกรนิต 200 110.00 8.00 5.00 56-60,90-94 3.29-8.68 
20 E CWE921 591160 1522466 วัดม�วง บ�านม�วง บ�านโปRง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 2 42 13.00 13.00 32-40 15.37-18.93 
21 E CWE931 588284 1531921 วัดรางวาลย@ ลาดบัวขาว บ�านโปRง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 16 102 19.00 15.00 92-100 17.55-20.14 
22 E CWE932 588284 1531921 วัดรางวาลย@ ลาดบัวขาว บ�านโปRง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 16 78 17.17 15.00 64-72 15.96-19.5 
23 E OW-MK-03 584255 1521336 วัดมาบแค หนองปลาหมอ บ�านโปRง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 18 54.00 - - - 8.40-15.00 
24 E CWE951 568468 1485248 ร.ร บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1 อ�างหิน ปากท�อ ราชบุรี หินปูน 73 214 13.81 7.12 - 3.43-15.55 
25 E CWE952 568468 1485248 ร.ร บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2 อ�างหิน ปากท�อ ราชบุรี หินปูน 73 122 10.37 14.49 - 3.42-14.92 
26 E CWE953 568468 1485248 ร.ร บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 3 อ�างหิน ปากท�อ ราชบุรี หินปูน 73 32 29.53 9.01 - 3.98-14.13 
27 E CWE954 568468 1485248 ร.ร บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 4 อ�างหิน ปากท�อ ราชบุรี หินปูน 73 62 8.00 20.00 - 3.98-13.38 
28 E CWE961 592294 1507280 วัดดอนทราย ดอยทราย โพธาราม ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 1 108 16.00 3.00 73-81 14.93-17.57 
29 E CWE962 592294 1507280 วัดดอนทราย ดอยทราย โพธาราม ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 1 63 16.00 7.00 49-57 14.86-17.43 
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ตาราง  3.2 -47 บ-อสังเกตการณของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา  (ต-อ)  

ลําดับ โซน 
หมายเลข

บ-อ 

พกิัด 

สถานที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ชั้นน้ําบาดาล 

ความ
สูง 
(ม. 

รทก.) 

ความลึก
เจาะ 

(เมตร) 

ระดบัน้ํา
ปกติ
หลัง
เจาะ
เสร็จ

(เมตร) 

ปริมาณ
น้ํา 

(ลบม./
ชม.) 

ระยะท-อกรอง (เมตร) 
ความลึกน้ํา 

(ม.) 
ตะวันออก เหนอื 

30 E CWE971 592900 1493800 วัดบางศรีเพชร คุ�งกระถิน เมือง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 2 64 14.10 1.50 50-58 12.17-14.41 
31 E CWE972 592900 1493800 วัดบางศรีเพชร คุ�งกระถิน เมือง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 2 44 30.00 1.50 34-38 7.04-8.59 
32 E   578971 1500832 สทบ. เขต 8 ราชบุรี หินกอง เมือง ราชบุรี หินแข็ง   102.00 19.00 5.00 18-24,42-48,72-78 8.12-8.48 
33 E CWE973 596050 1487210 เทศบาลตําบลวัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 3 240 17.00 8.00 216-234 13.01-14.78 
34 E CWE974 596050 1487210 เทศบาลตําบลวัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 3 128 20.00 5.00 110-122 12.30-14.67 
35 E CWE975 596050 1487210 เทศบาลตําบลวัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี ชั้นกรวดทราย 3 57 8.00 10.00 42-66 12.94-14.48 
36 E RB01 522816 1509655 โรงเรียนบ�านตะโกล�าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี หินแข็ง 264.5 80.00 15.00 3.00 48-52,60-64 2.29-3.47 

37 E CWE981 583415 1515755 ศูนย@ทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 10 นางแก�ว  โพธาราม  ราชบุรี หินแข็ง 27 100 16.00 3.00 73-81 10.03-11.35 
38 E CWE982 583415 1515755 ศูนย@ทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 10 นางแก�ว  โพธาราม  ราชบุรี หินแข็ง 27 100 16.00 7.00 49-57 9.91-12.26 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2558 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2558 
 

ภาพ  3.2-70  บ-อสังเกตการณน้ําใต�ดินในเขตพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 
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  3.2.8 คุณภาพน้ําใต�ดิน  
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพและวิเคราะห�คุณภาพน้ําใต!ดินป$จจุบันบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
     (2)  เพ่ือศึกษาการใช!น้ําบาดาลเป.นแหล/งน้ําใช!เพ่ือการอุปโภค บริโภคในชุมชน 
     (3)  เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินก/อนและหลังดําเนินการของเข่ือน และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมท่ีอาจเกิดข้ึนต/อคุณภาพน้ําใต!ดินในพ้ืนท่ีโครงการ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 
     (4)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป5องกันแก!ไขผลกระทบสิ่งแวดล!อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล!อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป.นรูปธรรม 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  เก็บรวบรวมข!อมูลด!านคุณภาพน้ําใต!ดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการจากกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลและจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข!อง ประกอบกับนําผลจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ในป; พ.ศ. 2530 มาทบทวนประกอบการวิเคราะห� 
     (2)  สุ/มเก็บตัวอย/างและวิเคราะห�คุณภาพน้ําใต!ดินในพ้ืนท่ีศึกษา B, C, D และ E โดยทํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและค/าออกซิเจนละลายน้ําในภาคสนามโดยตรง ด!วยเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ํา EUROTECH ส/วนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําบาดาล คือ ปริมาณเหล็ก (iron) คลอไรด� (chloride) และ
ของแข็งละลายได!ท้ังหมด (TDS) ทําการตรวจวิเคราะห�ในห!องปฏิบัติการ ของบริษัทห!องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงต้ังอยู/ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน  
     (3)  ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ําตัวอย/าง นํามาเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําใต!
ดินตามดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําบาดาลเพ่ือการใช!ประโยชน� 3 ดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ ได!แก/ ค/าเหล็กท่ีไม/เกิน 0.3 
มิลลิกรัมต/อลิตร ค/าคลอไรด�ท่ีไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร และค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีไม/เกิน 500 
มิลลิกรัมต/อลิตร ท้ังนี้โดยมีข!อกําหนดว/า น้ําใต!ดินไม/มีการปนเปWXอนจากน้ําผิวดินหรือกิจกรรมท่ีอยู/โดยรอบ 
รวมท้ังเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท้ังก/อนและหลังมีโครงการ ภายใต!มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห/งชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543 และมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2542  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  คุณภาพน้ําใต�ดินก-อนและภายหลังการก-อสร�างโครงการ 
       การศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดิน ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม
ภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 ได!สํารวจคุณภาพน้ําใต!ดิน (Groundwater) ในพ้ืนท่ีศึกษา 
และนํามาเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลก ตามตัวชี้วัด ท่ีสําคัญ 3 ตัวชี้วัด 
ได!แก/ เหล็ก (Fe) คลอไรด� (Cl) และค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด (TDS)  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังแสดง
ในตาราง 3.2-48 ซ่ึงสามารถสรุปได!ดังนี้ 
       ผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินในบริเวณพ้ืนท่ี A และ B ช/วงก/อนมีโครงการ โดย
ทําการศึกษาบริเวณลุ/มน้ําแม/กลองตอนบน พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งท่ีละลายได!ท้ังหมดมีค/า      
อยู/ในช/วง ไม/พบ-5.1 มิลลิกรัมต/อลิตร, 1.75-7.0 มิลลิกรัมต/อลิตร และ 249.5-581 มิลลิกรัมต/อลิตร 
ตามลําดับ และช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จซ่ึงทําการศึกษาบริเวณบ/อหมายเลข SW-6 และ SW-13         
ไม/มีการบันทึกปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด ทําให!ไม/สามารถสรุปผลการศึกษา
เปรียบเทียบได!เนื่องจากมีข!อมูลไม/เพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากเป.นบริเวณส/วนเหนือของลุ/มน้ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีส/วนใหญ/
ยังคงมีสภาพเป.นพ้ืนท่ีปhา สภาพน้ําบาดาลจะพบในโพรงหินปูนจึงมีปริมาณไม/แน/นอน 
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ตาราง  3.2-48 คุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการ (A, B, C, D และ E) ช-วงก-อนมีโครงการและ 
ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ 

พ้ืนท่ี สภาพการณ ปIท่ีศึกษา เหล็ก (Fe)  
(mg/l) 

Chloride (Cl) 
 (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solid (mg/l) 

หมายเหตุ 

A & B ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 5.1 
ต. = NIL 

ส. = 7.0 
ต. = 1.75 

ส. = 581 
ต. = 249.5 

- ลุ/มนํ้าแม/กลองตอนบน 
 
- บ/อหมายเลข SW-6 และ 
SW-13 ยังใช!อยู/ในป$จจุบัน 

ก/อสร!าง 
โครงการแล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ไม/มีบันทึก ไม/มีบันทึก ไม/มีบันทึก 

C & D ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 19.0 
ต. = 0.11 

ส. = 94 
ต. = 5.6 

ส. = 700 
ต. = 213 

- ลุ/มนํ้าแม/กลองตอนล/าง 
 
*บ/อหมายเลข MD247 
ร.ร. บ!านหนองเตยีน อ.
บ/อพลอย จ.กาญจนบุร ี

ก/อสร!างโครงการ
แล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ส. = 215* 
ต. = 0.07 

ส. = 127 
ต. = 5.0 

ส. = 690 
ต. = 184 

E ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 36.0 
ต. = 0.0 

ส. = 3,270 
ต. = 0.80 

ส. = 8,688 
ต. = 82 

   พ้ืนท่ีชลประทาน 

ก/อสร!างโครงการ
แล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ส. = 35.0 
ต. = 0.09 

ส. = 998 
ต. = 4.40 

ส. = 7,680 
ต. = 180 

หมายเหตุ :    SW-6  บ/อบาดาล No. 6 บ!านทุ/งนา 
                 SW-13  บ/อบาดาล No. 13  บ!านดงเสลา 
                 * ตําแหน/งของบ/ออาจจะอยู/ใกล!แหล/งแร/เหล็ก 
                 ส. = ค/าสูงสุด  ต. = ค/าตํ่าสุด 

 
       สําหรับผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินในบริเวณพ้ืนท่ี C และ D ช/วงก/อนมีโครงการ         
โดยทําการศึกษาบริเวณลุ/มน้ําแม/กลองตอนล/าง พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 
0.11-19.0 มิลลิกรัมต/อลิตร  5.6-94 มิลลิกรัมต/อลิตร และ 213-700 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ และช/วง
ก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ ซ่ึงทําการศึกษาบริเวณบ/อหมายเลข MD 247 โรงเรียนบ!านหนองเตียน อ.บ/อพลอย 
จ.กาญจนบุรี พบว/า ปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.07-215 มิลลิกรัมต/อลิตร  
5.0-127 มิลลิกรัมต/อลิตร และ 184-690 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบระหว/างช/วงก/อนมี
โครงการและช/วงก/อสร!างโครงการก/อสร!างแล!วเสร็จ พบว/า คุณภาพน้ําหลังจากมีเข่ือนแล!วมีแนวโน!มดีข้ึน 
ยกเว!นค/าเหล็กท่ีมีค/าสูงสุดเกินมาตรฐาน (215 มิลลิกรัมต/อลิตร) ซ่ึงอาจเนื่องมาจากตําแหน/งของบ/ออาจจะอยู/
ใกล!แหล/งแร/เหล็ก 
       ส/วนผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินในบริเวณพ้ืนท่ี E ซ่ึงส/วนใหญ/เป.นเขตชลประทาน
และเป.นท่ีราบชายทะเล ช/วงก/อนมีโครงการ พบว/า มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด        
มีค/า 0.0-36.0 มิลลิกรัมต/อลิตร  0.80-3,270 มิลลิกรัมต/อลิตร และ 82-8,688 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ 
และช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ พบว/า มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.09-
35.0 มิลลิกรัมต/อลิตร 4.40-998 มิลลิกรัมต/อลิตร และ 180-7,680 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ผลการ
เปรียบเทียบระหว/างช/วงก/อนมีโครงการและช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ พบว/า คุณภาพน้ํามีแนวโน!มดีข้ึน 
ยกเว!นตัวอย/างน้ําบริเวณใกล!ชายทะเลซ่ึงยังมีปริมาณคลอไรด�ค/อนข!างสูง  
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     (2)  ข�อมูลคุณภาพน้ําใต�ดินในป]จจุบัน 
       (2.1) คุณภาพน้ําใต�ดินจากระบบฐานข�อมูลพสุธาราของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
         ข!อมูลของบ/อบาดาลรวมท้ังผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา ตามดัชนีคุณภาพน้ํา        
3 ดัชนี ได!แก/ ปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มาจากระบบฐานข!อมูลพสุธาราของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (2557) จากข!อมูล พบว/า จังหวัดกาญจนบุรีมีบ/อบาดาลรวมท้ังสิ้น 4,984 บ/อ เป.นบ/อ
บาดาลท่ีสามารถใช!ได!จํานวน 2,889 บ/อ (จํานวนบ/อบาดาลแยกตามรายอําเภอและตําบล ดังแสดงใน   
ตาราง 3.2-49) ส/วนบ/อท่ีไม/สามารถใช!ได! พบว/า ส/วนใหญ/มีสาเหตุมาจากการปqดกลบบ/อและน้ําแห!ง ส/วนบ/อ
บาดาล  ท่ีสามารถใช!ได!ส/วนใหญ/เป.นน้ําจืด ข!อมูลเบื้องต!นของบ/อบาดาล รวมท้ังผลวิเคราะห�คุณภาพน้ําใต!ดิน
โดยรวมในแต/ละอําเภอ มีรายละเอียด ดังนี้ (ตาราง 3.2-49) 
         อําเภอด-านมะขามเตี้ย  มีบ/อบาดาลท้ังสิ้น 582 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 358 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ 12-112.8 เมตร มีระดับน้ําในบ/อลึกประมาณ 2-18 เมตร              
มีอัตราการให!น้ํา 0.11-11 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.1 -53 มิลลิกรัมต/อลิตร        
โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ มีค/าปริมาณเหล็กสูงเกินกว/าเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�         
ท่ีเหมาะสมไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน         
น้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! โดยมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง  0-464 มิลลิกรัมต/อลิตร (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 250 
มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 56-2,170 
มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณ TDS อยู/ในค/ามาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ี
เหมาะสม ไม/ควรเกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร) 
         อําเภอทองผาภูมิ มีบ/อบาดาลท้ังสิ้น 178 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถใช!ได!
จํานวน 98  บ/อ บ/อบาดาลมีความลึก 16.5-82.5 เมตร มีระดับน้ําในบ/อประมาณ 2-17 เมตร มีอัตราการให!น้ํา         
1.14-9 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า ส/วนใหญ/มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.1-6.5  มิลลิกรัมต/อ
ลิตร ส/วนมากยังมีปริมาณเหล็กอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสมไม/เกิน       
0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน          
น้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! โดยมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง 8-240 มิลลิกรัมต/อลิตร (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 250 
มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 329-
1,470 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําบาดาลส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได!ท้ังหมด อยู/ในค/ามาตรฐาน       
น้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อ
ลิตร)  
         อําเภอท-าม-วง  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 947 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 602 บ/อ โดยท่ัวไปบ/อบาดาลมีความลึกประมาณ 18-122 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึกประมาณ            
0.5-10.98 เมตร มีอัตราการให!น้ํา 1-68.18 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบมีคุณภาพ ดังนี้  
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         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 0.02-47 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ํา
ใต!ดินส/วนมาก ยังมีปริมาณเหล็กอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/ควรเกิน       
0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร เกณฑ�อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด� อยู/ในช/วง 3-347 มิลลิกรัม
ต/อลิตร ค/าความเข!มข!นดังกล/าว ยังอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 
250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร) 
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า ส/วนมากมีค/าอยู/ในช/วง     
55-1,268 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมด อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน          
น้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/ควรเกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร เกณฑ�อนุโลมสูงสุด       
1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         อําเภอท-ามะกา มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 366 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 196 บ/อ มีความลึกประมาณ  24-70.5 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 2-20.3 เมตร มีอัตราการให!น้ํา        
1.5-22.73 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีปริมาณเหล็กอยู/ในช/วง 0.06-39 มิลลิกรัมต/อ
ลิตร    น้ําใต!ดินส/วนมากยังมีค/าเหล็กอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/
เกิน   0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร เกณฑ�อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!
บริโภคได! โดยมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง 7.6-685 มิลลิกรัมต/อลิตร (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/ควรเกิน 250 มิลลิกรัม
ต/อลิตร เกณฑ�อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 94-2,378 
มิลลิกรัมต/อลิตร น้ําใต!ดินส/วนมากยังมีค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!
บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         อําเภอไทรโยค  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 226 บ/อ เป.นบ/อท่ีสามารถใช!ได!
จํานวน  125 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ  24-91.5 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 3-37.5 เมตร มีอัตราการให!น้ํา          
1.14-11.36 ลบ.ม/ชม.  ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.1-6.8 มิลลิกรัมต/อลิตร       
น้ําใต!ดินส/วนมากมีปริมาณเหล็กอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน     
0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน          
น้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! โดยมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง 4-266  มิลลิกรัมต/อลิตร (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน      
250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งท่ีละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า น้ําบาดาลมีค/า TDS         
อยู/ในช/วง 125-2,860 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําบาดาลส/วนมากยังมีค/า TDS อยู/ในค/ามาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!
บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         อําเภอบ-อพลอย  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 752 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน  378 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ  12-79.27 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 1.2-20.5 เมตร มีอัตราการ
ให!น้ํา 0.55-27.3 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
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         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.02-23 มิลลิกรัมต/อลิตร    
โดย น้ําใต!ดินส/วนมากยังมีปริมาณเหล็ก อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม         
ไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า น้ําใต!ดินมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง 1.6-2,800 
มิลลิกรัมต/อลิตร โดยส/วนมาก ยังมีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ี
เหมาะสม ไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าของแข็งละลายได!
ท้ังหมดอยู/ในช/วง 74-5,800 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได!ท้ังหมด   
อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 
1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         อําเภอพนมทวน  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 136 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 77 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ  21.34-79.5 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 1.5-27.9 เมตร มีอัตราการ
ให!น้ําประมาณ 1.14-25 ลบ.ม/ชม.ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/า น้ํามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.04-5.1 มิลลิกรัมต/อลิตร     
น้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณเหล็ก อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม 
ไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน          
น้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! โดยมีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง  0.9-210 มิลลิกรัมต/อลิตร (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน    
250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/ามีค/าอยู/ในช/วง 177-1,200 
มิลลิกรัมต/อลิตร ความเข!มข!นดังกล/าวยังอยู/ในค/ามาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 
600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         อําเภอเมืองกาญจนบุรี  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 1,231  บ/อ เป.นบ/อบาดาล
ท่ีสามารถใช!ได!จํานวน 694  บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ  12-90  เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 3-15.79 เมตร        
มีอัตราการให!น้ํา 1.14-11.36 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0-39 มิลลิกรัมต/อลิตร          
โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ ยังมีปริมาณเหล็กอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม
ไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง  3.2-1,100 มิลลิกรัม
ต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ ยังมีปริมาณคลอไรด�อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช!บริโภคได! (เกณฑ�         
ท่ีเหมาะสมไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 98-4,488 
มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมด อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ี
ใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
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ตาราง 3.2-49  ข�อมูลบ-อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนบ-อ 
น้ําบาดาล 
ทั้งหมด 

จํานวนบ-อ 
ที่ใช�ได� 

ความลึกบ-อ 
(เมตร) 

ระดับน้ํา 
ในบ-อลึก 
(เมตร) 

อัตราการ 
ให�น้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

คุณภาพน้ํา 
เหล็ก (Fe) 

(mg/l) 
คลอไรด (Cl) 

(mg/l) 
ของแข็งละลายได�
ทั้งหมด (TDS) 

(mg/l) 
กาญจนบุรี ด/านมะขาม

เตี้ย 
กลอนโด 156 94       
จระเข!เผือก 172 115 
ด/านมะขามเตี้ย 220 131 
หนองไผ/ 34 18 

รวม 582 358 12-112.8 2-18 0.11-11 0.1-53 0-464 56-2,170 
ทองผาภูม ิ ชะแล 6 1       

ท/าขนุน 54 24 
ปqลtอก 2 2 
ลิ่นถิ่น 57 45 
สหกรณ�นิยม 5 1 
ห!วยเขย/ง 26 9 
หินดาด 28 16 

รวม 178 98 16.5-82.5 2-17 1.14-9 8-240 0.1-6.5 329-1,470 
กาญจนบุรี 
 

ท/าม/วง เขาน!อย 80 47       
ท/าตะคร!อ 24 9 
ท/าม/วง 21 14 
เขาน!อย 80 47 
ท/าตะคร!อ 24 9 
ท/าม/วง 21 14 
ท/าล!อ 29 11 
ทุ/งทอง 41 22 
บ!านใหม/ 94 74 
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ตาราง 3.2-49 ข�อมูลบ-อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี (ต-อ) 

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนบ-อ 
น้ําบาดาล 
ทั้งหมด 

จํานวนบ-อ 
ที่ใช�ได� 

ความลึกบ-อ 
(เมตร) 

ระดับน้ํา 
ในบ-อลึก 
(เมตร) 

อัตราการ 
ให�น้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

คุณภาพน้ํา 
เหล็ก (Fe) 

(mg/l) 
คลอไรด (Cl) 

(mg/l) 
ของแข็งละลายได�
ทั้งหมด (TDS) 

(mg/l) 
กาญจนบุรี 
 

ท/าม/วง พังตรุ 126 69       
ม/วงชุม 33 18 
รางสาลี ่ 199 150 
วังขนาย 41 17 
วังศาลา 20 18 
หนองขาว 46 26 
หนองตากยา 193 127 

รวม 947 602 18-122 0.5-10.98 68.18 0.02-47 3-347 55-1,268 
 ท/ามะกา เขาสามสิบหาบ 76 40       

โคกตะบอง 62 24 
ดอนขมิ้น 22 15 
ตะคร้ําเอน 19 2 
ท/ามะกา 11 5 
ท/าไม! 5 5 
ท/าเรือ 5 5 
ท/าเสา 25 11 
พงตึก 32 15 
ยางม/วง 57 46 
แสนตอ 47 25 
หวายเหนียว 5 3 

รวม 366 196 24-70.5 2-20.3 1.5-22.73 0.06-39 7.6-685 94-2,378 
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ตาราง 3.2-49 ข�อมูลบ-อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี (ต-อ)  

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนบ-อ 
น้ําบาดาล 
ทั้งหมด 

จํานวนบ-อ 
ที่ใช�ได� 

ความลึกบ-อ 
(เมตร) 

ระดับน้ํา 
ในบ-อลึก 
(เมตร) 

อัตราการ 
ให�น้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

คุณภาพน้ํา 
เหล็ก (Fe) 

(mg/l) 
คลอไรด (Cl) 

(mg/l) 
ของแข็งละลายได�
ทั้งหมด (TDS) 

(mg/l) 
กาญจนบุรี ไทรโยค ท/าเสา 45 27       

ไทรโยค 47 30 
บ!องตี้ 7 0 
ลุ/มสุ/ม 35 14 
วังกระแจะ 17 8 
ศรีมงคล 30 22 
สิงห� 45 24 

รวม 226 125 24-91.5 3-37.5 1.14-11.36 0.1-6.8 4-266 125-2,860 
บ/อพลอย ช/องด/าน 80 49       

บ/อพลอย 226 116 
หนองกุ/ม 183 89 
หนองรี 93 58 
หลุมรัง 170 66 

รวม 752 378 12-79.27 1.2-20.5 0.55-27.3 0.02-23 1.6-2,800   74-5,800 
พนมทวน ทุ/งสมอ 7 6       

หนองโรง 129 71 
รวม 136 77 21.34-79.5 1.5-27.9 1.14-25 0.04-5.1 0.9-210 177-1,200 
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ตาราง 3.2-49 ข�อมูลบ-อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี (ต-อ)  

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนบ-อ 
น้ําบาดาล 
ทั้งหมด 

จํานวนบ-อ 
ที่ใช�ได� 

ความลึกบ-อ 
(เมตร) 

ระดับน้ํา 
ในบ-อลึก 
(เมตร) 

อัตราการ 
ให�น้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

คุณภาพน้ํา 
เหล็ก (Fe) 

(mg/l) 
คลอไรด (Cl) 

(mg/l) 
ของแข็งละลายได�
ทั้งหมด (TDS) 

(mg/l) 
 เมือง

กาญจนบุร ี
เกาะสําโรง 93 58       
แก/งเสี้ยน 141 94 
ช/องสะเดา 52 26 
ท/ามะขาม 50 27 
บ!านเก/า 120 64 
ปากแพรก 132 77 
ลาดหญ!า 186 113 
วังด!ง 152 94 
วังเย็น 78 33 
หนองบัว 96 50 
หนองหญ!า 131 58 

รวม 1231 694 12-90   3-15.79 1.14-11.36 0-39 3.2-1,100 98-4,488 
ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด 24 19       

ด/านแม/แฉลบ 9 5 
ท/ากระดาน 15 13 
นาสวน - - 
แม/กระบุง - - 
หนองเป.ด 5 2 

รวม 53 39 21-97 2-12 3-5 0.7-3.9 1-3.2 123-1,780 
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ตาราง 3.2-49 ข�อมูลบ-อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี (ต-อ)  

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนบ-อ 
น้ําบาดาล 
ทั้งหมด 

จํานวนบ-อ 
ที่ใช�ได� 

ความลึกบ-อ 
(เมตร) 

ระดับน้ํา 
ในบ-อลึก 
(เมตร) 

อัตราการ 
ให�น้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 

คุณภาพน้ํา 
เหล็ก (Fe) 

(mg/l) 
คลอไรด (Cl) 

(mg/l) 
ของแข็งละลายได�
ทั้งหมด (TDS) 

(mg/l) 
 สังขละบุร ี ปรังเผล 2 2       

ไล/โว/ - -       
หนองลู 8 0       

รวม 10 2 ไม-มีผลวิเคราะห 
หนองปรือ สมเด็จเจริญ 130 76       

หนองปรือ 219 143 
หนองปลาไหล 154 101 

รวม 503 320 15-90 2-10.5 1.14-7 0.1-17 3-306 46-1,920 
รวมทั้งสิ้น 4,984   2,889  

 
 
หมายเหตุ : ค/าคุณภาพน้ําในตาราง แสดงเป.นค/าพิสัยของลักษณะบ/อและคุณภาพน้ําในแต/ละดัชนีคุณภาพน้ํารายอําเภอ 
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         อําเภอศรีสวัสดิ์  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 53 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 39 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ 21-97 เมตร ระดับน้ําในบ/อ 2-12 เมตร มีอัตราการให!น้ํา 3-5 
ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/ามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.7-3.9 มิลลิกรัมต/อลิตร 
ปริมาณเหล็กดังกล/าวมีค/าสูงกว/าเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน       
0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีค/าคลอไรด�อยู/ในช/วง 1-3.2 มิลลิกรัมต/อลิตร 
ความเข!มข!นของปริมาณคลอไรด�ดังกล/าว ยังอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม
ไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบว/า มีค/าอยู/ในช/วง 123-
1,780 มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได!ท้ังหมด อยู/ในเกณฑ�มาตรฐาน 
น้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อ
ลิตร)  
         อําเภอสังขละบุรี  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 10 บ/อ เป.นบ/อบาดาลท่ีสามารถ
ใช!ได!จํานวน 2 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ  18.29-60 เมตร ระดับน้ําในบ/อลึก 4.57-7.8 เมตร มีอัตราการให!
น้ํา   3-5.68 ลบ.ม/ชม. แต/ไม/มีผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ําจากระบบฐานข!อมูลพสุธาราของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (2557)  
         อําเภอหนองปรือ  มีจํานวนบ/อบาดาลท้ังสิ้น 503 บ/อ เป.นบ/อบาดาล              
ท่ีสามารถใช!ได!จํานวน 320 บ/อ บ/อมีความลึกประมาณ 15-90 เมตร ระดับน้ําในบ/อ 2-10.5 เมตร มีอัตราการ
ให!น้ํา 1.14-7 ลบ.ม/ชม. ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ํา พบว/า น้ํามีคุณภาพ ดังนี้  
         - ปริมาณเหล็ก (Fe) พบว/า มีค/าเหล็กอยู/ในช/วง 0.1-17 มิลลิกรัมต/อลิตร          
โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณเหล็ก อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!ในการบริโภค (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม 
ไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณคลอไรด (Cl) พบว/า มีปริมาณคลอไรด� อยู/ในช/วง 3-306 มิลลิกรัม         
ต/อลิตร ความเข!มข!นของปริมาณคลอไรด�ดังกล/าว ยังอยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�         
ท่ีเหมาะสมไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
         - ปริมาณของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) พบมีค/าอยู/ในช/วง 46-1,920 
มิลลิกรัมต/อลิตร โดยน้ําใต!ดินส/วนใหญ/ยังมีปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมด อยู/ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาล 
ท่ีใช!บริโภคได! (เกณฑ�ท่ีเหมาะสม ไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร อนุโลมสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมต/อลิตร)  
       (2.2) คุณภาพน้ําใต�ดนิจากการสํารวจภาคสนาม 
         จากการสํารวจคุณภาพน้ําบาดาล โดยทําการสุ/มคัดเลือกบ/อบาดาลจากระบบ
ฐานข!อมูลพสุธาราของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2557) ท่ีเป.นตัวแทนของพ้ืนท่ีศึกษา B, C, D และ E            
พ้ืนท่ีละ 2 บ/อ รวมท้ังสิ้นจํานวน 6 บ/อ ซ่ึงต้ังอยู/บริเวณใกล!เคียงหรือเป.นบ/อเดียวกับตัวอย/างบ/อบาดาลเดิมท่ี
ได!มีการสํารวจคุณภาพน้ําใต!ดิน (Groundwater) ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม
ภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 (ภาพ 3.2-71 แสดงตําแหน/งจุดเก็บตัวอย/างน้ําใต!ดิน)      
ทําการเก็บตัวอย/าง 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป.นตัวแทนของคุณภาพน้ําในฤดูแล!ง และ  
ครั้งท่ีสอง ในเดือนมิถุนายน 2558 เป.นตัวแทนของคุณภาพน้ําในฤดูฝน และนําผลวิเคราะห�ท่ีได!มา
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เปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลก ตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ตัวชี้วัด ได!แก/       
ค/าเหล็กท่ีไม/เกิน 0.3 มิลลิกรัมต/อลิตร ค/าคลอไรด�ท่ีไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร และค/าของแข็งละลาย
ท้ังหมดท่ีไม/เกิน 500 มิลลิกรัมต/อลิตร และมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได!ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป5องกัน
ด!านสาธารณสุขและการป5องกันในเรื่องสิ่งแวดล!อมเป.นพิษ พ.ศ. 2551 ตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ตัวชี้วัด ได!แก/ 
ค/าเหล็กท่ีไม/เกิน 0.5 มิลลิกรัมต/อลิตร ค/าคลอไรด�ท่ีไม/เกิน 250 มิลลิกรัมต/อลิตร และค/าของแข็งละลาย
ท้ังหมดท่ีไม/เกิน 600 มิลลิกรัมต/อลิตร  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 3.2-50 (ผลวิเคราะห�
คุณภาพน้ําใต!ดินจากห!องปฏิบัติการอยู/ในภาคผนวก 5) สรุปได!ดังนี้  
         บริเวณพ้ืนท่ี B  
         ทําการเก็บตัวอย/างน้ําใต!ดิน 2 บ/อ ได!แก/ 1) บ/อหมายเลข 5702000000        
ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีโรงเรียนบ!านดงเสลา หมู/ 6 บ!านดงเสลา ตําบลด/านแม/แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
และ 2) บ/อหมายเลข DCD571 ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม หมู/ 2 บ!านเกาะบุก ตําบลหนองเป.ด 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  
         ผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินจากท้ัง 2 บ/อ ในช/วงฤดูแล!ง พบว/า คุณภาพน้ํา
จากบ/อหมายเลข 5702000000 มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 10.84, 8.16 
และ 435.00 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข DCD571 พบว/า ปริมาณเหล็ก 
คลอไรด� (และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.30, 107.5 และ 193.7 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ          
เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาล         
ท่ีจะบริโภคได! พบว/ามีเพียงค/าเหล็กของบ/อหมายเลข 5702000000 ท่ีมีค/าเกินมาตรฐานท่ีกําหนด ส/วนในช/วง
ฤดูฝน พบว/า คุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข 5702000000 มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!
ท้ังหมด มีค/า 0.0276, น!อยกว/า 10 และ 1,683 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข 
DCD571 พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด เท/ากับ 0.0093, 12.04 และ 1,694.50 
มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและ
มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/ามีเพียงค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีมีค/าเกินมาตรฐานท่ีกําหนด 
         บริเวณพ้ืนท่ี C 
         ทําการเก็บตัวอย/างน้ําใต!ดิน 2 บ/อ ในพ้ืนท่ี C  ได!แก/ 1) บ/อหมายเลข Q827        
ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีวัดทัพศิลา หมู/ 6 บ!านทับศิลา ตําบลช/องสะเดา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ 2) บ/อหมายเลข 
Q822 ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีวัดช/องกระทิง หมู/ 4 บ!านช/องกระทิง ตําบลช/องสะเดา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
         ผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินจากท้ัง 2 บ/อ ในช/วงฤดูแล!ง พบว/า คุณภาพน้ํา
จากบ/อหมายเลข Q827 มีปริมาณเหล็กน!อยมากจนตรวจวัดไม/พบ (Not Detect) ส/วนปริมาณคลอไรด� และ
ของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 18.26 และ 558.50 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อ
หมายเลข Q822 พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด เท/ากับ 0.19, 640 และ 2,370 
มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและ
มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/า น้ําตัวอย/างจากบ/อหมายเลข Q827 มีเพียงค/าของแข็งละลายได!
ท้ังหมด ท่ีเกินค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลก แต/ยังคงอยู/ในค/ามาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะ
บริโภคได! ส/วนบ/อหมายเลข Q822 มีเพียงเฉพาะค/าเหล็ก ท่ียังมีค/าอยู/ในเกณฑ�ท่ีกําหนดตามมาตรฐานท้ังสอง  
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         สําหรับในช/วงฤดูฝน คุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข Q827 พบว/า ปริมาณเหล็ก  
คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.0035, 19.18 และ 1,877.50 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ  
ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข Q822 พบมีค/าเหล็ก คลอไรด� และค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด เท/ากับ     
0.0165, 313.10 และ 3,381.00 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืม
ขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/า น้ําบาดาลจากบ/อหมายเลข Q827        
มีเพียงของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีมีค/าสูงกว/าเกณฑ�ท่ีกําหนดตามมาตรฐานท้ังสอง สําหรับบ/อหมายเลข Q822 
มีเพียงค/าเหล็กเท/านั้นท่ีอยู/ในเกณฑ�ท่ีกําหนดตามมาตรฐานท้ังสอง 
         บริเวณพ้ืนท่ี D 
         ทําการเก็บตัวอย/างน้ําใต!ดิน 2 บ/อ ในพ้ืนท่ี D ได!แก/ 1) บ/อหมายเลข MD247 
ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีโรงเรียนบ!านหนองเตียน หมู/ 6 บ!านหนองเตียน ตําบลบ/อพลอย อําเภอบ/อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
และ 2) บ/อหมายเลข 57020000000 ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร�ลาดหญ!า หมู/ 1 บ!านลาดหญ!า         
ตําบลลาดหญ!า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
         ผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินจากบ/อท้ัง 2 ในช/วงฤดูแล!ง พบว/า คุณภาพน้ํา
จากบ/อหมายเลข MD247 มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.0041, 49.34 และ 
398.50 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําบาดาลจากบ/อหมายเลข 57020000000 พบว/า มีปริมาณ
เหล็ก คลอไรด� และค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0.2, 45.28 และ 683.3 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ 
เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! 
พบว/า น้ําจากบ/อหมายเลข 57020000000 มีเพียงค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีมีค/ามากกว/าเกณฑ�ท่ีกําหนด
ตามมาตรฐานท้ังสอง 
         สําหรับในช/วงฤดูฝน พบว/า คุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข MD247 มีค/าเหล็ก         
คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด เท/ากับ 0.0161, 41.69 และ 552.50 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ    
ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข 57020000000 พบมีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด 
เท/ากับ 0.0911, 48.83 และ 1,829.50 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพ
น้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/า น้ําจากบ/อหมายเลข MD247 มี
เพียงค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด ท่ีเกินค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลก แต/ยังคงอยู/ในค/า
มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! สําหรับบ/อหมายเลข 57020000000 มีเพียงค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ี
มากกว/าเกณฑ�ท่ีกําหนดตามมาตรฐานท้ังสอง 
         บริเวณพ้ืนท่ี E 
         ทําการเก็บตัวอย/างน้ําใต!ดิน 2 บ/อ ในพ้ืนท่ี E  ได!แก/ 1) บ/อหมายเลข 
5608F015 ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีโรงเรียนวัดโคกเกตุ หมู/ 7 บ!านโคกเกตุ ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และ 2) บ/อหมายเลข CWE961 ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีวัดดอนทราย หมู/ 5 บ!านดอนทราย ตําบลดอนทราย 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
         ผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินจากบ/อท้ัง 2 ในช/วงฤดูแล!ง พบว/า คุณภาพน้ํา
จากบ/อหมายเลข 5608F015 มีปริมาณเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด มีค/า 0, 590 และ 1,620 
มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข CWE961 พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และค/า
ของแข็งละลายได!ท้ังหมดเท/ากับ 4.9, 1,100 และ 2,430 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค/า
มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/า น้ําจากบ/อ
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หมายเลข 5608F015 มีปริมาณคลอไรด�และของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีเกินมาตรฐาน ส/วนน้ําจากบ/อ
หมายเลข CWE961 มีค/าเกินมาตรฐานท้ังสามตัวชี้วัด  
         สําหรับในช/วงฤดูฝน พบว/า คุณภาพน้ําบาดาลจากบ/อหมายเลข 5608F015         
มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!ท้ังหมด เท/ากับ 0.0363, 569.44 และ 1,988.50 มิลลิกรัมต/อลิตร 
ตามลําดับ ส/วนคุณภาพน้ําจากบ/อหมายเลข CWE961 พบว/า มีค/าเหล็ก คลอไรด� และของแข็งละลายได!
ท้ังหมด เท/ากับ 0.0020, 1,053.77 และ 3,325 มิลลิกรัมต/อลิตร ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได! พบว/ามีเพียงปริมาณเหล็กเท/านั้น
ท่ีมีค/าอยู/ในเกณฑ�ท่ีกําหนดของท้ังสองมาตรฐาน 
         จากข!อมูลข!างต!นเม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําใต!ดิน
โดยรวมระหว/างช/วงฤดูแล!งและฤดูฝน พบว/า ค/าเหล็ก และคลอไรด� มีแนวโน!มลดลงในช/วงฤดูฝน                  
เม่ือเปรียบเทียบกับช/วงฤดูแล!ง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในช/วงฤดูแล!งมีการเติมน้ําจากแหล/งน้ําต/างๆ เช/น น้ําฝน 
แม/น้ําลําคลอง ในชั้นบาดาลน!อย รวมท้ังมีการสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใช!ในฤดูแล!งค/อนข!างมาก จึงทําให!เหล็กและ
คลอไรด� ซ่ึงเป.นแร/ธาตุท่ีพบได!โดยท่ัวไปในดินและหินท่ีละลายออกมาในชั้นน้ํามีความเข!มข!นสูงข้ึน แต/เม่ือถึง
ช/วงฤดูฝน น้ําฝนท่ีตกลงมา จะทําให!มีการเติมน้ําในชั้นใต!ดินมากข้ึน จึงอาจทําให!ความเข!มข!นของเหล็กและคลอ
ไรด�เจือจางลงได! ส/วนปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมดในช/วงฤดูฝน มีแนวโน!มเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับช/วง
ฤดูแล!ง ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมด เป.นปริมาณของของแข็งท่ีแขวนลอยหรือละลายอยู/ใน
น้ํารวมถึงไอออน แร/ธาตุเกลือหรือโลหะละลายในน้ํา ท่ีอาจเกิดจากการพัดพาของน้ําใต!ดินเม่ือผ/านชั้นหิน
คาร�บอเนต หรืออาจเกิดจากการปนเปWXอนจากกิจกรรมการใช!ประโยชน�โดยรอบบริเวณแหล/งน้ํานั้นๆ เช/น การ
ใช!สารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชในการเกษตร ซ่ึงในช/วงฤดูฝนจะมีโอกาสเกิดการชะล!างของสารดังกล/างได!มาก
ข้ึน จึงอาจส/งผลให!ปริมาณของแข็งละลายได!ท้ังหมดมีค/าเพ่ิมข้ึนด!วย ดังแสดงในภาพ 3.2-72 ถึงภาพ 3.2-74  
         อย/างไรก็ตาม จากการสํารวจพบว/า ผู!ใช!น้ําส/วนใหญ/จากบ/อน้ําใต!ดินหรือบ/อ
บาดาลดังกล/าวข!างต!น จะใช!น้ําเพ่ือประโยชน�ในทางการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคเป.นหลัก มีเพียงส/วนน!อย 
ท่ีนํามาใช!เพ่ือบริโภค เช/น สถาบันการศึกษา ซ่ึงจะมีการปรับปรุงคุณภาพด!วยการกรอง   
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-182 

 

ภาพ 3.2-71  แสดงตําแหน-งจุดเก็บตัวอย-างน้ําใต�ดินจากการสํารวจภาคสนามในป]จจุบัน 
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 ตาราง 3.2-50 คุณภาพน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีโครงการ (B, C, D และ E) จากการสํารวจในป]จจุบัน 

พ้ืนที่ จํานวน
บ-อ 

ที่ศึกษา 

ฤดูแล�ง 
Iron (Fe) 
(mg/l) 

ฤดูฝน  
Iron (Fe) 
 (mg/l) 

ฤดูแล�ง 
Chloride 

(Cl) 
(mg/l) 

ฤดูฝน 
Chloride 

(Cl) 
(mg/l) 

ฤดูแล�ง Total 
Dissolved 

Solid (mg/l) 

ฤดูฝน Total 
Dissolved 

Solid (mg/l) 

หมายเหต ุ

B 2 บ/อ 

0.30 0.0276 8.16 <10 435.00 1,683 บ/อหมายเลข 5702000000 
พิกัด 47P0511775 UTM 1618320 

10.84 0.0093 107.50 12.04 193.70 1,694.50 บ/อหมายเลข DCD571 
พิกัด 47P0514464 UTM 1597328 

C 2 บ/อ 

Not 
Detect* 

0.0035 18.26 19.18 558.50 1,877.50 บ/อหมายเลข Q827 
พิกัด 47P520018 UTM 1572122 

0.19 0.0165 640.00 313.10 2,370.00 3,381.00 บ/อหมายเลข Q822 
พิกัด 47P525454 UTM 1569723 

D 2 บ/อ 

0.0041 0.0161 49.34 41.69 398.50 552.50 บ/อหมายเลข MD247 
พิกัด 47P548161 UTM 1584822 

0.20 0.0911 45.28 48.83 683.30 1,829.50 บ/อหมายเลข 57020000000 
พิกัด 47P0545449 UTM 1559249 

E 2 บ/อ 

0.00 0.0363 590.00 569.44 1,620.00 1,988.50 บ/อหมายเลข 5608F015 
พิกัด 47P599980 UTM 1480383 

4.90 0.0020 1,100.00 1,053.77 2,430.00 3,325.50 บ/อหมายเลข CWE961 
พิกัด 47P592135 UTM 1507276 

มาตรฐาน1/ 0.3 mg/l 250 mg/l 500 mg/l - 
มาตรฐาน2/ 0.5 mg/l 250 mg/l 600 mg/l - 

หมายเหตุ :   
  บ/อหมายเลข 5702000000  โรงเรียนบ!านดงเสลา ม.6 บ!านดงเสลา ต.ด/านแม/แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

   บ/อหมายเลข DCD571 โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม ม.2 บ!านเกาะบุก ต.หนองเป.ด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
   บ/อหมายเลข Q827 วัดทัพศิลา ม.6 บ!านทับศิลา ต.ช/องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
   บ/อหมายเลข Q822  วัดช/องกระทิง ม.4 บ!านช/องกระทิง ต.ช/องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
   บ/อหมายเลข MD247  โรงเรียนบ!านหนองเตียน ม.6 บ!านหนองเตียน ต.บ/อพลอย อ.บ/อพลอย จ.กาญจนบุรี 
   บ/อหมายเลข 57020000000  โรงเรียนเทพศิรินทร�ลาดหญ!า ม.1 บ!านลาดหญ!า ต.ลาดหญ!า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
   บ/อหมายเลข 5608F015  โรงเรียนวัดโคกเกตุ ม.7 บ!านโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
   บ/อหมายเลข CWE961 วัดดอนทราย ม.5 บ!านดอนทราย ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
   1/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค โดยองค�การอนามัยโลก พ.ศ. 2539 

  2/ มาตรฐานนํ้าบาดาลท่ีจะบริโภคได!ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล!อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการ  
    ในทางวิชาการสําหรับการป5องกันด!านสาธารณสุขและการป5องกันในเร่ืองส่ิงแวดล!อมเป.นพิษ พ.ศ. 2551 
 * LOD = 0.0010 ppm 
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ภาพ  3.2-72  เปรียบเทียบค-าเหล็ก (Fe) ระหว-างช-วงฤดูแล�งและฤดูฝน 
 

ภาพ  3.2-73  เปรียบเทียบค-าคลอไรด (Cl) ระหว-างช-วงฤดูแล�งและฤดูฝน 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-185 

 

         

 
 
     (3)  การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบาดาลระหว-างช-วงก-อนมีโครงการ ช-วงก-อสร�าง
โครงการแล�วเสร็จ และในป]จจุบัน 
       จากตาราง 3.2-51 แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต!ดินระหว/างช/วง
ก/อนมีโครงการ ช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ และในป$จจุบัน พบว/า คุณภาพน้ําบาดาลในบริเวณพ้ืนท่ี A และ 
B ไม/สามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบได!เนื่องจากช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ ซ่ึงทําการศึกษาบริเวณ
บ/อหมายเลข SW-6 และ SW-13 ไม/มีการบันทึกค/าเหล็ก คลอไรด� และค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด ทําให!มี
ข!อมูลไม/เพียงพอสําหรับการวิเคราะห�เปรียบเทียบ ดังแสดงในภาพ 3.2-75 อย/างไรก็ตาม คุณภาพน้ําบาดาล
ในป$จจุบันส/วนใหญ/เม่ือเปรียบเทียบกับค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐาน          
น้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได!มีค/าอยู/ในมาตรฐานท่ีกําหนด มีเพียงค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมด ท่ีมีค/าเกินเกณฑ�         
ท่ีกําหนดของมาตรฐานท้ังสอง สําหรับผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินบริเวณพ้ืนท่ี C และ D ระหว/างช/วงก/อนมี
โครงการ ช/วงก/อสร!างโครงการแล!วเสร็จ และในป$จจุบัน พบว/า คุณภาพน้ํามีแนวโน!มดีข้ึน เนื่องจากค/าเหล็กใน
น้ําลดลง และอยู/ในเกณฑ�ค/ามาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมขององค�การอนามัยโลกและมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะ
บริโภคได! ยกเว!นค/าของแข็งละลายได!ท้ังหมดท่ีมีค/าเกินเกณฑ�ท่ีกําหนดของมาตรฐานท้ังสอง ดังแสดงในภาพ 
3.2-76 ส/วนผลการศึกษาคุณภาพน้ําใต!ดินในบริเวณพ้ืนท่ี E ระหว/างช/วงก/อนมีโครงการ ช/วงก/อสร!างโครงการ
แล!วเสร็จและในป$จจุบัน พบว/า คุณภาพน้ําส/วนใหญ/มีสภาพดีข้ึน เว!นแต/บริเวณใกล!ชายทะเล ซ่ึงมีปริมาณ  
คลอไรด�ค/อนข!างสูง ดังแสดงในภาพ 3.2-77 

ภาพ  3.2-74  เปรียบเทียบค-าของแข็งละลายได�ท้ังหมด (TDS) ระหว-างช-วงฤดูแล�งและฤดูฝน 
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       นอกจากนี้ ผลของการศึกษาจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม
ภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 พบว/า ในพ้ืนท่ีบริเวณ E มีป$ญหาในเรื่องความเข!มข!นของ
คลอไรด�ค/อนข!างสูง ซ่ึงจากผลการสํารวจคุณภาพน้ําในบริเวณดังกล/าวในป$จจุบัน พบว/า น้ําใต!ดินในบริเวณ
พ้ืนท่ี E ยังคงมีความเข!มข!นของคลอไรด�ค/อนข!างสูงเช/นกัน ท้ังนี้เพราะอาจมีการปนเปWXอนของสารละลายเกลือ 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป.นพ้ืนท่ีชายฝ$�งท่ีมีชั้นน้ําใต!ดินติดต/อกับทะเล อาจมีการแทรกตัวของน้ําทะเล จนทําให!มี
ผลเสียต/อคุณภาพน้ํา โดยความเข!มข!นของคลอไรด�ละลายอยู/ในชั้นใต!ดินสูงกว/า 500 มิลลิกรัมต/อลิตร          
ซ่ึงคุณภาพน้ําดังกล/าวพบว/าในบริเวณพ้ืนท่ี E ท่ียังคงป$ญหาความเค็ม ข!อมูลจากกรมส/งเสริมการเกษตรระบุว/า
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เกิดป$ญหาน้ําเค็มหนุนเข!าแม/น้ําแม/กลอง และลําคลองสาขาต/างๆ ค/อนข!าง
รุนแรง ส/งผลต/อคุณภาพน้ําใต!ดิน นอกจากนี้ยังมีป$ญหาระดับน้ําใต!ดิน ลดตํ่าลงไปมาก ส/งผลให!เกิดการทรุดตัว
ของแผ/นดิน หากมีการใช!น้ําใต!ดินต/อเนื่องเป.นเวลานาน อย/างไรก็ตาม ป$ญหาการทรุดตัวนี้ยังไม/รุนแรงนัก         
ในลุ/มน้ําแม/กลอง แต/อาจส/งผลกระทบในด!านการรุกล้ําของน้ําเค็มเข!าสู/ชั้นน้ําใต!ดิน 
 

ตาราง  3.2-51 คุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการ (A, B, C, D และ E) ช-วงก-อนมีโครงการ     
ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ และในป]จจุบัน 

พ้ืนท่ี สภาพการณ ปIท่ีศึกษา เหล็ก  
(Fe)  

(mg/l) 

Chloride (Cl) 
 (mg/l) 

Total 
Dissolved 

Solid (mg/l) 

หมายเหตุ 

A & B 

ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 5.1 
ต. = NIL 

ส. = 7.0 
ต. = 1.75 

ส. = 581 
ต. = 249.5 

- ลุ/มนํ้าแม/กลองตอนบน 
 
- บ/อหมายเลข SW-6 และ  
SW-13 ยังใช!อยู/ในป$จจุบัน 

ก/อสร!างโครงการ 
แล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ไม/มีบันทึก ไม/มีบันทึก ไม/มีบันทึก 

ป$จจุบัน 
(ค/าเฉล่ีย) 

พ.ศ. 2558 
0.3276 18.16 2118 - บ/อหมายเลข 5702000000 
10.8493 119.54 1,888.2 - บ/อหมายเลข DCD571 

- - - * ไม/มีการสํารวจพ้ืนท่ี A 

C & D 

ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 19.0 
ต. = 0.11 

ส. = 94 
ต. = 5.6 

ส. = 700 
ต. = 213 

- ลุ/มนํ้าแม/กลองตอนล/าง 
 
*บ/อหมายเลข MD247  
ร.ร. บ!านหนองเตียน  
อ.บ/อพลอย จ.กาญจนบุรี 

ก/อสร!างโครงการ 
แล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ส. = 215* 
ต. = 0.07 

ส. = 127 
ต. = 5.0 

ส. = 690 
ต. = 184 

ป$จจุบัน 
(ค/าเฉล่ีย) 

พ.ศ. 2558 

0.0035 37.44 2436 - บ/อหมายเลข Q827 
0.2065 953.1 5751 - บ/อหมายเลข Q822 
0.0202 91.03 951 - บ/อหมายเลข MD247 
0.2911 94.11 2512.8 - บ/อหมายเลข 5702000000 

E ก/อนมีโครงการ พ.ศ. 2521-2522 ส. = 36.0 
ต. = 0.0 

ส. = 3,270 
ต. = 0.80 

ส. = 8,688 
ต. = 82 

- พ้ืนท่ีชลประทาน 
ก/อสร!างโครงการ 
แล!วเสร็จ 

พ.ศ. 2529-2530 ส. = 35.0 
ต. = 0.09 

ส. = 998 
ต. = 4.40 

ส. = 7,680 
ต. = 180 

ป$จจุบัน 
(ค/าเฉล่ีย) 

พ.ศ. 2558 
0.0363 1159.44 3608.5 - บ/อหมายเลข 5608F015 
4.902 2153.77 5755.5 - บ/อหมายเลข CWE961 

หมายเหตุ :    SW-6  บ/อบาดาล No. 6 บ!านทุ/งนา SW-13  บ/อบาดาล No. 13  บ!านดงเสลา 
                 * ตําแหน/งของบ/ออาจจะอยู/ใกล!แหล/งแร/เหล็ก   ส. = ค/าสูงสุด  ต. = ค/าตํ่าสุด 
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ภาพ   3.2-75 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต�ดนิบริเวณ A และ B ระหว-างช-วงก-อนมีโครงการ 
ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ และในป]จจุบัน 

หมายเหตุ : * ไม/มีบันทึกข!อมูล 

ภาพ   3.2-76 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต�ดนิบริเวณ C และ D ระหว-างช-วงก-อนมีโครงการ 
ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ และในป]จจุบัน 
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  3.2.9 ทรัพยากรดิน 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห�สภาพป$จจุบันของทรัพยากรดิน ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ี
ใกล!เคียง 
     (2)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห�สภาพป$จจุบันของการชะล!างพังทลายของดินและการสูญเสียดิน        
ในพ้ืนท่ีลุ/มน้ํา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการเปqดหน!าดิน 
     (3)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมท่ีเกิดข้ึนต/อทรัพยากรดิน จากการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ 
     (4)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป5องกันและแก!ไขผลกระทบสิ่งแวดล!อมท่ีอาจเกิดข้ึนต/อ
ทรัพยากรดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล!อมท่ีเหมาะสม 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข!อมูลจากเอกสารรายงานทรัพยากรดิน การชะล!างพังทลายของดิน          
ในประเทศ และแผนท่ีชุดดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน และหน/วยงานอ่ืนๆ  
     (2)  ศึกษาข!อมูลดินจากกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือวิเคราะห�คุณสมบัติ ได!แก/ ความชื้นของดิน 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน (ดัชนีท่ีวิเคราะห� ได!แก/ ความเป.นกรด-ด/างของดิน เนื้อดิน ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน ความอ่ิมตัวของเบส (Base Saturation: BS) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (Cation 

ภาพ  3.2-77 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําใต�ดนิบริเวณ E ระหว-างช-วงก-อนมีโครงการ  
 ช-วงก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ และในป]จจุบัน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-189 

 

Exchange Capacity: CEC) ธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม) ความเค็มของดิน (Saline Soil, Sodic Soil 
และ Saline-Sodic) การกร/อนของดิน และจะมีการพิจารณาเก็บตัวอย/างโลหะหนักประเภทใดในดินหลังมีการ
สํารวจเบื้องต!นแล!ว 
     (3)  วิเคราะห�เปรียบเทียบกับการศึกษาในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 มีแนวทางการวิเคราะห�และดัชนีชี้วัด ผลกระทบ
สิ่งแวดล!อม ดังนี้ 
       - ทําการศึกษาข!อมูลคุณสมบัติของดิน เปรียบเทียบกับข!อมูลก/อนมีโครงการ ถ!า
พบว/ามีลักษณะแนวโน!มแตกต/างกัน พิจารณาได!ว/ามีผลกระทบเกิดข้ึน  
       - นําข!อมูลตัวอย/างดินมาวิเคราะห� เปรียบเทียบกับเกณฑ�แต/ละประเภท ดังตาราง 
3.2-52 
     (4)  เม่ือได!ทําการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล!อมของการสร!างเข่ือนท่ีมีต/อป$จจัยต/างๆ  
ข!างต!นแล!ว ต/อจากนั้นจึงประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการป5องกันและ
แก!ไขผลกระทบต/อสิ่งแวดล!อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล!อมต/อไป  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การศึกษาข�อมูลดินและสภาพการใช�ท่ีดิน จากรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร ปI พ.ศ. 2530  
       (1.1) สภาพการใช�ท่ีดิน 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B   
         สภาพการใช!ท่ีดินในพ้ืนท่ี A และ B พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นพ้ืนท่ีปhา โดยในพ้ืนท่ี
ตอนบนของพ้ืนท่ี A ปhามีสภาพค/อนข!างสมบูรณ� มีเนื้อท่ี 2,712,330 ไร/ หรือร!อยละ 85.38 ของพ้ืนท่ีศึกษา 
รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแบบพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า-นาข!าวและพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า มีเนื้อท่ี 223,320 ไร/ 
หรือร!อยละ 8.23 ของพ้ืนท่ีศึกษา และ 100,360 ไร/ หรือร!อยละ 3.70 ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามลําดับ ท่ีเหลือเป.น
นาข!าว-พืชไร/ นาข!าว และพืชไร/  ส/วนพ้ืนท่ี B พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นพ้ืนท่ีปhา มีเนื้อท่ี 3,134,780 ไร/ หรือร!อยละ 
90.75 ของพ้ืนท่ีศึกษา รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีพืชไร/–พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า พ้ืนท่ีน้ําท/วม พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า-พืชไร/ 
และพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า มีเนื้อท่ี 105,610 ไร/ หรือร!อยละ 3.06 ของพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ี 99,940 ไร/ หรือร!อยละ 
2.89 ของพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ี 68,170 ไร/ หรือร!อยละ 1.97 ของพ้ืนท่ีศึกษา และพ้ืนท่ี 45,830 ไร/ หรือร!อยละ 
1.33 ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 3.2-53 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ/างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา A พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นปhา ในส/วนของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม พบพ้ืนท่ี A มีการทําการเกษตร 2 ชนิด ได!แก/ นาข!าว พบตามพ้ืนท่ีลุ/มใกล!อําเภออุ!มผางและ
บริเวณท่ีราบฝ$�งตะวันตกใกล!ชายแดนพม/า และปลูกพืชไร/ พบกระจายท่ัวพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาท่ีมี
ความลาดชันไม/สูงมากนัก ส/วนพ้ืนท่ี B พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นพ้ืนท่ีปhา โดยปhามีสภาพการถูกบุกรุกในบริเวณตอน
เหนือและบริเวณใกล!อ/างเก็บน้ํา  มีการปลูกพืชไร/ตามริมขอบอ/างเก็บน้ํา โดยมีการบุกเบิกและเผาปhาเพ่ือการ
เพาะปลูกมากข้ึน พบพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า ท่ีเกิดจากการหมุนเวียนพ้ืนท่ีเพ่ือทําไร/เลื่อนลอย นอกจากนั้นใน
พ้ืนท่ี B ยังพบพ้ืนท่ีน้ําท/วม จากการกักเก็บน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ5า จากการวิเคราะห�ภาพรวมพบว/า สภาพ
การใช!ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ/างเก็บน้ํายังคงมีสภาพเป.นปhาสมบูรณ� มีการทําการเกษตรโดยปลูกพืชไร/
แบบหมุนเวียน ทําให!มีการท้ิงพ้ืนท่ีไว!จนกลายเป.นพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า การทําการเกษตรในลักษณะนี้
ก/อให!เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปhา เพ่ือใช!ในการปลูกพืชไร/เป.นวงกว!าง  
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ตาราง  3.2-52  เกณฑการวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 

ความช้ืนของดิน พิจารณาใช!ค/าการระเหยของนํ้าโดยวิเคราะห�จากอุตุนิยมวิทยาและวิเคราะห�ช/วงความเหมาะสมในการ
ปลูกพืช จากการจัดทํากราฟเปรียบเทียบช/วงความช้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชแทนการเก็บข!อมูล
ความช้ืนของดินในภาคสนาม 

ความอุดมสมบูรณ�
ของดิน  

ดัชนี ช้ี วัดผลกระทบ คือ ระดับความอุดมสมบูรณ�ของดินตามมาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประกอบด!วย ปริมาณอินทรียวัตถุ ร!อยละความอ่ิมตัวด!วยเบส ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกของดิน ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป.นประโยชน�ต/อพืช และปริมาณธาตุโพแทสเซียมท่ีเป.นประโยชน�
ต/อพืช 

ความเค็มของดิน สําหรับดินเค็มจะพิจาณาจากค/าการนําไฟฟ5ากับร!อยละของโซเดียม และปฏิกิริยาของ pH ซึ่งดินเค็มแต/
ละประเภทแสดง ดังน้ี 

ชนิดดินเค็ม ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ5 า 
(µS/m) 

ร!อยละของโซเดียม ปฏิกิริยาดิน (pH) 

ดินเค็ม > 4 <15 <8.5 
ดินโซดิก - > 15 > 8.5 
ดินเค็มโซดิก > 4 > 15 <8.5 
เกณฑ�ท่ีใช!ในการประเมินผลกระทบของอ/างเก็บนํ้าขนาดใหญ/ต/อความเค็มของดิน พิจารณา
จากปริมาณพ้ืนท่ีดินเค็มท่ีแจกกระจาย (distribution) ว/ามีการแจกกระจายเพ่ิมข้ึนมากน!อย
เพียงใด โดยการจัดทําแผนท่ีดินเค็ม ดัชนีช้ีวัดผลกระทบทางลบ คือร!อยละของพ้ืนท่ีดินเค็ม 
ท่ีเพ่ิมข้ึน ส/วนผลกระทบทางบวก จะพิจารณาจากร!อยละของดินเค็มท่ีลดลง  

ค ว า ม เ ป. น ก ร ด            
เป.นด/างของดิน 

จะพิจารณาผลกระทบและดัชนีช้ีวัด โดยศึกษาจากขนาดการแพร/กระจายของพ้ืนท่ีดินท่ีมีความเป.นกรด
เพ่ิมข้ึน คือมีค/า pH ต่ํากว/า 6 ดัชนีช้ีวัดผลกระทบคือ ร!อยละของพ้ืนท่ีดินกรด-ด/าง ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ความกร/อนของดิน วิธีการประเมินการกร/อนของดิน (Soil Erosion) สามารถประเมินได!จากตะกอนดินท่ีถูกนํ้าพัดพามา  
โดยการประเมินปริมาณการกร/อนของดินบนพ้ืนท่ี สามารถคํานวณได!จากสมการการสูญเสียดินสากล 
(The Universal Soil Loss Equation: USLE) ซึ่งสมการน้ีพัฒนาข้ึนตั้งแต/ป; 2504 โดยกรมการเกษตร
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ในป; 2521 Wisschmeier & Smith ได!ปรับปรุงแก!ไขใหม/ และมีการ
นํามาใช!ในการประเมินการสูญเสียดินในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน ตั้งแต/ป; 2510 จนถึงป$จจุบัน 
ดัชนีช้ีวัดผลกระทบทางลบคือ ร!อยละอัตราการสูญเสียดินท่ีเปลี่ยนแปลง 

โดยสรุปประเด็นผลกระทบและดัชนีช้ีวัดผลกระทบของทรัพยากรดิน มีดังน้ี 
ประเด็นผลกระทบ ดัชนีช้ีวัดผลกระทบ 
1. ความช้ืนของดิน ระยะเวลาความจุความช้ืนสนาม (เดือน)  
2. ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ระดับความอุดมสมบูรณ�ของดิน 
3. ความเค็มของดิน ร!อยละของพ้ืนท่ีดินเค็มท่ีเปลี่ยนแปลง 
4. ความเป.นกรด-ด/างของดิน ร!อยละของพ้ืนท่ีดินกรด-ด/างท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. การกร/อนของดิน ร!อยละอัตราการสูญเสียดินท่ีเปลี่ยนแปลง 
   ท้ังน้ีเข่ือนเพ่ือการชลประทาน จะมีผลกระทบแตกต/างจากเข่ือนเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ5า เน่ืองจากมีการส/งนํ้าใน
พ้ืนท่ีชลประทาน เช/น การเกิดป$ญหาดินเค็ม เป.นต!น 
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ตาราง  3.2-53  สภาพการใช�ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา A, B 

สภาพการใช�ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B 

เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ 
พืชไร/ 13,530 0.50 - - 
นาข!าว 17,180 0.63 - - 
นาข!าว-พืชไร/ 42,030 1.55 - - 
พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า 100,360 3.70 45,830 3.06 
พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า - นาข!าว 223,320 8.23 - - 
พืชไร/ - พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า - - 105,610 1.33 
พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า - พืชไร/ - - 68,170 1.97 
ปhา 2,315,910 85.3 3,134,780 2.89 
พ้ืนท่ีนํ้าท/วม - - 99,940 90.75 

รวม 2,712,330 100.00 3,454,330 100.00 
ท่ีมา: บริษัทเซ!าท�อี๊สท�เอเชียเทคโนโลยี จํากัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2530 
 
         พ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ําประกอบด�วยพ้ืนท่ี  C, D และ E 

         สภาพการใช!ท่ีดินพ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําประกอบด!วยพ้ืนท่ี C, D และ E             
ในพ้ืนท่ี C ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีต/อจากพ้ืนท่ี B มีสภาพการใช!ท่ีดินส/วนใหญ/เป.นปhาลักษณะทรงพุ/ม ความหนาแน/นของ
ปhาไม/แน/นทึบมากนัก เนื่องจากพ้ืนท่ีเป.นเขาหินปูนมีผิวหน!าดินต้ืน โดยมีพ้ืนท่ี 334,500 ไร/ หรือร!อยละ 86.49 
ของพ้ืนท่ีศึกษา นอกจากนี้ยังพบพ้ืนท่ีปลูกพืชไร/และพ้ืนหมุนเวียนจนเกิดเป.นพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า มีพ้ืนท่ี 
53,580 ไร/ หรือร!อยละ 13.81 ของพ้ืนท่ีศึกษา ในส/วนของพ้ืนท่ี D สภาพการใช!ท่ีดินส/วนใหญ/ยังคงเป.นพ้ืนท่ี
ปhา มีพ้ืนท่ี 706,880 ไร/ หรือร!อยละ 44.67 ของพ้ืนท่ี รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีปลูกพืชไร/-พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า พ้ืนท่ี
ปลูกพืชไร/ และพ้ืนท่ีนาข!าว-พืชไร/ โดยมีเนื้อท่ี 574,7201 ไร/ หรือร!อยละ 36.32 ของพ้ืนท่ีศึกษา เนื้อท่ี 
185,710 ไร/ หรือร!อยละ 11.74 ของพ้ืนท่ีศึกษา และ 88,370 ไร/ หรือร!อยละ 5.58 ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามลําดับ 
ส/วนพ้ืนท่ี E สภาพการใช!ท่ีดินส/วนใหญ/มีสภาพเป.นปhามีเนื้อท่ี 6,492,070 ไร/ หรือร!อยละ 79.89 ของพ้ืนท่ี
ศึกษา รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีพืชไร/–พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า-พืชไร/ พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า และ
พ้ืนท่ีนาข!าว–พืชไร/ โดยมีพ้ืนท่ี 733,910 ไร/ หรือร!อยละ 9.03 ของพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ี 291,490 ไร/ หรือร!อยละ 
3.58 ของพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ี 199,240 ไร/ หรือร!อยละ 2.45 ของพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ี 146,500 ไร/ หรือร!อยละ 
1.80 ของพ้ืนท่ีศึกษา และ พ้ืนท่ี 130,400 ไร/ หรือร!อยละ 1.61 ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามลําดับ  ดังแสดงในตาราง 
3.2-54 

         จะเห็นได!ว/ าสภาพการใช! ท่ี ดินส/วนใหญ/ของพ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเ ก็บน้ํ า
ประกอบด!วยพ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี D และพ้ืนท่ี E พ้ืนท่ีส/วนใหญ/ยังคงเป.นปhาไม! รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม      
พบการทําการเกษตร โดยปลูกพืชไร/เป.นหลัก ลักษณะการปลูกพืชไร/เป.นลักษณะการปลูกพืชไร/แบบหมุนเวียน 
จึงพบพ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/าจากการท้ิงพ้ืนท่ีไว! ปนกับพ้ืนท่ีปลูกพืชไร/ รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีนาข!าว โดยพบในพ้ืนท่ี 
E มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีน้ําท/วม ซ่ึงมีลักษณะเป.นพ้ืนท่ีลุ/มและท่ีราบน้ําท/วมถึง 
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ตาราง  3.2-54  สภาพการใช�ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา C, D, E  

สภาพการใช�ท่ีดิน พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี D พ้ืนท่ี E 
 เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ 
นาข!าว - - 2,890 0.18 20,070 0.25 
นาข!าว – พืชไร/ - - 88,370 0.02 130,400 1.61 
พืชไร/ - - 185,710 11.74 199,240 2.45 
พืชไร/ - พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า 53,580 13.81 574,720 36.32 733,910 9.03 
พืชไร/ – มะพร!าว - - 12,890 0.82 12,890 0.15 
พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า - - 310 0.02 146,500 1.8 
พ้ืนท่ีรกร!างว/างเปล/า - พืชไร/ - - - - 291,490 3.58 
ปhา 334,500 86.49 706,880 44.6 6,492,070 79.89 
สิ่งปลูกสร!าง – นาข!าว - - 10,660 0.67 - - 
พ้ืนท่ีนํ้าท/วม - - - - 99,940 1.24 

รวม รวม 388,080 100 1,582,430 94.37 8,126,510 
ท่ีมา: บริษัทเซ!าท�อี๊สท�เอเชียเทคโนโลยี จํากัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2530 
 
       (1.2) ทรัพยากรดิน 
         การศึกษาจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมภายหลัง
การสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ในป; พ.ศ. 2530 ในส/วนของทรัพยากรดิน เป.นการศึกษาข!อมูลดินจากการจําแนก
สมรรถนะท่ีดิน (Land Capability Classification) ซ่ึงเป.นการจําแนกทรัพยากรดินออกเป.นชั้นต/างๆ ตาม
ความเหมาะสมและข!อจํากัดในการใช!ประโยชน� โดยอาศัยลักษณะของดินและสภาพสิ่งแวดล!อมในการเกิดดิน
เป.นหลักในการจําแนก ข!อจํากัดในการใช!ประโยชน�ท่ีนํามาใช!เป.นหลัก ได!แก/ ความลาดเทของพ้ืนท่ี การชะล!าง
พังทลาย สภาพน้ําท/วม ความแห!งแล!งของดิน คุณสมบัติของดินท่ีมีป$ญหาในการใช!ประโยชน� ความลึกของดิน 
ฯลฯ ดินท่ีจําแนกออกแต/ละชั้นจะมีความเหมาะสมและข!อจํากัดในการใช!ประโยชน�ลดหลั่นกันลงไป คือ ดินชั้น
ท่ีหนึ่ง เป.นดินท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ไม/มีข!อจํากัดในการใช!ประโยชน�หรือมีเพียงเล็กน!อย ส/วนดินชั้นท่ีห!าหรือ
ชั้นสุดท!าย เป.นดินท่ีไม/เหมาะสมแก/การเพาะปลูก หรือมีข!อจํากัด ในการใช!ประโยชน�มาก 
         ในส/วนของพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ ได!แบ/งพ้ืนท่ีศึกษาออกเป.น 2 ส/วน ได!แก/ พ้ืนท่ี
ตอนบนของเข่ือนศรีนครินทร� (ได!แก/ พ้ืนท่ี A และ B) และพ้ืนท่ีด!านล/างของเข่ือนศรีนครินทร� (ได!แก/ พ้ืนท่ี C 
และ D) เม่ือนําข!อมูลการจําแนกสมรรถนะท่ีดินมาเชื่อมโยงกับข!อมูลดิน สามารถอธิบายพ้ืนท่ีศึกษาตอนบน
และตอนล/างของเข่ือน ได!ดังนี้ 
         พ้ืนท่ีตอนบนของเข่ือน (พ้ืนท่ี A และ B) 
         พ้ืนท่ีส/วนใหญ/ของพ้ืนท่ีตอนบนของเข่ือนมีสมรรถนะของดินในกลุ/ม VI VII VIII  
โดยพ้ืนท่ี A มีสมรรถนะของดินกลุ/ม VIII เนื้อท่ี 2,557,670 ไร/ หรือร!อยละ 74.03 ของพ้ืนท่ีศึกษา และพ้ืนท่ี B 
มีสมรรถนะของดินกลุ/ม VII เนื้อท่ี 2,186,700 ไร/ หรือร!อยละ 80.62 ของพ้ืนท่ีศึกษา เม่ือเทียบกับข!อมูลดิน
แล!ว พบว/า พ้ืนท่ีดังกล/าวเป.นพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ!อน ท่ีมีความลาดชันมากกว/า 35 เปอร�เซ็นต� พ้ืนท่ีบริเวณนี้ไม/มี
การศึกษาสํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง หากมีการทําการเกษตร จะเกิดการ      
ชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดินอย/างรุนแรง ขาดแคลนน้ําและบางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัด
กระจายอยู/บริเวณหน!าดิน พ้ืนท่ีท่ีเหลือเป.นกลุ/มสมรรถนะ II  III และ IV ซ่ึงกลุ/มสมรรถนะท่ี II เป.นกลุ/มชุดดิน
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ท่ีมีความเหมาะสมมากสําหรับการปลูกพืชไร/ เป.นกลุ/มดินร/วนริมแม/น้ํา หรือกลุ/มดินแม/น้ําหรือตะกอนน้ําพัดพา
รูปพัด เป.นกลุ/มดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ดีถึงปานกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง กลุ/มสมรรถนะท่ี III เป.น
กลุ/มชุดดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับพืชไร/ เป.นกลุ/มดินท่ีพบในท่ีดอนท่ีมีลักษณะของเนื้อดินเป.นดินร/วนปนดิน
เหนียว หรือดินร/วนเหนียวปนทรายแป5ง ดินมีความอุดมสมบูรณ�ต่ํา ส/วนกลุ/มสมรรถนะท่ี IV เป.นกลุ/ม  ชุดดินท่ี
มีความเหมาะสมน!อยสําหรับพืชไร/เป.นกลุ/มชุดดินท่ีมีลักษณะหน!าดินต้ืน คือความหนาของชั้นดินต้ังแต/ผิวดิน
ไปจนถึงชั้นดาน ชั้นท่ีมีก!อนกรวด ลูกรังหรือเศษหินมาก หรือพบชั้นพ้ืน หินพ้ืน ชั้นปูนมาร�ล ซ่ึงชั้นเหล/านี้จะ
เป.นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของพืช ท่ีเหลือของพ้ืนท่ีศึกษามีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการทําการเกษตรโดย
ในพ้ืนท่ี A พบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชไร/ประมาณร!อยละ 17.09 ของพ้ืนท่ีศึกษา มีป$ญหาการระบายน้ํา 
ลักษณะของดินเป.นดินร/วนปนทราย และพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงต/อการชะล!างพังทลาย ส/วนพ้ืนท่ี B พบพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการปลูกพืชไร/ประมาณร!อยละ 12.34 ของพ้ืนท่ีศึกษา มีป$ญหาการระบายน้ํา ลักษณะของดินเป.น
ดินร/วนปนทราย และพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงต/อการชะล!างพังทลายและดินต้ืน รายละเอียดของพ้ืนท่ีดังแสดงใน
ตาราง 3.2-55 
 
ตาราง  3.2-55  สมรรถนะของท่ีดิน ปI พ.ศ. 2528 – 2535 พ้ืนท่ีตอนบนของเข่ือน (พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B) 

 หน-วยแผนท่ี ไร- % ของพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี A 

II  (e, s) 23,790 0.88 
III (d, e, s, sm) 177,840 6.56 
III / IV  (e) 220,030 8.11 
IV (e) 41,730 1.54 
VI (e, es) 62,240 2.29 
VII (es) 2,106,700 80.62 
 รวม 2,632,330 100 

พ้ืนท่ี B 
II (e, m) 66,510 1.93 
III (d, e, es, gs, se, sm) 204,330 5.92 
III / IV  (es, se/sm) 16,530 0.48 
IV (e, eg, es, gs, se, sm) 133,090 3.86 
IV / VI (eg) 5,040 0.15 
VI (e, eg, er, es, ge, se) 108,620 3.15 
VI / IV (eg) 11,220 0.32 
VI /VII (eg, eg/er, er) 53,260 1.54 
VII (eg, er, es, ge, r) 294,210 8.51 
VII / VI (er) 3,850 0.11 
VIII (r, s) 2,557,670 74.03 
 รวม 3,454,330 100 
 ท่ีมา: บริษัทเซ!าท�อี๊สท�เอเชียเทคโนโลยี จํากัด  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2530 
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         พ้ืนท่ีด�านล-างของเข่ือน (พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี D) 
         พ้ืนท่ีด!านล/างของเข่ือนส/วนใหญ/มีสมรรถนะของดินในกลุ/ม VI VII VIII โดยพ้ืนท่ี 
C มีสมรรถนะของดินกลุ/ม VIII มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 229,980 ไร/ หรือร!อยละ 59.26 ของพ้ืนท่ีศึกษา และพ้ืนท่ี D 
มีสมรรถนะของดินกลุ/ม VIII เป.นส/วนใหญ/ มีเนื้อท่ี 502,200 ไร/ หรือร!อยละ 31.73 ของพ้ืนท่ีศึกษา เม่ือเทียบ
กับข!อมูลดินแล!วพบว/าพ้ืนท่ีดังกล/าวเป.นพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ!อน ท่ีมีความลาดชันมากกว/า 35 เปอร�เซ็นต� พ้ืนท่ี
บริเวณนี้ยังไม/มีการศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง หากมีการทํา
การเกษตรจะเกิดการชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดินอย/างรุนแรง ขาดแคลนน้ําและบางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นหินพ้ืน
หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู/บริเวณหน!าดิน พ้ืนท่ีท่ีเหลือเป.นกลุ/มสมรรถนะ II  III และ IV เช/นเดียวกับพ้ืนท่ี
ตอนบนของเข่ือน    
         ส/วนพ้ืนท่ีตอนกลาง (พ้ืนท่ี C) พ้ืนท่ีส/วนใหญ/อยู/ในกลุ/มสมรรถนะ VIII VII และ 
VI มีพ้ืนท่ีรวมร!อยละ 61.85 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบเป.นส/วนใหญ/ในพ้ืนท่ีสูงชันบริเวณทิศเหนือใต! และทิศตะวันตก
ของพ้ืนท่ี พบดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร/ รวมท้ังหมดร!อยละ 38.15 ของพ้ืนท่ีศึกษา โดยพบพ้ืนท่ี
ในกลุ/มสมรรถนะท่ี II เป.นพ้ืนท่ีส/วนใหญ/ พ้ืนท่ีสมรรถนะดังกล/าวพบกลุ/มดินท่ีมีความเหมาะสมมากสําหรับการ
ปลูกพืชไร/มีเนื้อท่ี 69,630 ไร/ หรือร!อยละ 17.94 ของพ้ืนท่ีศึกษา แต/กลุ/มดินดังกล/าวท่ีพบจะมีความเสี่ยงต/อ
การชะล!างพังทลาย แสดงให!เห็นว/าพ้ืนท่ีดังกล/าวมีการบุกรุกพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีมีความลาดชัน รองลงมาพบใน
กลุ/มสมรรถนะท่ี III และกลุ/มสมรรถนะ IV ซ่ึงในกลุ/มสมรรถนะ III เป.นกลุ/มดินท่ีมีความเหมาะสม สําหรับพืชไร/
เนื้อท่ี 55,470 ไร/ หรือร!อยละ 14.29 ของพ้ืนท่ีศึกษา ในกลุ/มดินดังกล/าวอาจพบป$ญหา เกิดความเสี่ยงต/อการ
ชะล!างพังทลายของดิน ส/วนกลุ/มสมรรถนะท่ี IV เป.นกลุ/มดินท่ีมีความเหมาะสมน!อยสําหรับพืชไร/ มีเนื้อท่ี 
22,960 ไร/ หรือร!อยละ 5.92 ของพ้ืนท่ีศึกษา กลุ/มดินดังกล/าวอาจพบป$ญหาเกิดความเสี่ยงต/อการชะล!าง
พังทลายเช/นกัน  
         ในส/วนของพ้ืนท่ี D พ้ืนท่ีส/วนใหญ/พบในกลุ/มสมรรถนะVIII VII และ VI มีพ้ืนท่ี
รวมร!อยละ 41.28 ของพ้ืนท่ีศึกษา พบบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ี 
มีลักษณะเป.นพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ!อน โดยพ้ืนท่ีส/วนใหญ/อยู/ในพ้ืนท่ีท่ีมีสมรรถนะ VIII มีเนื้อท่ี 502,200 ไร/ หรือ
ร!อยละ 31.73 ของพ้ืนท่ีศึกษา ส/วนพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ/มดินเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรประกอบด!วยกลุ/ม
สมรรถนะ II  III และ IV กลุ/มสมรรถนะดังกล/าวเป.นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาสมในการปลูกพืชไร/ โดยพบพ้ืนท่ี
เหมาะสมในการทําการเกษตรมากท่ีสุดในกลุ/มสมรรถนะ III  กลุ/ม II และกลุ/ม IV ซ่ึงในกลุ/มสมรรถนะ III จะพบ
กลุ/มดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับพืชไร/ ดินดังกล/าอาจพบป$ญหา การระบายน้ํา มีความอุดมสมบูรณ�ตํ่า และมี
ความเสี่ยงต/อการชะล!างพังทลาย มีเนื้อท่ี 411,620 ไร/ หรือร!อยละ 26.01 ของพ้ืนท่ีศึกษา รองลงมาเป.นกลุ/ม
สมรรถนะ II เป.นกลุ/มดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร/มาก พบในดินบริเวณท่ีราบหุบเขาตามแนวแม/น้ํา
จากทิศเหนือจรดใต! มีเนื้อท่ี 154,390 ไร/ หรือร!อยละ 9.76 ของพ้ืนท่ีศึกษา และกลุ/มสมรรถนะ IV เป.นกลุ/ม
ดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร/น!อย กลุ/มดินดังกล/าวพบในท่ีลุ/มซ่ึงมีความเสี่ยงต/อน้ําท/วมขัง มีเนื้อท่ี 
136,480 ไร/ หรือร!อยละ 8.62 ของพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีเหลือเป.นกลุ/มสมรรถนะท่ีมีการปนกันของกลุ/ม II/III, III/II, 
III/IV และ IV//VI ดังแสดงในตาราง 3.2-56 
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ตาราง  3.2-56  สมรรถนะของท่ีดิน ปI 2528 – 2535 พ้ืนท่ีตอนล-างของเข่ือน (พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี D) 

หน-วยแผนท่ี ไร- % ของพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี C       
II (e, m) 69,630 17.94 
III (e, es, s sd, se, sm) 55,470 14.29 
IV (es, s, se) 22,960 5.92 
VI (s) 2,470 0.64 
VII (es) 7,570 1.95 
VIII (s) 229,980 59.26 

รวม 388,080 100 
พ้ืนท่ี D       
พ้ืนท่ีของทหาร  73,390 4.64 
II (m) 154,390 9.76 
II / III (m/sm) 53,930 3.41 
III (d, ds, es, s, se, sm) 411,620 26.01 
III / II (d/m) 13,040 0.83 
III / IV  (sm, se/s) 53,990 3.41 
IV (d, es, s, se, sm) 136,480 8.62 
IV / VI (s, sm/es) 32,230 2.04 
VI (es, s, se) 65,050 4.11 
VII (es) 86,110 5.44 
VIII (r, s) 502,200 31.73 

รวม 1,582,430 100 
ท่ีมา: บริษัทเซ!าท�อี๊สท�เอเชียเทคโนโลยี จํากัด  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2530 
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     (2)  ทรัพยากรดิน และการชะล�างพังทลายของดินในป]จจุบัน 
       (2.1) คุณสมบัติกลุ-มชุดดินในลุ-มน้ําแม-กลอง 
         จากข!อมูลกลุ/มชุดดิน มาตราส/วน 1:50,000 ของกรมพัฒนาท่ีดิน ป; พ.ศ. 2555 นํามา
วิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� โดยนําข!อมูลกลุ/มชุดดินมาซ!อนทับในพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง พบว/า 
กลุ/มชุดดินท่ีพบมากท่ีสุด ได!แก/ กลุ/มชุดดินท่ีมีพ้ืนท่ี 11,764,328 ไร/ หรือร!อยละ 60.43 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/
กลอง กลุ/มชุดดินนี้ประกอบด!วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชันมากกว/าร!อยละ 35 สภาพพ้ืนท่ี         
มีความลาดชันสูง พ้ืนท่ีท่ีมีการทําการเกษตรจะเป.นพ้ืนท่ีเสี่ยงต/อการถูกชะล!างพังทลาย ส/งผลให!เกิดการ
สูญเสียหน!าดิน โดยถูกชะล!างไปยังพ้ืนท่ีตอนล/างของลุ/มน้ํา นอกจากนี้การพังทลายของดินยังส/งผลกระทบต/อ
ระบบนิเวศน� ดังนั้น พ้ืนท่ีบริเวณดังกล/าวไม/ควรนํามาใช!ประโยชน�ทางการเกษตร ควรสงวนไว!เป.นปhา         
ตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล/งต!นน้ําลําธาร รองลงมาเป.นกลุ/มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
5,578,843 ไร/ หรือร!อยละ 28.66 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง และเป.นกลุ/มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ/ม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
1,435,930 ไร/ หรือร!อย 7.38 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง ดังแสดงในภาพ 3.2-78 และตาราง 3.2-57 
         จากตารางแสดงคุณลักษณะของกลุ/มชุดดิน (ดังตาราง 3.2-58) และตาราง
แสดงสภาพป$ญหาของกลุ/มชุดดินลุ/มน้ําแม/กลอง (ดังตาราง 3.2-59) สามารถสรุปได!ว/า พ้ืนท่ีส/วนใหญ/อยู/ใน
กลุ/มชุดดินท่ี 62 มีลักษณะและสมบัติดินท่ีพบไม/แน/นอน มีท้ังดินลึกและดินต้ืน หรือพ้ืนท่ีหินพ้ืนโผล/           
ส/วนกลุ/มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอน มีคุณลักษณะของกลุ/มชุดดินส/วนใหญ/ท่ีพบอยู/ในกลุ/มชุดดินท่ี 46, 47 48, 
49, 52, 54, 55 และกลุ/มชุดดินท่ี 56 ซ่ึงมีป$ญหาหลักในเรื่องดินต้ืน บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะเสี่ยงต/อการ
เกิดการชะล!างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังพบกลุ/มชุดดินท่ี 40, 41 และกลุ/มชุดดินท่ี 44 ซ่ึงจะมีป$ญหา          
ในเรื่องความอุดมสมบูรณ�ของดินตํ่า เนื่องจากเนื้อดินเป.นดินทรายหรือดินร/วนปนทราย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความ        
ลาดชัน หน!าดินจะถูกชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดินได!ง/าย ส/วนกลุ/มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ/ม คุณลักษณะของ
กลุ/มชุดดินส/วนใหญ/อยู/ในกลุ/มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 และกลุ/มชุดดิน
ท่ี 59 ซ่ึงป$ญหาส/วนใหญ/จะเป.นเรื่องของความอุดมสมบูรณ�ของดินตํ่า ส/วนป$ญหาอ่ืนท่ีพบ ได!แก/ ป$ญหาดินเป.นกรดจัด 
ซ่ึงพบในกลุ/มชุดดินท่ี 10 และป$ญหาดินเลนพบในกลุ/มชุดดินท่ี 12 
 

ตาราง  3.2-57  กลุ-มชุดดินในลุ-มน้ําแม-กลอง 
 

กลุ-มชุดดิน จํานวนเนื้อท่ี (ไร-)  ร�อยละ  
กลุ/มชุดดินท่ีพบในท่ีลุ/ม 
1,  2, 3, 3x, 4, 6, 8, 8x, 10, 11, 12, 15, 17, 17hi, 17nb, 18, 18hi, 19, 20, 20hi, 21,59 1,435,930 7.38 
กลุ/มชุดดินท่ีพบในท่ีดอน 
25 ,28, 28C, 29, 29C, 29D, 29E, 31, 31B, 31C, 31D, 31E, 33, 33B, 33d3, 35, 35B, 35C, 
36, 36B, 36C, 36D, 37D, 38, 38B, 40, 40B, 40C, 41B, 44, 44B, 44C, 44d3C, 46B, 46C46D, 
47B, 47C, 47D, 47E, 48,48B, 48C, 48D, 48E, 49, 49B, 49C, 52, 52B, 52C, 54C, 54D, 55, 
55B, 55C, 55D, 56, 56B, 56C, 56, 60B, 61B,61C,61D 5,578,843 28.66 
62 11,764,328 60.43 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 129341 0.66 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งก/อสร!าง 67,917 0.35 
แหล/งนํ้า 490,199 2.52 

ผลรวมท้ังหมด 19,466,558 100.00 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
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ภาพ 3.2-78  แผนท่ีกลุ-มชุดดินในลุ-มน้ําแม-กลอง

 ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
 



รายงานฉบับสมบูรณ
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 1 2 3 4 6 7 8 

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�ต/อพืช เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน c c c c cl cl c 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน c c c c c c c 

ความเป.นประโยชน�ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน เลว เลว เลว เลว เลว เลว 
ดีปานกลางถึง 
ค/อนข!างเลว 

ความเป.นประโยชน�ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินบน pH 5.5-6.5 4.5-5.5 5.5-8.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.5 6.0-7.0 
ปฏิกิริยาดินล/าง pH 6.5-8.0 4.5-5.0 6.5-8.0 7.0-8.0 4.5-5.5 6.0-7.0 6.0-7.0 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลีย่น
ประจุบวก (C.E.C.) 

Cmal-1 >20 >20 >20 >20 <10 10-20 >20 

ความอิ่มตัวด!วยประจุ
บวกที่เป.นด/าง (B.S.) 

% 35-75 <35 35-75 >75 <35 >75 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 >150 >150 
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 10 11 12 15 16 17 18 

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�
ต/อพืช 

เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน c c c sil sil sl sl 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน c c c sicl sicl scl scl 

ความเป.นประโยชน�ของ
ออกซิเจน 

การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน เลว เลว เลวมาก เลว เลว เลวปานกลาง เลวปานกลาง 

ความเป.นประโยชน�ของธาตุ
อาหาร 

อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ปฏิกิริยาดินบน pH 
4.5-5.0/ 
4.0-4.5 

4.5-5.0 6.5-7.0 5.5-6.5 5.5-6.5 4.5-6.0 6.0-7.0 

ปฏิกิริยาดินล/าง pH 
<4.5/ 

4.5-<4.5 
4.5-<4.5 6.5-<4.5 6.5-8.0 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-6.5 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก 
(C.E.C.) 

Cmal-1 >20/>20 >20 >20 10-20 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง 
(B.S.) 

% 
35-75/ 
35-75 

35-75 >75 35-75 35-75 <35 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร >150/>150 >150 >150 >150 >150 >150 >150 
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 
 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 19 20 21 25 28 29 

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�ต/อ
พืช 

เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน ls Sl l gsl c sic 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน cal l cl gscl c c 

ความเป.นประโยชน�ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน เลวปานกลาง เลวปานกลาง เลวปานกลาง เลวปานกลาง ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป 
ความเป.นประโยชน�ของธาตุ
อาหาร 

อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ต่ํา 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ต่ํา 
ปฏิกิริยาดินบน pH 5.0-7.0 5.0-7.0 6.0-7.0 4.5-5.5 6.5-8.0 6.0-7.0 
ปฏิกิริยาดินล/าง pH 7.0-8.0 7.0-8.0 5.5-6.5 4.5-5.5 8.0-8.5 4.5-5.5 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (C.E.C.) Cmal-1 <10 10-20 10-20 <10 >20 10-20 
ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง (B.S.) % 35-75 >75 >75 <35 >75 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร <150 >150 >150 0-50 >150 >150 
ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 

คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 31 33 35 36 37 38 
ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�ต/อ
พืช 

เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน cl sil sl sl ls sl 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน c sil scl scl cl ls 

ความเป.นประโยชน�ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน ดีปานกลาง ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป 
ความเป.นประโยชน�ของธาตุ
อาหาร 

อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินบน pH 6.0-7.0 5.5-6.5 5.0-6.5 5.5-6.5 5.0-5.5 5.5-6.5 
ปฏิกิริยาดินล/าง pH 5.5-7.0 7.0-8.5 4.5-5.0 6.0-7.0 4.5-5.0 6.0-7.0 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (C.E.C.) Cmal-1 10-20 <10 <10 <10 <10 <10 
ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง (B.S.) % >20 >75 <35 35-75 <35 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 >150 
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 
 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 40 41 46 47 48 49 

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�
ต/อพืช 

เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน sl ls gcl/cl L sgsl sl/sl 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน sl scl/scl vgc/c Vgc vgscl vgc/sgscl 

ความเป.นประโยชน�ของ
ออกซิเจน 

การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน ดีปานกลาง ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีปานกลางถึง 
ดีมากเกินไป 

ความเป.นประโยชน�ของธาตุ
อาหาร 

อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ต่ํา ต่ํา ต่ําถึงปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ต่ํา ต่ํา ต่ําถึง 

ปานกลาง 
ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

ปฏิกิริยาดินบน pH 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-7.0/ 
6.0-7.0 

5.5-7.0 5.5-6.5 5.0-6.5/ 
5.0-6.0 

ปฏิกิริยาดินล/าง pH 4.5-5.5 5.0-6.0 4.5-5.5/ 
6.0-8.0 

5.5-6.5 6.5-6.0 4.5-5.5/ 
4.5-5.5 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (C.E.C.) Cmal-1 <10 <10 <10/>20 10-20 <10 <10/<10 
ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง (B.S.) % <35 35-75 <35/>75 35-75 <35 <35/<35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร >150 >150 0-50/50-100 0-50 0-50 0-50/50-100 
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 52 54 55 56 59 60 

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�ต/อพืช เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน cl c cl Sl sl sil 
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน cl c c Sgscl sl sicl 

ความเป.นประโยชน�ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป ดีมากเกินไป เลวปานกลาง ดีปานกลาง 
ความเป.นประโยชน�ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินบน pH 7.0-8.0 7.0-8.0 6.0-7.0 5.0-6.0 5.5-6.5 6.0-7.0 
ปฏิกิริยาดินล/าง pH 8.0 8.0 6.0-8.0 4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-7.0 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(C.E.C.) 

Cmal-1 
>20 >20 >20 <10 <10 10-12 

ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง (B.S.) % >75 >75 35-75 <35 35-37 35-37 
สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร 0-50 50-100 50-100 50-100 >150 50-100 

ความต�องการของประเภทการใช�ประโยชนที่ดิน กลุ-มชุดดิน 
คุณภาพที่ดิน ป]จจัยที่ใช�พิจารณา หน-วย 61 62     

ความชุ/มชื้นที่เป.นประโยชน�ต/อพืช เนื้อดินบน ชั้นมาตรฐาน l -     
เนื้อดินล/าง ชั้นมาตรฐาน cl -     

ความเป.นประโยชน�ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน ดีปานกลาง -     
ความเป.นประโยชน�ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง -     

ความอุดมสมบูรณ�ของดิน ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง -     
ปฏิกิริยาดินบน pH 4.5-5.5 -     
ปฏิกิริยาดินล/าง pH 6.5-8.0 -     

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(C.E.C.) 

Cmal-1 
<10 -     

ความอิ่มตัวด!วยประจุบวกที่เป.นด/าง (B.S.) % 37-37 -     
สภาวะการหยั่งลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร >150 -     
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ตาราง  3.2-58  คุณลักษณะกลุ-มชุดดินลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 
 

หมายเหต ุ:  อักษรย-อ  l = ดินร/วน  ls = ดินทรายปนดินร/วน sl = ดินร/วนปนทราย  c = ดินเหนียว sil = ดินร/วนปนทรายแป5ง 
 cl = ดินร/วนปนดินเหนียว  scl = ดินร/วนเหนียวปนทราย sic = ดินเหนียวปนทรายแป5ง sicl = ดินร/วนเหนียวปนทรายแป5ง gc = ดินเหนียวปนกรวด 
 gcl = ดินร/วนเหนียวปนกรวด vgcl = ดินร/วนเหนียวปนกรวดมาก    

สัญลักษณ ความลาดชัน ร�อยละของความลาดชัน    
A พื้นที่ราบเรียบถึงค/อนข!างราบเรียบ 0-2    
B พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน!อย 2-5    
C พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด  5-12    
D พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน  12-20    
E พื้นที่เนินเขา 20-35    

หน-วยที่ดินมปี]ญหาในการเพาะปลูก หน/วยที่ดิน 21 : ดินค/อนข!างเป.นทรายในพื้นที่ลุ/ม หน/วยที่ดิน 40  : ดินค/อนข!างเป.นทราย
ในพื้นที่ดอน 

หน/วยที่ดิน 41,44  : ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน 

  หน/วยที่ดิน 25 :  ดินตื้นในพื้นที่ลุ/ม หน/วยที่ดิน  :46, 47, 48, 49,52 ดินตื้น
ในพื้นที่ดอน 

หน/วยที่ดิน 62  : พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด หรือพื้นที่ภูเขา 

  หน/วยที่ดิน 20  : ดินเค็ม หน/วยเบ็ดเตล็ด ES : พื้นที่ผาชัน หน/วยเบ็ดเตล็ด RL : ที่ดินเต็มไปด!วยก!อนหิน 
ที่มา  :  กรมพัฒนาที่ดิน , 2555
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ตาราง  3.2-59  สภาพป]ญหาของกลุ-มชุดดินในลุ-มน้ําแม-กลอง 

กลุ-มชุดดิน สภาพป]ญหาของกลุ-มชุดดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 1 เน้ือดินเป.นดินเหนียวจัด จึงไถพรวนเตรียมดินยาก 

กลุ/มดินชุดท่ี 2 
เน้ือดินเป.นดินเหนียวจัด  ดินเป.นกรดจัดมาก มีชั้นดินท่ีเป.นกรดรุนแรงมากลึกและมีชั้นดินท่ีมีศักยภาพก/อให!เกิดเป.นกรดจัด
มากหรือดินเปรี้ยวจัดในระดับลึกมาก การไถพรวนเตรียมดินยาก 

กลุ/มดินชุดท่ี 3 ความเค็มของดิน ถ!าพบช้ันดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน หรือได!รับความเสียหายจากนํ้าไหล
บ/าท/วมขังพ้ืนท่ี ถ!าอยู/ในพ้ืนท่ีลุ/มตํ่า 

กลุ/มดินชุดท่ี 4 พ้ืนท่ีลุ/มตํ่าอาจประสบป$ญหาบ!างจากนํ้าไหลบ/าท/วมขังจากนํ้าฝน พ้ืนท่ีค/อนข!างดอนอาจขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช/วงนาน 
กลุ/มดินชุดท่ี 6 ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า พ้ืนท่ีค/อนข!างดอนอาจขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช/วงนาน หรือพบอยู/ในพ้ืนท่ีลุ/มตํ่า 

อาจได!รับความเสียหายจากนํ้าไหลบ/าท/วมขังในฤดูฝน 
กลุ/มดินชุดท่ี 7 บางพ้ืนท่ีอาจประสบกับการขาดแคลนนํ้า ถ!าฝนท้ิงช/วงนานหรือพบในพ้ืนท่ีค/อนข!างดอน 
กลุ/มดินชุดท่ี 8 ไม/แน/นอนขึ้นอยู/กับพ้ืนท่ีเดิมก/อนยกร/อง การเตรียมแปลงปลูกและการจัดการดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 10 ดินเป.นกรดจัดมากถึงเป.นกรดรุนแรงมาก มักขาดแร/ธาตุอาหารพืช พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกัน 

จะมีสารละลาย พวกอะลูมิน่ัมและเหล็กเป.นปริมาณมากจนเป.นพิษต/อพืชท่ีปลูก 
กลุ/มดินชุดท่ี 11 เน้ือดินเป.นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด ความอุดมสมบูรณ�ตํ่า 
กลุ/มดินชุดท่ี 12 เน้ือดินเป.นดินเลน ทําให!มีความสามารถในการคํ้าจุนต!นพืชตํ่ามาก มีนํ้าทะเลท/วมถึงเป.นประจําทุกวัน ไม/เหมาะสม 

ต/อการทําการเพาะปลูก 
กลุ/มดินชุดท่ี 15 ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า หน!าดินแน/นทึบ 
กลุ/มดินชุดท่ี 17 เน้ือดินเป.นดินร/วนปนทรายถึงดินร/วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ�ตํ่า 
กลุ/มดินชุดท่ี 18 ดินมีความอุดมสมบูรณ�ตํ่าและมีเน้ือดินบนค/อนข!างเป.นทราย พืชมีโอกาสเส่ียงต/อการขาดแคลนนํ้า 
กลุ/มดินชุดท่ี 19 เน้ือดินบนค/อนข!างเป.นทรายและดินล/างแน/นทึบไม/เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช 
กลุ/มดินชุดท่ี 20 ดินเค็ม เม่ือพืชขาดนํ้าจะเห่ียวเฉาและตายอย/างรวดเร็ว มีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป.นพิษต/อพืช ดินค/อนข!างเป.นทราย  

มีโครงสร!างของดินแน/นทึบ 
กลุ/มดินชุดท่ี 21 อาจมีป$ญหาเรื่องนํ้าท/วมอย/างฉับพลันในฤดูนํ้าหลาก 
กลุ/มดินชุดท่ี 25 ดินต้ืน ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า พบกรวดหรือลูกรังปน ภายในความลึก 50 เซนติเมตร  
กลุ/มดินชุดท่ี 28 ดินเหนียวจัด เม่ือดินแห!งแข็งและเม่ือดินเป;ยกจะเหนียวติดเครื่องจักรกลการเกษตร ทําให!ไถพรวนยาก ขาดแคลนนํ้า  

เม่ือแห!งจะแตกระแหงเป.นร/องลึกและกว!าง 
กลุ/มดินชุดท่ี 29 ความอุดมสมบูรณ�ตํ่า พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงเกิดการชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 31 พ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ทําให!เกิดชะล!างสูญเสียหน!าดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 33 ไม/ค/อยมีป$ญหาในการใช!ประโยชน� แต/อาจขาดแคลนนํ้าในบางช/วงเวลา เม่ือฝนท้ิงช/วงนาน 
กลุ/มดินชุดท่ี 35 เน้ือดินค/อนข!างเป.นทราย ความอุดมสมบูรณ�ตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีป$ญหาเกี่ยวกับชะล!างพังทลายของหน!าดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 36 เน้ือดินค/อนข!างเป.นทราย ทําให!ดินอุ!มนํ้าได!น!อย สําหรับบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง อาจมีป$ญหาเรื่องการชะล!างพังทลาย 
กลุ/มดินชุดท่ี 37 ดินมีความอุดมสมบูรณ�ตํ่า และหน!าดินค/อนข!างเป.นทรายหนา 
กลุ/มดินชุดท่ี 38 ปกติไม/มีป$ญหา แต/พ้ืนท่ีตํ่าอาจประสบป$ญหานํ้าไหลบ/าท/วมขังในฤดูฝนหรือขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช/วงนาน  
กลุ/มดินชุดท่ี 40 เน้ือดินค/อนข!างเป.นทราย ขาดแคลนนํ้า ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า ในพ้ืนท่ีท่ีมีความชันหน!าดินง/ายต/อการถูกชะล!าง

พังทลายสูญเสียหน!าดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 41 ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า ขาดแคลนนํ้า แต/ถ!ามีฝนตกมากดินช้ันบนจะแฉะและอาจเป.นอันตรายต/อพืชรากหัว  

พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันหน!าดินถูกชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดินและเกิดเป.นร/องลึก 
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ตาราง  3.2-59  สภาพป]ญหาของกลุ-มชุดดินในลุ-มน้ําแม-กลอง (ต-อ) 
กลุ-มชุดดิน สภาพป]ญหาของกลุ-มชุดดิน 

กลุ/มดินชุดท่ี 44 ดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ํา ขาดแคลนนํ้า พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิดการชะล!าง
พังทลายและสูญเสียหน!าดินง/ายมาก เกิดเป.นร/องลึกและกว!าง 

กลุ/มดินชุดท่ี 46 ดินตื้นท่ีมีช้ันลูกรังหนา ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ํา ขาดแคลนนํ้า พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิดการ
ชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดิน 

กลุ/มดินชุดท่ี 47 ดินตื้นถึงเศษหินท่ีรองรับด!วยช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันหน!าดิน
ง/ายมากต/อการถูกชะล!างพังทลาย 

กลุ/มดินชุดท่ี 48 ดินตื้นถึงเศษหินหรือก!อนหิน ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ํา ขาดแคลนนํ้า พ้ืนท่ีท่ีความลาดหน!าดิน
ง/ายต/อการถูกชะล!างพังทลาย 

กลุ/มดินชุดท่ี 49 ดินตื้นถึงช้ันลูกรังและมีช้ันลูกรังหนาน!อยกว/า 100 ซม.จากผิวดิน ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ํา 
บางพ้ืนท่ีมีช้ันเช่ือมแข็งของเหล็ก บางแห/งมีก!อนศิลาแลงโผล/กระจัดกระจายอยู/ท่ัวไปเป.นอุปสรรคต/อ
การเกษตรกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงเกิดการชะล!างพังทลายของหน!าดินอย/างรุนแรง 

กลุ/มดินชุดท่ี 52 ป$ญหาในการใช!ประโยชน�ท่ีดินสําหรับการปลูกพืชจะมีน!อย แต/ถ!าพบช้ันปูนมาร�ลตื้นกว/า 25 ซม.จะมีป$ญหา
เรื่องการไถพรวน 

กลุ/มดินชุดท่ี 54 ดินเหนียวจัดและโครงสร!างแน/นทึบ การไถพรวนยาก ต!องทําในช/วงท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ พ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูงจะเกิดการชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดิน 

กลุ/มดินชุดท่ี 55 พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดิน ซึ่งจะก/อให!เกิดเป.นดินตื้น 
กลุ/มดินชุดท่ี 56 ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดินได!ง/าย 
กลุ/มดินชุดท่ี 59 ความอุดมสมบูรณ�ของดินต่ํา บางพ้ืนท่ีเสี่ยงต/อการถูกนํ้าไหลบ/าท/วมขังในฤดูฝน และอาจมีก!อนหิน

ปะปนอยู/ในดิน 
กลุ/มดินชุดท่ี 60 เน้ือดินเป.นพวกดินร/วน บางแห/งมีช้ันดินท่ีมีเน้ือดินค/อนข!างเป.นทราย ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ปาน

กลาง 
กลุ/มดินชุดท่ี 61 มีก!อนหินกระจัดกระจายท่ัวไปบนดิน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันหน!าดินง/ายต/อการถูกชะล!างพังทลาย 
กลุ/มดินชุดท่ี 62 สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง พ้ืนท่ีทําการเกษตรง/ายต/อการถูกชะล!างพังทลายสูญเสียหน!าดิน ส/งผล

กระทบต/อระบบนิเวศน� ไม/ควรนํามาใช!ประโยชน�ทางการเกษตร ควรสงวนไว!เป.นปhาตามธรรมชาติเพ่ือ
รักษาแหล/งต!นนํ้าลําธาร 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 

       (2.2) การวิเคราะหทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B (ดังภาพ 3.2-79) 
        เม่ือนําข!อมูลกลุ/มดินพ้ืนท่ีตอนบนอ/างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณพ้ืนท่ี A และ B 
มาวิเคราะห�บริเวณพ้ืนท่ีต้ังเข่ือนและบริเวณโดยรอบอ/างเก็บน้ํา พบว/าพ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นกลุ/มชุดดินท่ี 62  
สภาพการใช!ท่ีดินเป.นพ้ืนท่ีปhาไม! ท้ังนี้พบกลุ/มชุดดินท่ี 46, 47, 48, 52, 55, 56 ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบอ/างเก็บน้ํา 
ซ่ึงกลุ/มชุดดินดังกล/าวเป.นกลุ/มชุดดินท่ีเป.นดินต้ืน หากอยู/ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงจะทําให!เกิดการชะล!าง
พังทลายของหน!าดินอย/างรุนแรง  
         พ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ําประกอบด�วยพ้ืนท่ี C, D และ E (ดังภาพ 3.2-80) 
         พ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําประกอบด!วยพ้ืนท่ี C , D และ E  เม่ือนําข!อมูลกลุ/มชุด
ดินมาวิเคราะห�บริเวณท!ายน้ําจากตัวเข่ือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีอพยพและพ้ืนท่ีได!รับประโยชน�จากโครงการ  
พบว/าพ้ืนท่ี D กลุ/มชุดส/วนใหญ/ท่ีพบเป.นกลุ/มชุดดินท่ี 62 รองลงมาพบกลุ/มชุดินท่ี 46, 47, 48, 52, 55, 56   
ซ่ึงเป.นกลุ/มชุดดินท่ีเสี่ยงต/อการชะล!างพังทลาย ซ่ึงตะกอนจะไปลงสู/แม/น้ําอย/างรวดเร็ว เนื่องจากเป.นพ้ืนท่ีท่ีอยู/
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บริเวณตอนบนของพ้ืนท่ีรับน้ํา ส/วนกลุ/มชุดดินท่ีพบในลุ/มน้ําสาขาท่ีราบแม/น้ํากลองส/วนใหญ/อยู/ในพ้ืนท่ีลุ/ม 
ได!แก/ กลุ/มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 8 ซ่ึงกลุ/มชุดดินดังกล/าวเนื้อดินเป.นดินเหนียว ซ่ึงมีอนุภาคขนาดเล็กเกิดการ
ไหลผ/านลําน้ําและตกตะกอนรวมกันบริเวณท่ีลุ/ม นอกจากนี้พ้ืนท่ีส/วนใหญ/ริมแม/น้ําแม/กลอง จะพบกลุ/มชุดดิน
ท่ี 33 ซ่ึงพบบริเวณริมน้ํา พ้ืนท่ีเขตท!ายน้ําจึงเป.นพ้ืนท่ีท่ีมีการตกค!างของตะกอนดินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถ  
อุ!มน้ําได!มาก อนุภาคขนาดเล็กของดินสามารถจับประจุของไอออนได!ดี 
       (2.3) สภาพการใช�ท่ีดิน 
         จากข!อมูลสภาพการใช!ท่ีดิน มาตราส/วน 1:50,000 ของกรมพัฒนาท่ีดิน             
ป; พ.ศ. 2555 นํามาวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� โดยนําข!อมูลสภาพการใช!ท่ีดินมาซ!อนทับใน
พ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง พบว/า สภาพการใช!ท่ีดินในลุ/มน้ําแม/กลอง ส/วนใหญ/มีสภาพเป.นปhาไม! มีพ้ืนท่ีประมาณ 
13,531,794 ไร/ หรือร!อยละ 69.51 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง มีสภาพเป.นปhาดิบชื้นประมาณ 7,000,596 ไร/ 
หรือร!อยละ 35.96 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง และมีสภาพเป.นปhาผลัดใบพ้ืนท่ี 6,506,933 ไร/ หรือร!อย 33.43 
ของพ้ืนลุ/มน้ําแม/กลอง รองลงมาเป.นพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีพ้ืนท่ีประมาณ 4,236,278 ไร/ หรือร!อยละ 21.76 
ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมส/วนใหญ/เป.นพืชไร/พ้ืนท่ี 1,955,146 ไร/ หรือร!อยละ 10.04 ของ
พ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง รองลงมาปลูกไม!ยืนต!น มีพ้ืนท่ี 676,997 ไร/ หรือร!อยละ 3.48 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
และนาข!าว มีพ้ืนท่ี 640,401 ไร/หรือร!อยละ 3.29 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลองตามลําดับท่ีเหลือเป.นพ้ืนท่ี          
อ/างเก็บน้ํา บ/อ สระ หมู/บ!านและสิ่งก/อสร!าง แม/น้ํา หนองบึง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช/น ทุ/งหญ!า ปhาละเมาะ พ้ืนท่ีลุ/ม 
เหมืองเก/า บ/อลูกรังและบ/อดิน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3.2-60 และภาพ 3.2-81 
       (2.4) การวิเคราะหการใช�ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B   
         สภาพการใช!ท่ีดินบริเวณพ้ืนตอนบนอ/างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B  
พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นพ้ืนท่ีปhาไม!คิดเป.นร!อยละ 90 ของพ้ืนท่ี A และพ้ืนท่ี B สภาพปhาในพ้ืนท่ี A จะพบปhาดิบชื้น
มากกว/าปhาผลัดใบ โดยพบปhาดิบชื้นพ้ืนท่ี 3,072,339 ไร/ หรือร!อยละ 85.67 ของพ้ืนท่ี A ส/วนสภาพปhาในพ้ืนท่ี 
B พบปhาผลัดใบมากกว/าปhาดิบชื้น โดยพบปhาผลัดใบพ้ืนท่ี  2,677,917 ไร/ หรือร!อยละ 73.65 ของพ้ืนท่ี B  
ส/วนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีพบในพ้ืนท่ีตอนบนอ/างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาพ้ืนท่ี A พบมีการทําไร/หมุนเวียนพ้ืนท่ี 
125,858 ไร/ หรือร!อยละ 3.51 ของพ้ืนท่ี A  ท่ีเหลือพบ ปลูกพืชไร/ นาข!าว ไม!ยืนต!น และไม!ผลตามลําดับ พ้ืนท่ี
การเกษตรพ้ืนท่ี B เกษตรกรทําการปลูกพืชไร/ ไม!ยืนต!น ไม!ผล และนาข!าว ตามลําดับ นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ี B 
จะพบการใช!ท่ีดินในลักษณะของพ้ืนท่ีลุ/ม เหมืองแร/ บ/อขุด และบ/อดิน ดังแสดง ในตาราง 3.2-61 และ     
ภาพ 3.2-82 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-79  แผนท่ีกลุ-มชุดดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 

ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-208 

 

 
 

ภาพ 3.2-80   แผนท่ีกลุ-มชุดดินบริเวณด�านท�ายอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี C, D และ E) 
 

 ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-209 

 

ตาราง 3.2-60  การใช�ท่ีดินประเภทต-างๆ ในลุ-มน้ําแม-กลองและขนาดพ้ืนท่ีของท่ีดินแต-ละประเภท 

สัญลักษณ สภาพการใช�ท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ 
A1 นาข!าว 640,401 3.29 
A2 พืชไร/ 1,955,146 10.04 
A3 ไม!ยืนต!น 676,997 3.48 
A4 ไม!ผล 491,330 2.52 
A5 พืชผัก 146,091 0.75 
A6 ไร/หมุนเวียน 125,858 0.65 
A7 โรงเรือนเลี้ยงสตัว� 52,288 0.27 
A8 พืชนํ้า 562 0.00 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว�นํ้า 147,603 0.76 
F1 ปhาดิบช้ืน 7,000,596 35.96 
F2 ปhาผลดัใบ 6,506,933 33.43 
F3 ปhาผสม 857 0.00 
F5 ปhาปลูก 23,407 0.12 
M1 ทุ/งหญ!า ไม!ละเมาะ 385,486 1.98 
M2 พ้ืนท่ีลุ/ม 20,399 0.10 
M3 เหมืองเก/า บ/อลูกรัง บ/อดิน 73,080 0.38 
M4 พ้ืนท่ีถม 20,418 0.10 
U1 ตัวเมืองและย/านการค!า 23,499 0.12 
U2 หมู/บ!าน 373,279 1.92 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบันต/างๆ 127,037 0.65 

 รวม 19,466,558 100.00 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ภาพ 3.2-81  สภาพการใช�ท่ีดินลุ-มน้ําแม-กลอง 

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง  3.2-61  สภาพการใช�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 

 
สัญลักษณ 

 
สภาพการใช�ท่ีดิน 

พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B 
เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ เนื้อท่ี (ไร-) ร�อยละ 

A1 นาข!าว 16,874 0.47 481 0.01 
A2 พืชไร/ 25,260 0.71 96,622 2.66 
A3 ไม!ยืนต!น 2,265 0.06 7,368 0.20 
A4 ไม!ผล 1,540 0.04 6,009 0.17 
A5 พืชผัก 255 0.01 479 0.01 
A6 ไร/หมุนเวียน 125,858 3.51   0.00 
A7 โรงเรือนเลี้ยงสตัว� 47 0.00 43 0.00 
F1 ปhาดิบช้ืน 3,067,576 85.65 582,209 16.01 
F2 ปhาผลดัใบ 319,796 8.93 2,677,917 73.65 
F5 ปhาปลูก 76 0.00   0.00 
M1 ทุ/งหญ!า และไม!เมาะ 1,153 0.03 9,138 0.25 
M2 พ้ืนท่ีลุ/ม   0.00 279 0.01 
M3 เหมืองเก/า บ/อลูกรัง บ/อดิน   0.00 604 0.02 
M4 พ้ืนท่ีถม 1,237 0.03   0.00 
U1 ตัวเมืองและย/านการค!า 719 0.02   0.00 
U2 หมู/บ!าน 8,497 0.24 9,092 0.25 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบันต/างๆ 593 0.02 2,585 0.07 
U4 ถนน 2,037 0.06 457 0.01 
U5 โรงงานอุตสาหกรรม 13 0.00   0.00 
U6 รีสอร�ท 514 0.01   0.00 
W1 แม/นํ้า หนอง บึง 6,904 0.19 6,454 0.18 
W2 อ/างเก็บนํ้า บ/อ สระ 257 0.01 236,242 6.50 

รวม 3,581,472 100.00 3,635,979 100.00 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 

ภาพ 3.2-82  สภาพการใช�ท่ีดินลุ-มน้ําแม-กลองบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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         พ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ําประกอบด�วยพ้ืนท่ี  C, D และ E   
         สภาพการใช!ท่ีดินพ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําประกอบด!วยพ้ืนท่ี C, D และ E        
ส/วนพ้ืนท่ี C ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีต/อจากพ้ืนท่ี B สภาพการใช!ท่ีดินส/วนใหญ/ของพ้ืนท่ี C มีสภาพเป.นปhาผลัดใบพ้ืนท่ี 
437,021 ไร/ หรือร!อยละ 90.81 ของพ้ืนท่ี C และพบปhาดิบชื้นพ้ืนท่ี 21,482 ไร/ หรือร!อยละ 4.46 ของพ้ืนท่ี C 
โดยท่ีเป.นพ้ืนท่ีแหล/งน้ํา พ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส/วนพ้ืนท่ี D ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีด!านล/างของพ้ืนท่ี C พบ
พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นปhาผลัดใบพ้ืนท่ี 592,908 ไร/ หรือร!อยละ 36.62 ของพ้ืนท่ี D การทําการเกษตรในพ้ืนท่ี D 
เนื่องจากพ้ืนท่ีมีสภาพเป.นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน!อย พบมีการทําพืชไร/พ้ืนท่ี 587,192 ไร/ หรือร!อยละ 36.26 
ของพ้ืนท่ี D รองลงมามีการปลูกไม!ยืนต!น นาข!าว ไม!ผล และพืชผัก ส/วนพ้ืนท่ี E ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีราบ มีการใช!พ้ืนท่ี
ส/วนใหญ/เพ่ือการเกษตร โดยเป.นพ้ืนท่ีนาข!าวมากท่ีสุดประมาณ 543,395 ไร/ หรือร!อยละ 20.67 ของพ้ืนท่ี E 
รองลงมาเป.นพืชไร/ พ้ืนท่ี 453,777 ไร/ หรือร!อยละ 17.26 ของพ้ืนท่ี E  ไม!ผลประมาณ 346,544 ไร/ หรือ  
ร!อยละ 13.18 ของพ้ืนท่ี E  ไม!ยืนต!นประมาณ 156,498 ไร/ หรือร!อยละ 5.95 ของพ้ืนท่ี E และพืชผักพ้ืนท่ี 
100,100 ไร/ หรือร!อยละ 3.81 ของพ้ืนท่ี E ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 3.2-62 และภาพ 3.2-83 
 

ตาราง  3.2-62  สภาพการใช�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี C , D และ E) 

 
สัญลักษณ 

 
สภาพการใช�ที่ดิน 

พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี  D พ้ืนท่ี  E 
เน้ือที่ (ไร-) ร�อยละ เน้ือที่ (ไร-) ร�อยละ เน้ือที่ (ไร-) ร�อยละ 

A1 นาข!าว 98 0.02 34,810 2.15 543,395 20.67 
A2 พืชไร/ 5,208 1.08 587,192 36.26 453,777 17.26 
A3 ไม!ยืนต!น 2,768 0.58 151,547 9.36 156,498 5.95 
A4 ไม!ผล 2,307 0.48 20,623 1.27 346,544 13.18 
A5 พืชผัก 377 0.08 7,477 0.46 100,100 3.81 
A7 โรงเรือนเลี้ยงสตัว� 26 0.01 3,404 0.21 43,444 1.65 
A8 พืชนํ้า         562 0.02 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว�นํ้า     285 0.02 147,277 5.60 
F1 ปhาดิบช้ืน 21,482 4.46         
F2 ปhาผลดัใบ 437,021 90.81 592,908 36.62 215,953 8.22 
F3 ปhาผสม         857 0.03 
F5 ปhาปลูก         9,164 0.35 
M1 ทุ/งหญ!า และไม!เมาะ 2,681 0.56 78,410 4.84 124,597 4.74 
M2 พ้ืนท่ีลุ/ม     281 0.02 16,181 0.62 
M3 เหมืองเก/า บ/อลูกรัง บ/อดิน     23,509 1.45 38,590 1.47 
M4 พ้ืนท่ีถม         19,020 0.72 
U1 ตัวเมืองและย/านการค!า     2,249 0.14 17,942 0.68 
U2 หมู/บ!าน 1,458 0.30 35,827 2.21 235,736 8.97 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบันต/างๆ 3,165 0.66 60,292 3.72 40,254 1.53 
U6 รีสอร�ท 520 0.11 2,854 0.18 13,108 0.50 
W1 แม/นํ้า หนอง บึง 1,930 0.40 5,836 0.36 33,228 1.26 
W2 อ/างเก็บนํ้า บ/อ สระ 2,014 0.42 7,269 0.45 27,154 1.03 

รวม 481,255 100.00 1,619,194 100.00 2,628,490 100.00 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 
3-214 

 

 
 

ภาพ 3.2-83  แผนท่ีสภาพการใช�ท่ีดินบริเวณด�านท�ายอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี  C, D และ E) 

 ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร)์ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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       (2.5) การประเมินอัตราการชะล�างพังทลายของดิน 
         ในการศึกษาครั้งนี้ ได!ประเมินอัตราการชะล!างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีลุ/มน้ํา      
แม/กลองโดยใช!สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ตามวิธีการของ Wischmeier 
และ Smith (1978) โดยมีรูปสมการดังนี้ 

A = R K L S C P 
         ซ่ึงมีรายละเอียดตัวแปรแต/ละตัวดังนี้ คือ 
         A เป.นค/าการสูญเสียดินต/อหน/วยของพ้ืนท่ี ซ่ึงได!จากการคํานวณ โดยการคูณ
ค/าป$จจัยต/างๆ 6 ป$จจัย ค/านี้เป.นการประเมินค/าเฉลี่ยรายป;ของการชะล!างพังทลายของช/องว/างระหว/างร/องริ้ว 
(Inter rill) กับร/องริ้ว (rill) จากพายุฝน (rain storms) สําหรับพ้ืนท่ีดอน (field sized upland areas)       
ค/านี้โดยท่ัวไปไม/รวมการชะล!างพังทลายจากร/องลึก (gully) ริมฝ$�งน้ํา (stream bank) หรือการพังทลายจาก
ลม แต/ค/า A นี้ จะรวมตะกอนดินท่ีถูกพัดพามาก/อนท่ีจะถึงตอนล/างของลําน้ํา (downslope stream) หรือ
อ/างเก็บน้ํา (reservoir)  
         R เป.นค/าท่ีรวมท้ังป$จจัยของน้ําฝนและการไหลบ/า (rainfall and runoff 
erosivity factor) ซ่ึงเป.นค/าเฉพาะแห/ง ตามปกติค/า R นี้ จะเป.นค/าแสดงความหมายถึงค/าเฉลี่ยรายป;ต/อหน/วย
ดัชนีการชะล!างพังทลาย (erosion index unit)  
         K เป.นค/าป$จจัยความคงทนต/อการถูกชะล!างพังทลายของดิน (soil erodibility 
factor) เป.นค/าเฉพาะแต/ละชั้นของดิน (soil horizon)  
         L เป.นค/าป$จจัยความยาวของความลาดชัน (slope length factor) 
         S เป.นป$จจัยความชันของการลาดเท (slope steepness factor) 
         C เป.นค/าป$จจัยการจัดการพืช (crop management factor) เป.นค/าท่ีไม/มี
ขนาดหรือหน/วยค/า C เป.นค/าท่ีแสดงความหมายถึง อัตราส/วนของการสูญเสียดินระหว/างพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่งปกคลุมอยู/กับพ้ืนท่ีท่ีถูกไถพรวนปราศจากพืชคลุมดิน ซ่ึงใช!ในการหาค/าความคงทนต/อการ   
ถูกชะล!างพังทลายของดิน 
         P เป.นค/าป$จจัยการปฏิบัติเพ่ือป5องกันการชะล!างพังทลาย (conservation 
practice) เป.นค/าท่ีไม/มีขนาดหรือหน/วย ค/า P เป.นค/าท่ีแสดงความหมายถึงอัตราส/วนระหว/างการสูญเสียดิน
จากพ้ืนท่ีท่ีมีการอนุรักษ�แบบต/างๆ เช/น ทําแนวคันดิน (contouring) การปลูกพืชเป.นแถบ (strip cropping) 
หรือการทําข้ันบันได (terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
         การประเมินค/าป$จจัยต/างๆ ท่ีเก่ียวข!องในสมการการสูญเสียดินสากล  
         (a)  ค/าป$จจัยเก่ียวกับฝน (R) การประเมินค/าป$จจัยการชะล!างพังทลายของฝน
ใช!เส!นชั้นน้ําฝนรายป;เฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของกรมอุตุนิยมวิทยามาคํานวณหาค/า R จากสูตร 

R  =  0.4996X – 12.1415 
         จากสูตรค/า R ท่ีได!จะมีหน/วยเป.นตันต/อเฮกแตร�ต/อป; ทําการแปลงเป.นหน/วยตัน
ต/อไร/ต/อป; โดยนําค/าตัวเลข 6.25 ไปหาร 
         (b)  ค/าป$จจัยเก่ียวกับภูมิประเทศ ได!แก/ ความยาว (L) และระดับความลาดชัน 
(S) ใช!ค/าเฉลี่ยส/วนใหญ/ของหน/วยท่ีดินมาคํานวณค/าป$จจัย LS-factor โดยค/าป$จจัยรวมของ LS-factor ของชั้น
ความลาดชันตามหน/วยท่ีดิน  
         (c)  ค/าป$จจัยความคงทนของดินต/อการชะล!างพังทลาย (K)  ใช!ชนิดของเนื้อดิน
บน และหน/วยธรณีวิทยา (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545)  
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         (d)  ค/าป$จจัยเก่ียวกับพืช (C) ใช!ค/าตัวเลขจากหนังสือแนวทางการประเมินอัตรา       
ชะล!างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีลุ/มน้ําประเทศไทย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545)  
         (e)  ป$จจัยเก่ียวกับการอนุรักษ�ดินและน้ํา (P) ไม/มีมาตรการอนุรักษ�ให!มีค/า
เท/ากับ 1 ยกเว!นพ้ืนท่ีทํานาข!าวให!มีค/าเท/ากับ 0.100 
         ในการหาค/าอัตราการชะล!างพังทลายของดิน และการทําแผนท่ีระดับการ
สูญเสียดิน ใช!วิธีซ!อนทับแผนท่ีกลุ/มชุดดิน แผนท่ีสภาพการใช!ท่ีดิน และเส!นระดับปริมาณน้ําฝนรายป;เฉลี่ย ซ่ึงจะทราบ
ว/าค/าป$จจัยการสูญเสียดิน เพ่ือคํานวณหาค/าอัตราการชะล!างพังทลายของดิน และทําแผนที่ระดับการสูญเสีย 
ซ่ึงในการหาค/าอัตราการชะล!างพังทลายของดิน และการทําแผนท่ีใช!โปรแกรมคอมพิวเตอร�ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�  
         ผลการวิเคราะห�อัตราการชะล!างพังทลายของดินลุ/มน้ําแม/กลอง แสดงได!        
ดัง    ตาราง 3.2-63 และภาพ 3.2-84 พบว/า มีระดับอัตราการชะล!างพังทลายของดิน แบ/งได! 5 ระดับ คือ 
         (1) ระดับการสูญเสียดินน!อย การสูญเสียดิน 0-2 ตันต/อไร/ต/อป; มีเนื้อท่ี 
9,878,124 ไร/ หรือร!อยละ 50.74 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
         (2)  ระดับการสูญเสียดินปานกลาง การสูญเสียดิน 2-5 ตันต/อไร/ต/อป; มีเนื้อท่ี 
1,086,177 ไร/ หรือร!อยละ 5.58 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
         (3)  ระดับการสูญเสียดินรุนแรง การสูญเสียดิน 5-15 ตันต/อไร/ต/อป; มีเนื้อท่ี 
5,767,885 ไร/ หรือร!อยละ 29.63 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
         (4)  ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก การสูญเสียดิน 15-20 ตันต/อไร/ต/อป; มีเนื้อ
ท่ี 1,035,146 ไร/ หรือร!อยละ 5.32 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
         (5)  ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด การสูญเสียดินมากกว/า 20 ตันต/อไร/
ต/อป; มีเนื้อท่ี 1,699,226 ไร/ หรือร!อยละ 8.75 ของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําแม/กลอง 
 
ตาราง  3.2-63  ระดับอัตราการชะล�างพังทลายของดินลุ-มน้ําแม-กลอง 

ระดับการชะล�างพังทลายของดิน อัตราการสูญเสียดิน เนื้อท่ี 
 (ตัน/ไร-/ปI) ไร- ร�อยละ 
1.  น!อย 0-2 9,878,124 50.74 
2.  ปานกลาง 2-5 1,086,177 5.58 
3.  รุนแรง 5-15 5,767,885  29.63 
4.  รุนแรงมาก 15-20 1,035,146 5.32 
5.  รุนแรงมากท่ีสุด มากกว/า 20 1,699,226 8.75 

รวม 19,466,558 100.00 
ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 
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ภาพ  3.2-84  แผนท่ีการชะล�างพังทลายของดินลุ-มน้ําแม-กลอง 
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       (2.6) การวิเคราะหการชะล�างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B (ดังภาพ 3.2-85) 
         พ้ืนท่ีตอนบนอ/างเก็บน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี A และ B ผลการวิเคราะห�การชะล!าง
พังทลายของดิน พบว/า พ้ืนท่ีตอนบนอ/างเก็บน้ําพ้ืนท่ี A พ้ืนท่ีส/วนใหญ/มีการชะล!างพังทลายระดับน!อย         
มีพ้ืนท่ี 3,122,129 ไร/ หรือร!อยละ 87.17 ของพ้ืนท่ี A เนื่องจากพ้ืนท่ีส/วนใหญ/ยังคงสภาพของปhาดิบชื้นท่ี
สมบูรณ� พบพ้ืนท่ีท่ีมีการสูญเสียดินระดับรุนแรงมากท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 172,109 ไร/ หรือร!อยละ 4.81 ของพ้ืนท่ี A 
ส/วนใหญ/พบในพ้ืนท่ีใกล!หมู/บ!านท่ีมีการทําการเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชไร/หมุนเวียน ส/วนพ้ืนท่ีตอนบนอ/าง
เก็บน้ําในพ้ืนท่ี B ซ่ึงอยู/ถัดจากพ้ืนท่ี A ซ่ึงเป.นท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีส/วนใหญ/มีการชะล!างพังทลาย
ของดินในระดับรุนแรงมีพ้ืนท่ี 2,245,154 ไร/ หรือร!อยละ 61.75 ของพ้ืนท่ี A เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้ังเข่ือน
และบริเวณโดยรอบของอ/างเก็บน้ําสภาพพ้ืนท่ีปhาจะเป.นปhาผลัดใบซ่ึงไม/สมบูรณ� ท้ังนี้พ้ืนท่ีท่ีมีระดับการชะล!าง
พังทลายระดับรุนแรงมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี B คือ บริเวณท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปhาเพ่ือทําการเกษตรโดยมีพ้ืนท่ี 
99,408 ไร/ หรือร!อยละ 2.73 ของพ้ืนท่ี B  ดังแสดงในตาราง 3.2-64 

 
 ตาราง  3.2-64  ระดับการชะล�างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 

 

ระดับการชะล�างพังทลายของ
ดิน 

อัตราการสูญเสียดิน พ้ืนท่ี A พ้ืนท่ี B 
(ตัน/ไร-/ปI) ไร- ร�อยละ ไร- ร�อยละ 

1.  น!อย 0-2 3,122,129 87.17 949,519 26.11 
2.  ปานกลาง 2-5 88,747 2.48 137,409 3.78 
3.  รุนแรง 2-15 118,729 3.32 2,245,154 61.75 
4.  รุนแรงมาก 15-20 79,758 2.23 204,489 5.62 
5.  รุนแรงมากท่ีสุด มากกว/า 20 172,109 4.81 99,408 2.73 

รวม 3,581,472 100.00 3,635,979 100.00 
ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 
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ภาพ  3.2-85  แผนท่ีการชะล�างพังทลายของดิน บริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A และ B) 
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         พ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ําประกอบด�วยพ้ืนท่ี  C, D และ E 
         พ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําบริเวณพ้ืนท่ี C ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีต/อเนื่องจากพ้ืนท่ี B พ้ืนท่ี 
ส/วนใหญ/มีการชะล!างพังทลายของดินในระดับรุนแรงมีพ้ืนท่ี 323,324 ไร/ หรือร!อยละ 67.18 ของพ้ืนท่ี C 
เนื่องจากมีสภาพพ้ืนท่ีปhาเป.นปhาผลัดใบซ่ึงไม/สมบูรณ� รองลงมามีการชะล!างพังทลายของดินระดับน!อย มีพ้ืนท่ี 
117,683 ไร/ หรือร!อยละ 24.45 ของพ้ืนท่ี C และจากสภาพภูมิประเทศท่ียังคงเป.นพ้ืนท่ีภูเขาซ่ึงมีพ้ืนท่ีราบ   
ริมฝ$�งแม/น้ํา และพบมีการชะล!างพังทลายของดินในระดับรุนแรงมากท่ีสุด ระดับรุนแรง และระดับปานกลาง 
โดยมีพ้ืนท่ี 1,916 ไร/ หรือร!อยละ 0.40 ของพ้ืนท่ี A และพ้ืนท่ี 21,456 ไร/ หรือร!อยละ 4.46 ของพ้ืนท่ี A และ
พ้ืนท่ี 16,876 ไร/ หรือร!อยละ 3.51 ของพ้ืนท่ี A ตามลําดับ แสดงในตาราง 3.2-61 และภาพ 3.2-86 
         พ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําบริเวณพ้ืนท่ี D พ้ืนท่ีส/วนใหญ/ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ/มน้ํา
สาขาห!วยตะเพิน และลุ/มน้ําสาขาท่ีราบน้ําแม/กลอง ผลการวิเคราะห�การชะล!างพังทลายของดิน มีระดับการชะล!าง 
พังทลายของดินระดับรุนแรง มีพ้ืนท่ี 637,843 ไร/ หรือร!อยละ 39.39 ของพ้ืนท่ี D บริเวณท่ีพบการสูญเสียดิน
ระดับรุนแรงมากท่ีสุด พบในพ้ืนท่ีลุ/มน้ําสาขาห!วยตะเพินซ่ึงอยู/บริเวณตอนบนโดยมีการสูญเสียดินมากกว/า 20 
ตันต/อไร/ต/อป; มีพ้ืนท่ี  437,463 ไร/ หรือร!อยละ27.02 ของพ้ืนท่ี D เนื่องจากลักษณะของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําเป.นพ้ืนท่ี 
ท่ีมีความลาดชันสูง ประกอบกับกลุ/มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีส/วนใหญ/เป.นดินต้ืน ขณะเดียวกันมีการใช!พ้ืนท่ีโดยการ
ปลูกพืชไร/บริเวณท่ีราบริมฝ$�งแม/น้ํา พบการชะล!างพังทลายของดินระดับน!อย มีพ้ืนท่ี 296,039 ไร/ หรือ ร!อยละ 
18.28 ของพ้ืนท่ี D จากข!องมูลยังพบว/าพ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําบริเวณพ้ืนท่ี D มีความเสี่ยงต/อการได!รับ
ผลกระทบจากการสูญเสียดินจากพ้ืนท่ีตอนบนท่ีสามารถไหลมากับแม/น้ําได!มากท่ีสุด แสดงในตาราง 3.2-61 
และภาพ 3.2-86 
         พ้ืนท่ีด!านท!ายอ/างเก็บน้ําบริเวณพ้ืนท่ี E ผลการวิเคราะห�การชะล!างพังทลาย
ของดิน พบว/า พ้ืนท่ีส/วนใหญ/มีการสูญเสียดินในระดับน!อยมีพ้ืนท่ี 1,350,726 ไร/ หรือร!อยละ 51.39 ของพ้ืนท่ี 
E เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป.นท่ีราบ รองลงมามีการสูญเสียดินในระดับรุนแรงมีพ้ืนท่ี 520,591 ไร/ หรือ
ร!อยละ 19.81 ของพ้ืนท่ี E และระดับปานกลางมีพ้ืนท่ี 406,849 ไร/ หรือร!อยละ 15.48 ของพ้ืนท่ี E โดยพบ
บริเวณด!านทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ี แสดงในตาราง 3.2-65 และภาพ 3.2-86 
 
ตาราง  3.2-65  ระดับการชะล�างพังทลายของดินพ้ืนท่ีด�านท�ายอ-างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี  C, D และ E)   
 

ระดับการชะล�าง 
พังทลายของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน พ้ืนท่ี C พ้ืนท่ี  D พ้ืนท่ี  E 
(ตัน/ไร-/ปI) ไร- ร�อยละ ไร- ร�อยละ ไร- ร�อยละ 

1.  น!อย 0-2 117,683 24.45 296,039 18.28 1,350,726 51.39 
2.  ปานกลาง 2-5 16,876 3.51 70,031 4.33 406,849 15.48 
3.  รุนแรง 2-15 323,324 67.18 637,843 39.39 520,591 19.81 
4.  รุนแรงมาก 15-20 21,456 4.46 177,818 10.98 167,329 6.37 
5.  รุนแรงมาก
ท่ีสุด 

มากกว/า 20 1,916 0.40 437,463 27.02 182,995 6.96 

รวม 481,255 100.00 1,619,194 100.00 2,628,490 100.00 
ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�) 
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ภาพ  3.2-86  แผนท่ีการชะล�างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนอ-างเก็บน้ํา 
(พ้ืนท่ี C, D และ E) 

 ท่ีมา:  การศึกษาของ วว., 2557  (จากการวิเคราะห�ด!วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�) 
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  3.2.10 การกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน  
     1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
      (1)  เพ่ือศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล!อมในแง/ของความสัมพันธ�กับการกัดเซาะและการ
ตกตะกอนของดิน โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสารและการรวบรวมข!อมูลจากการสํารวจภาคสนามประกอบ 
      (2)  เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของการกัดเซาะและการตกตะกอนของการศึกษาในครั้งนี้ 
และท่ีได!ดําเนินการมาแล!วก/อนท่ีจะมีโครงการและหลังการก/อสร!างโครงการแล!ว และหาลักษณะท่ีแน/ชัดของ
การเปลี่ยนแปลงต/างๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน 
      (3)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมท่ีอาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของ
โครงการท่ีมีต/อการกัดเซาะ และการตกตะกอนในพ้ืนท่ีรับน้ํา ผลของการกัดเซาะฝ$�งและการทับถมตะกอนดิน
ในอ/างเก็บน้ํา การเกิดสภาพเสื่อมโทรมของลําน้ําแควใหญ/ด!านท!ายน้ําและการกัดเซาะลงของฝ$�งแม/น้ํา 
      (4)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการป5องกันแก!ไขผลกระทบสิ่งแวดล!อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป.นรูปธรรม 
     2) วิธีการศึกษา 
      (1)  รวบรวมผลการศึกษาท่ีผ/านมาในอดีตจากการดําเนินการของ กฟผ. ท้ังในด!านการกัด
เซาะและตกตะกอนในอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� และบริเวณสองฝ$�งลําน้ําท่ีอยู/ทางด!านท!ายน้ํา 
      (2)  ตรวจสอบข!อมูลท่ีเก่ียวข!อง เช/น การใช!ท่ีดิน แผนท่ีภาพถ/ายทางอากาศ รายงาน
ต/างๆ ท่ีเก่ียวข!องกับเข่ือนศรีนครินทร�ในเรื่องของการกัดเซาะและการตกตะกอน 
      (3)  หาลักษณะของผลกระทบของกระบวนการกัดเซาะและตกตะกอนเดิมท่ีมีต/อ
สภาพแวดล!อม ทําการศึกษาโดยใช!ผลการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมหลังการสร!างเข่ือน 
ซ่ึงมีผู!ทําการศึกษาเข่ือนอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการมาก/อนแล!ว 
      (4)  สํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีโครงการโดยเน!นบริเวณพ้ืนท่ีอ/างเก็บน้ํา เพ่ือศึกษาการ           
กัดกร/อนของพ้ืนท่ีฝ$�งในอ/างเก็บน้ํา การพังทลายของฝ$�งแม/น้ําช/วงท!ายน้ํา และการทับถมของตะกอนดินบริเวณ
ร/องน้ําเดินเรือตามชายฝ$�งทะเล หาสภาพเง่ือนไขของขบวนการกัดเซาะบนพ้ืนท่ีรับน้ําในบริเวณต!นน้ําของเข่ือน
ศรีนครินทร�และการกัดเซาะผิวดินบริเวณท!ายน้ําของตัวเข่ือน 
      (5)  วิเคราะห�และแปรผล ท่ีอาจเป.นไปได!ว/าเป.นผลจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงส/งผล
ต/อสภาพแวดล!อมอันอาจจะเกิดจากขบวนการกัดเซาะและตกตะกอนของดิน 
      (6)  หาข!อสรุปและข!อเสนอแนะเพ่ือจัดเตรียมแผนงานลดผลกระทบและแผนการ
ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล!อม 
     3) ผลการศึกษา 
      (1)  การกัดเซาะและตกตะกอนของดินจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมภายหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร ปI 2530  
        ป$จจัยทางกายภาพท่ีเก่ียวข!องกับกระบวนการกัดเซาะและตกตะกอน 
        สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลุ/มน้ํ าแควใหญ/  มี อิทธิพลต/อ
ปรากฎการณ�ของขบวนการกัดเซาะและตกตะกอนดิน ป$จจัยสําคัญ ได!แก/ ปริมาณฝน ปริมาณน้ําท่ีไหลมา 
ปริมาณตะกอน ซ่ึงไหลเข!าสู/อ/างเก็บน้ําและลักษณะการทับถมของตะกอนดิน  
        จากข!อมูลปริมาณน้ําไหลของลุ/มน้ําแควใหญ/เหนือเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีได!จากสถานี
วัดน้ํา 7 แห/ง ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีลําน้ําแควใหญ/ และสถานีวัดน้ํา 2 แห/งท่ีสาขาของแม/น้ําแควใหญ/ ค/าเฉลี่ยของปริมาณ
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น้ําท/าในรอบ 34 ป; (พ.ศ. 2495-2528) มีค/าเท/ากับ 4,482 พันล!านลูกบาศก�เมตร หรือ 141 ลูกบาศก�เมตร      
ต/อวินาที  
        ลักษณะของลุ/มน้ําบริเวณนี้ ประกอบด!วย ภูเขาและปhาข้ึนปกคลุมอย/างหนาแน/น           
ต!นน้ําของแควใหญ/อยู/ห/างจากอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไปทางทิศใต!ประมาณ 50 กิโลเมตร ด!านตะวันออกของ
ลุ/มน้ําติดต/อกับลุ/มน้ําเจ!าพระยา ส/วนทิศตะวันตกเป.นแนวสันเขา  
        ปริมาณตะกอนและการกัดเซาะในลุ/มน้ํา  
        ตะกอนแขวนลอยซ่ึงถูกพัดพาเข!าสู/อ/างเก็บน้ําศรีนครินทร� ได!จากการศึกษาของ          
กองอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของกฟผ. ในป; พ.ศ. 2528 ข!อมูลซ่ึงบันทึกปริมาณตะกอนท่ีไหลเข!าสู/อ/างเก็บ
น้ําศรีนครินทร� (แต/ก/อนเรียกว/า บ!านเจ!าเณร) ครอบคลุมช/วงระยะเวลา 7 ป; (เมษายน 2512-มีนาคม 2518) 
เม่ือพลtอตกราฟหาความสัมพันธ�ระหว/างปริมาณน้ําท/าแต/ละเดือนและปริมาณตะกอนแขวนลอย พบว/า 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยต/อป;มีค/าโดยประมาณ เท/ากับ 1,184,300 ตัน  
        ส/วนปริมาณตะกอนเฉลี่ยท่ีไหลเข!าสู/อ/างเก็บน้ํา รายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล!อมภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 คํานวณได!ประมาณ 1.052 ล!านตันต/อป; 
ซ่ึงเป.นค/าเฉลี่ยในช/วง 33 ป; (2495-2527) และ กฟผ. ประเมินค/าได!เท/ากับ 1.184 ล!านตันต/อป; ซ่ึงมีค/าน!อย
กว/าการศึกษาของ กฟผ. ประมาณ 11% ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมภายหลังการ
สร!างเข่ือนศรีนครินทร� จึงใช!ค/าการกัดเซาะของพ้ืนท่ีลุ/มน้ําและการทับถมของตะกอนในอ/างเก็บน้ําท่ีคํานวณได!
โดย กฟผ. ส/วนตะกอนท!องน้ํา (Bed Load) ประมาณโดยคิดเป.นจํานวนร!อยละของตะกอนแขวนลอยในน้ํา
ร/วมกับตัวแปร เช/น สถานท่ีต้ังของจุดสังเกต ปริมาณและประเภทของตะกอน ลักษณะพ้ืนท!องน้ํา เป.นต!น       
มีค/าประมาณ 355,290 ตันหรือเท/ากับ 30% ของตะกอนแขวนลอย (คํานวณโดย กฟผ.) ส/วนปริมาณตะกอน
ท้ังหมดต/อป;ท่ีเข!าสู/อ/างเก็บน้ําศรีนครินทร� มีค/า 1,539,590 ตันหรือประมาณ 1,512,400 ลูกบาศก�เมตร    
(โดยคิดน้ําหนักตะกอนเท/ากับ 1.018 ตันต/อลูกบาศก�เมตร) เม่ือให!ค/าความหนาแน/นของดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
เท/ากับ 1.80 ตันต/อลูกบาศก�เมตร แล!วจะพบว/า อัตราการกัดเซาะของลุ/มน้ําแควใหญ/เหนือเข่ือนศรีนครินทร�
เป.น 0.88 มิลลิเมตรต/อป; ซ่ึงมีค/าอยู/ในระดับเดียวกับลุ/มน้ําอ่ืนในประเทศไทย  
        เปรียบเทียบอัตราการกัดกร/อนของลุ/มน้ําแควใหญ/เหนือเข่ือนในช/วงก/อนและหลัง
เก็บกักน้ํา พบว/า ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค/า 1.056 ล!านตันต/อป; คํานวณปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหล
เข!าสู/อ/างเก็บน้ําก/อนการเก็บกักน้ํา โดยใช!อัตราการไหลของน้ําท/าต/อเดือนเฉลี่ยในรอบ 28 ป; (เมษายน 2495-
มีนาคม 2523) ส/วนตะกอนท!องน้ําคิดเป.น 30% ของปริมาตรตะกอนแขวนลอยท้ังหมด ดังนั้นตะกอนท่ีเข!าสู/
อ/างเก็บน้ํารวมเท/ากับ 1,372,358 ตันต/อป; ซ่ึงน!อยกว/าค/าประมาณของ กฟผ. 10% รวมอัตรา การกัดเซาะ
ก/อนมีการกักเก็บน้ํา มีค/า 0.079 มิลลิเมตรต/อป;  
        การกัดเซาะและตกตะกอนในเขตพ้ืนท่ีรับน้ําบริเวณลุ/มน้ําแควใหญ/บางส/วนและ 
ลุ/มน้ําแควใหญ/ตอนบน ในช/วงก/อนการเก็บกักน้ํา พบมีค/าอัตราปริมาณการตกตะกอนแขวนลอยเท/ากับ 104.6 
ตันต/อตารางกิโลเมตรต/อป; (คิดจากค/าเฉลี่ยในรอบป;ต/อพ้ืนท่ีรับน้ําฝน 1 ตารางกิโลเมตร) เม่ือใช!ความ
หนาแน/นของดิน 1.6 ตันต/อลูกบาศก�เมตร จะได!อัตราการกัดเซาะสําหรับตะกอนแขวนลอย 0.065 มิลลิเมตร
ต/อป; และจากตะกอนท!องน้ํา 0.02 มิลลิเมตรต/อป; ดังนั้นผิวหน!าดินจะถูกกัดเซาะทําลายป;ละ 0.08 มิลลิเมตร
ต/อป; หลังจากการเก็บกักน้ําของเข่ือน คํานวณค/าตะกอนแขวนลอยได!เท/ากับ 531.396 ตันต/อตารางกิโลเมตร
ต/อป; มากกว/าช/วงก/อนเก็บกักน้ําของเข่ือนอยู/ 3.5% จะได!อัตราการกัดเซาะสําหรับตะกอนแขวนลอย 0.067 
มิลลิเมตรต/อป; และจากตะกอนท!องน้ํา 0.02 มิลลิเมตรต/อป; หรือจากตะกอนท้ังหมดจะเท/ากับ 0.087 
มิลลิเมตรต/อป; ซ่ึงเม่ือพิจารณาความลึกของหน!าดิน ท่ีถูกกัดกร/อนไปไม/เกิดความแตกต/างอย/างมีนัยสําคัญ  
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        การสํารวจตะกอนและการศึกษาการทับถมของอนุภาคดินในอ/างเก็บน้ํา  
        การสํารวจตะกอนในอ/างเก็บน้ํา โดย กฟผ. ครอบคลุม 2 พ้ืนท่ี คือบริเวณใกล!เคียง 
จุดท่ีตั้งเข่ือน (ห!วยหินหัก ห!วยแม/ละมุน ห!วยขาแข!ง ห!วยคลองละงู) และทางตอนเหนือของอ/างเก็บน้ํา (แม/น้ํา
แควใหญ/กับสาขาและห!วยขาแข!ง) พบว/า ดินตะกอนประกอบด!วย Sand 10% Silt 62% และ Clay 28% 
จากข!อมูลสํารวจกับปริมาณตะกอนท่ี กฟผ. ประมาณไว! เท/ากับ 1,539,580 ตันต/อป;นั้น ตะกอนจะทับถมถึง
ระดับขีดน้ําเพ่ือป$�นไฟฟ5า (Power Intake Fill) ท่ีระดับความสูง +143.5 เมตร (ระดับน้ําทะเล) เม่ือเวลาผ/าน
ไป 9,400 ป;  
        การกัดเซาะของฝ$�งอ/างเก็บน้ํา  
        ก/อนเก็บกักน้ําพบการกัดเซาะของฝ$�งในอ/างเก็บน้ําน!อย ส/วนการกัดเซาะท่ีเกิดข้ึน
ในช/วงเข่ือนดําเนินการนั้นมีหลายป$จจัยท่ีสําคัญคือ การกัดเซาะท่ีเกิดจากการลดระดับน้ําในอ/าง ซ่ึงอัตราการ
ลดระดับน้ําในอ/างท่ียังปลอดภัยควรไม/เกิน 5.5 เซนติเมตรต/อวัน และชนิดดินของฝ$�งต!องเป.นดินละเอียด (Silty 
Soil) และความลาดชันของฝ$�งในแนวท่ีมีการถล/มตัวของหน!าดินจะมีค/าประมาณ 0.1-0.01 ซ่ึงจากบันทึกการ
ดําเนินงานของเข่ือนมีอัตราการลดระดับน้ําสูงสุด คือ 1.56 เมตรต/อเดือน ในช/วงเดือนกุมภาพันธ�ถึงมีนาคม 
2528 คิดเป.นอัตราการทรุดตัวต/อวันเท/ากับ 5.2 เซนติเมตรต/อวัน (น!อยกว/าค/าวิกฤตท่ีกําหนดไว!คือ 5.5 
เซนติเมตรต/อวัน) และการสํารวจตรวจสอบภาคสนามเก่ียวกับสภาพการกัดเซาะของฝ$�งอ/างเก็บน้ําด!วยการ
สังเกตครอบคลุมพ้ืนท่ีอ/างเก็บน้ําบริเวณฝ$�งแควใหญ/และสาขา เช/น น้ําโจน ห!วยขาแข!ง ห!วยแม/ละมุนและ
คลองละงู ในช/วง 30 สิงหาคมถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2529 และ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2530 พบข!อมูลดังนี้  
        - ลักษณะแผ/นดินเลื่อนตัว พบบริเวณเกาะแก/งเล็กๆบริเวณหัวเข่ือน และบาง
แห/งท่ีเป.นดินลูกรัง เช/น ทางเท!า คลองละงู บริเวณดินถล/มท่ีเกิดจากฝนชะพบตามฝ$�งห!วยแม/ละมุน เป.นพ้ืนท่ี
เล็กๆ ไม/น/าจะมีผลต/อสภาพแวดล!อม 
        - การกัดเซาะบนพ้ืนผิวของดิน (Sheet Erosion) พบกระจายบนแผ/นดินท่ีถูกตัด
ไม!และเผาปhา และบริเวณท่ีพัฒนาเป.นสถานท่ีท/องเท่ียว 
        - การกัดเซาะตามร/องน้ําและหุบเขา (Rills and Gullying Erosions) พบท่ัวไป
ตามริมอ/างเก็บน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีลาดชันมากจนถึงปานกลางท่ีเป.นดินละเอียด (Silty Soil) ส/วนการกัดเซาะท่ี
เป.นรอยแตกแยกขนาดใหญ/ซึ่งอาจจะเกิดดินถล/มทรุดตัวลงมาพบตามฝ$�งสาขาน้ําโจน 
        - พ้ืนท่ีดินอ/อนตัวลง (Sloughing Erosion) พบได!บ/อยในหลายแห/งท่ีเป.นดิน
ละเอียด เกิดจากการกระทําของคลื่นเล็กๆและเกิดการทรุดตัวทันทีทันใด 
        - รอยแตกของหิน (Rock Fracture) รอยแยกของหินพบบริเวณห!วยขาแข!ง แต/
ยังไม/มีข!อบ/งชี้การถล/มของหิน  
        การตกตะกอนในอ/างเก็บน้ําแควใหญ/ตอนล/าง (ท/าทุ/งนา)  
        ตะกอนส/วนท่ีไหลเข!าอ/างท/าทุ/งนาถือว/าเกิดจากการกัดเซาะในพ้ืนท่ีรับน้ําระหว/าง
เข่ือนศรีนครินทร�และท/าทุ/งนา ซ่ึงคํานวณได!มีค/าเฉลี่ยปริมาณตะกอนแขวนลอยต/อป; ประมาณ 77,990 ตัน
หรือ 60,000 ลูกบาศก�เมตร โดยคิดความสามารถในการเก็บตะกอนของเข่ือนท/าทุ/งนา 100% โดยถือว/า
ปริมาณตะกอนท้ังหมด 60,000 ลูกบาศก�เมตรต/อป; จะได!ตะกอนรวมท้ังหมดใน 100 ป; จะเท/ากับ 6 ล!าน
ลูกบาศก�เมตร เท/ากับ 21% ของความจุใช!งาน (Effective Storage) ของอ/างหรือเท/ากับ 11 % ของค/าความจุ
ท้ังหมดของอ/างเก็บน้ํา  
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        การกัดเซาะชายฝ$�งของแม/น้ําบริเวณท!ายน้ํา  
        การผลิตไฟฟ5าทําให!เกิดคลื่นเคลื่อนตัวสู/ท!ายน้ําทําให!มีการกัดเซาะฝ$�งแม/น้ํา การ
สํารวจภาคสนามพบมีเพียงจุดเดียวและมีการกัดเซาะเล็กน!อยบริเวณด!านท!ายน้ําใกล!โรงไฟฟ5า  
        ตะกอนบริเวณเขตอิทธิพลของของน้ําเค็ม  
        การตกตะกอนในร/องน้ําทางเดินเรือตรงเขตท!ายน้ําและฝ$�งทะเลใกล!ปากแม/น้ําจะ
ลดปริมาณลง เนื่องจากจะถูกกักไว!ในอ/างเก็บน้ําศรีนครินทร�เป.นส/วนใหญ/ นอกจากนี้ยังมีการกักตะกอนไว!ท่ี
เข่ือนท/าทุ/งนา และเข่ือนวชิราลงกรณ� 
      (2)  ผลการศึกษาการกัดเซาะและตกตะกอนของดินจากการสํารวจข�อมูลภาคสนาม 
        จากการทบทวนเอกสารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมภายหลังการก/อสร!าง
เข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 เปรียบเทียบกับการสํารวจข!อมูลภาคสนามเก่ียวกับการกัดเซาะและ
ตกตะกอนของดินในอ/างเก็บน้ํา พบว/า สถานการณ�ในป$จจุบัน การกัดเซาะชายฝ$�งอ/างเก็บน้ําท่ีมีนัยสําคัญ มิได!
เกิดจากการกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน ท่ีมีสาเหตุมาจากป$จจัยทางธรรมชาติหรือตัวเข่ือนเป.นหลัก       
แต/เป.นป$จจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย�ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู/บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอ/างเก็บน้ํา โดยเฉพาะสาเหตุ  
ท่ีเกิดจากการกัดเซาะบนพ้ืนผิวของดิน (Sheet Erosion) ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการใช!ท่ีดินบริเวณโดยรอบอ/าง
เก็บน้ํา สรุปได!ดังนี้ 
        (2.1) กิจกรรมพัฒนาการท/องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ 
          การพัฒนาการท/องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�   
มีแนวโน!มการเปqดหน!าดินเป.นพ้ืนท่ีกว!างรุกล้ําพ้ืนท่ีชายฝ$�งและพ้ืนท่ีลําน้ําตามธรรมชาติเกิดข้ึนอย/างต/อเนื่อง 
เป.นเหตุให!การกัดเซาะพ้ืนผิวของดิน บริเวณพ้ืนท่ีรอบๆอ/างเก็บน้ํามีแนวโน!มเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเป.นลําดับ          
ดังภาพ 3.2-87 
        (2.2) กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีโดยรอบ   
          การพัฒนาการเกษตรกรรมของชุมชนบริเวณโดยรอบ ทําให!พ้ืนท่ีปhาไม!
บริเวณรอบๆอ/างเก็บน้ําลดลงอย/างต/อเนื่อง ดังภาพ 3.2-88 นอกจากนี้กิจกรรมทางการเกษตรยังรุกล้ําบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง และมีการเปqดพ้ืนท่ีขนาดใหญ/ทุกรอบป;สําหรับการทําพืชไร/ ดังภาพ 3.2-89 ซ่ึงจะทํา
ให!เกิดผลกระทบต/อการกัดเซาะของพ้ืนผิวดินลงสู/ลําน้ําธรรมชาติและไหลลงสู/อ/างเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�  
ในท่ีสุด  
        (2.3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม 
          ประเด็นป$ญหาการกัดเซาะบนพ้ืนผิวของดิน มีผลกระทบต/อการเพ่ิม
ปริมาณตะกอนของอ/างเก็บน้ําในระยะยาวมีสาเหตุสําคัญมาจากการพัฒนาการท/องเท่ียวและการพัฒนาการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีบริเวณโครงการ ซ่ึงสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม ได!ดังนี้  
          (1)  กิจกรรมการพัฒนาการท/องเท่ียวท่ีก/อผลกระทบ 
            - การเปqดหน!าดินเป.นพ้ืนท่ีกว!าง จะก/อให!เกิดป$ญหาการกัดเซาะผิว
ดิน และการชะล!างหน!าดินลงสู/อ/างเก็บน้ําและจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีลอนลาดหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความ           
ลาดชันสูง  
            - การใช!พ้ืนท่ีและเปqดหน!าดินรุกล้ําบริเวณริมชายฝ$�งอ/างเก็บน้ํา ทํา
ให!พ้ืนท่ีริมอ/างเก็บน้ําสูญเสียสภาพธรรมชาติในการซึมซับน้ํา กักเก็บมวลสารของดินและสิ่งปนเปWXอนลงสู/แหล/ง
น้ํา นอกจากนี้ยังทําให!พ้ืนท่ีชายฝ$�งเกิดการกัดเซาะ และพังทลายลงได!โดยง/ายมากยิ่งข้ึน 
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            - การทําลายสภาพธรรมชาติทางน้ําย/อยท่ีไหลลงสู/อ/างเก็บน้ํา ทํา
ให!พ้ืนท่ีริมฝ$�งไม/อาจชะลอการไหลของน้ํา ทําให!เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดิน บริเวณลําน้ํารุนแรงมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในช/วงฤดูฝน ทําให!พัดพาตะกอนลงสู/อ/างเก็บน้ํามากยิ่งข้ึนทุกๆ ป;  
          (2)  กิจกรรมการเกษตรกรรมท่ีก/อผลกระทบ 
            - การบุกรุกพ้ืนท่ีปhาไม!เพ่ือทําการเกษตรกรรม มีแนวโน!มของทิศทาง        
การบุกรุกขยายจากแนวถนนลงไปสู/พ้ืนท่ีปhาบริเวณขอบอ/างเก็บน้ํา การเปqดพ้ืนท่ีปhาไม!เพ่ือทําเกษตรกรรม       
มีเกิดข้ึนอย/างต/อเนื่องทุกป; คาดว/าจะทําให!เกิดการชะล!างหน!าดินพ้ืนท่ีโดยรอบตัวเข่ือนรุนแรงมากยิ่งข้ึน        
ในระยะยาว 
            - การเปqดหน!าดินเป.นพ้ืนท่ีกว!าง สําหรับปลูกพืชไร/ทุกป; ทําให!เกิด
การกัดเซาะและชะล!างของดินไหลลงสู/ลําน้ําธรรมชาติ และกลายเป.นตะกอนไหลลงสู/อ/างเก็บน้ําของเข่ือน 
นอกจากนี้การทําเกษตรเชิงเด่ียวและใช!เทคโนโลยีสูงข้ึน จะทําให!สภาพการบุกรุกบริเวณรอบตัวเข่ือนถูก
ทําลายรวดเร็วมากยิ่งข้ึนเป.นลําดับ 
            จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมดังกล/าว คาดว/า หากขาดการ
จัดการใช!พ้ืนท่ีอย/างเหมาะสม ก็จะทําให!ป$ญหาผลกระทบจากการกัดเซาะบนพ้ืนผิวของดินบริเวณโดยรอบ 
ส/งผลกระทบต/อการสะสมตะกอนในอ/างเก็บน้ําของเข่ือนได!ในอนาคต 

  3.2.11 ธรณีวิทยาและแผ-นดินไหว 
     1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
      (1)  เพ่ือศึกษาลักษณะและสถานภาพทางธรณีวิทยา และแผ/นดินถล/มในเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 
      (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อมด!านธรณีวิทยา ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก/อสร!าง 
และจากการดําเนินโครงการ 
      (3)  เสนอแนะมาตรการป5องกันและแก!ไขผลกระทบสิ่งแวดล!อม ในกรณีท่ีมีผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมด!านธรณีวิทยา ท่ีจะเกิดข้ึนจากการก/อสร!างและการดําเนินโครงการ 
     2) วิธีการศึกษา 
      (1)  ทําการศึกษาสถิติการเกิดแผ/นดินไหว ระดับความรุนแรงและความเสียหาย        
ท่ีเกิดข้ึน ข!อมูลแผ/นดินไหวต้ังแต/ในอดีตจนถึงป$จจุบันท่ีมีจุดศูนย�กลางแผ/นดินไหวห/างจากท่ีต้ังเข่ือน          
ศรีนครินทร�ในรัศมีประมาณ 150 กิโลเมตร จากหน/วยงานต/างๆ เช/น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และ
กรมอุทกศาสตร� กองทัพเรือ 
      (2)  ศึกษาธรณีวิทยาและการเกิดแผ/นดินไหวในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล!เคียง  
      (3)  ประเมินโอกาสการเกิดแผ/นดินไหว เนื่องจากการเก็บน้ําในอ/างเก็บน้ํา (Reservoir-
Triggered Seismicity: RTS) ของเข่ือน ดําเนินการรวบรวมข!อมูลทางด!านอุทกวิทยาและข!อมูลน้ําใต!ดิน และ
ข!อมูลจุดกําเนิดแผ/นดินไหวท่ีอยู/ในบริเวณใกล!เคียงหัวงานเข่ือน นํามาประเมินความน/าจะเป.นของการเกิด
แผ/นดินไหวจากการเก็บกักน้ําในอ/างเก็บน้ํา โดยใช!ฐานข!อมูลของกรณีศึกษาการเกิดแผ/นดินไหวจากการเก็บน้ํา
ในอ/างท่ัวโลก ท่ีมีอ/างเก็บน้ําขนาดใหญ/และความลึกมาก เป.นพ้ืนฐานในการศึกษา 
      (4)  ประเมินการรั่วซึมรอบอ/างเก็บน้ํา โดยศึกษาโครงสร!างธรณีวิทยารอบอ/างเก็บน้ํา 
แนวรอยเลื่อน รอยแตกของหิน ซ่ึงเป.นจุดท่ีน้ําซึมไหลออกนอกอ/างเก็บน้ํา และการติดตามตรวจสอบในพ้ืนท่ีท่ี
เข!าถึงเพ่ือประเมินปริมาณการรั่วซึม 
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ภาพ  3.2-88  กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรกรรมท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป+าไม� 
 

ภาพ  3.2-89  การเปlดหน�าดินเพ่ือการเพาะปลูกพืชไร-ท่ีก-อป]ญหาการชะล�างของดิน 

  

ภาพ  3.2-87  กิจกรรมการพัฒนาการท-องเท่ียวท่ีทําให�เกิดการกัดเซาะพ้ืนผิวของดิน 
บริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ อ-างเก็บน้ํา 
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      (5)  ทบทวนข!อมูลด!านการประเมินความม่ันคงของโครงสร!างเข่ือน ต/อการต!านทาน
แรงแผ/นดินไหวและการไหลซึมของน้ํา  
      (6)  การประเมินโอกาสการเกิดแผ/นดินถล/มบริเวณขอบอ/างเก็บน้ํา โดยการวิเคราะห�
ข!อมูลด!านธรณีวิทยาจากแผนท่ีธรณีวิทยา ความลาดชันจากแผนท่ีภูมิประเทศ พร!อมกับการสํารวจตรวจสอบ
ภาคสนามเบื้องต!น เพ่ือเก็บข!อมูลและตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริง 
     3) ผลการศึกษา 
      (1)   การศึกษาธรณีวิทยาและการวัดและบันทึกการส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากแผ-นดินไหว 
หลังการก-อสร�างโครงการแล�วเสร็จ  
        ผลการศึกษาในส/วนนี้มาจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม
ภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ป; พ.ศ. 2530 ซ่ึงสรุปได!ว/า มีการสันนิษฐานว/า การเก็บกักน้ําในอ/างอาจมี
ความสัมพันธ�กับการเกิดแผ/นดินไหว ขนาด 5 และ 5.5 ริกเตอร� บริเวณท่ีบรรจบกันของห!วยขาแข!งและ         
แควใหญ/ หลังการมีการเก็บกักน้ําในอ/าง โดยเกิดจากน้ําหนักของน้ํากดลงเป.นตัวการสําคัญหรือน้ําท่ีกักเก็บ
เป.นตัวกระตุ!นให!เกิดแผ/นดินไหวในพ้ืนท่ีท่ีแรงเครียดสะสมสูงมากอยู/ก/อนแล!ว และรายงานได!เสนอแนะ
โครงการศึกษา เพ่ือพยากรณ�การเกิดแผ/นดินไหว ดังนี้  
        - สํารวจลักษณะและสาเหตุของการเกิดแผ/นดินไหวท้ังขนาดใหญ/และเล็ก โดย
ศึกษาธรณีวิทยาให!ครบถ!วนท้ังบริเวณ การศึกษารอยแตกทุกขนาด และสภาพธรณีฟqสิกส�ของบริเวณ  
        - ติดต้ังระบบตรวจสอบติดตามลักษณะแผ/นดินไหว หรือแรงเครียดสะสมของ
บริเวณ โดยดูสภาพต/างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพความเครียด การเปลี่ยนแปลงในความแตกต/างของ
แผ/นดินไหวขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงของระดับพ้ืนดิน และการเปลี่ยนแปลงตําแหน/งทางราบของพ้ืนท่ีท่ีคาด
ว/าอาจจะมีการเคลื่อนตัวตามแนวรอยเลื่อน  
        - ควรมีการวิเคราะห�ขนาดของแผ/นดินไหวท่ีเป.นไปได!สูงสุด ท่ีคาดว/าน/าจะ
เกิดข้ึนได!ในบริเวณนี้ รวมท้ังจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต/อการเกิดแผ/นดินไหวแตกต/างกัน เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะต/อไป 
      (2)  การศึกษาธรณีวิทยาและแผ-นดินไหวในป]จจุบัน 
        (2.1) โครงสร�างธรณีวิทยาประเทศไทย 
          ประเทศไทยประกอบด!วยแผ/นเปลือกโลกขนาดเล็ก (บางทีเรียกว/า อนุทวีป) 
เชื่อมต/อกัน 2 แผ/น คือ แผ/นเปลือกโลกชาน-ไทย (Shan-Thai Craton) และแผ/นเปลือกโลกอินโดจีน 
(Indochina Craton) (ภาพ 3.2-90) พ้ืนท่ีของแผ/นเปลือกโลกชาน-ไทย ครอบคลุมบริเวณด!านตะวันออก 
ของประเทศพม/า บริเวณภาคเหนือ-ภาคตะวันตก-ภาคใต!ของประเทศไทย รวมถึงบริเวณประเทศมาเลเซีย 
และบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราด!วย พ้ืนท่ีของแผ/นเปลือกโลกอินโดจีนครอบคลุมบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ- ภาคตะวันออกของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
รวมถึงบางส/วนของเวียดนามด!วย  
          พ้ืนท่ีท่ีอยู/ในส/วนของแผ/นเปลือกโลกชาน-ไทยรองรับด!วยหินต้ังแต/มหายุค          
พรีแคมเบรียน (544-4,500 ล!านป;) มหายุคพาลีโอโซอิก (245-544 ล!านป;) มหายุคมีโซโซอิก (65-245 ล!านป;) 
และมหายุคซีโนโซอิก (ป$จจุบัน ถึง 65 ล!านป;) เป.นส/วนใหญ/ แต/ในส/วนของแผ/นเปลือกโลกอินโดจีนรองรับด!วย         
หินมหายุคพาลีโอโซอิก (245-544 ล!านป;) มหายุคมีโซโซอิก (65-245 ล!านป;) และมหายุคซีโนโซอิก (ป$จจุบัน
ถึง 65 ล!านป;) เป.นส/วนใหญ/ (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) 
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          จากการเคลื่อนตัวของแผ/นเปลือกโลกอินเดียเข!ามาชนกับแผ/นเปลือกโลก          
ยูเรเซียในช/วงยุคเทอร�เชียรี ทําให!ชั้นหินของแนวสุโขทัย (Sukhothai Fold Belt) และชั้นหินแนวเลย-
เพชรบูรณ� (Loei-Petchabun Fold Belt) ซ่ึงอยู/ระหว/างขอบรอยต/อของแผ/นเปลือกโลกชาน-ไทย และอินโดจีน 
เกิดการคดโค!งตัว และพัฒนาเกิดแนวรอยเลื่อนท่ีสําคัญในประเทศไทยหลายแนวด!วยกัน อาทิ รอยเลื่อน        
ตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต! เช/น รอยเลื่อนแม/ปqง         

ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2544) 
 

ภาพ  3.2-90  แผนท่ีแสดงรอยต-อของแผ-นเปลือกโลกชาน-ไทย และแผ-นเปลือกโลกอินโดจีน  
ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2544  
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รอยเลื่อนเจดีย�สามองค� และในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต! เช/น รอยเลื่อนอุตรดิตถ�-น/าน 
รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ/ย เป.นต!น (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) 
        (2.2) ธรณีวิทยาท่ัวไปของพ้ืนท่ีโครงการ  
          บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเป.นส/วนหนึ่งของทิวเขาภาคตะวันตกของประเทศไทย      
ซ่ึงเป.นส/วนหนึ่งของแผ/นเปลือกโลกชาน-ไทย (Shan-Thai Craton) ซ่ึงเม่ือแผ/นนี้ชนเข!ากับแผ/นอินโดจีน 
(Indochina Craton) เม่ือประมาณ 220 ล!านป;ก/อน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) ก็ทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย/างใหญ/หลวงต/อบริเวณนี้ การเปลี่ยนแปลงเหล/านี้ทําให!ลักษณะของลําดับชั้นหิน ชนิดและเนื้อหิน ตลอดจน
โครงสร!างทางธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาค/อนข!างซับซ!อน (ภาพ 3.2-91) 
          ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีโครงการประกอบด!วยเทือกเขาสูง ท่ีราบ
ระหว/างหุบเขามีแอ/งศรีสวัสด์ิ ทางลําน้ําแควใหญ/ และแอ/งทองผาภูมิ ทางลําน้ําแควน!อย มีรอยเลื่อนขนาด
ใหญ/แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2 แนว คือ รอยเลื่อนตาก (Tak Fault) และรอยเลื่อนเจดีย�สามองค� (Three 
Pagodas Fault) อยู/ในบริเวณใกล!เคียง ห/างออกไปประมาณ 400 - 500 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี
อ/างเก็บน้ําเข่ือนเขาแหลม (อ/างเก็บน้ําเข่ือนเขาแหลมอยู/ทางทิศตะวันตกฉียงเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ            
มีระยะห/างประมาณ 50 กิโลเมตร) มีแนวแผ/นดินไหวใหญ/ของโลก คือ แนว Alpide - Himalai ท่ีเริ่มต!นจาก
บริเวณหมู/เกาะสุมาตราข้ึนไปทางเหนือ ผ/านทะเลอันดามันทางตะวันตกของพม/า อินเดียเหนือจนถึงทะเล           
เมดิเตอร�เรเนียน แนว Alpide - Himalai นี้เป.นแนวท่ีมีศูนย�กลางแผ/นดินไหวกระจายอยู/เป.นจํานวนมาก         
(ศุภวรรณ คล!ายพงษ�พันธุ� และพงษ�ดิษฐ พจนา ,2538) 
          การลําดับช้ันหิน : หินท่ีพบในพ้ืนท่ีโครงการสามารถเรียงลําดับชั้นจากอายุ
แก/ไปหาอายุอ/อนได! ดังนี้  
          หินชุดพรีแคมเบรียน หินชุดพรีแคมเบรียนเป.นหินแปรท่ีมีอายุแก/สุดท่ี
ปรากฏในพ้ืนท่ี ประกอบด!วยหินไนส� ชีสต� แคลก�-ซิลิเกตและหินอ/อน อายุของหินชุดนี้ไม/มีหลักฐานระบุไว!
ชัดเจน บริเวณท่ีพบหินชุดนี้จะอยู/ทางด!านตะวันออกของแควใหญ/ โดยเฉพาะบริเวณห!วยขาแข!ง จัดเป.นหิน
แปรอยู/ในแนวเดียวกันเป.นกลุ/มหินไนส�ทับศิลา (Thabsila gneiss)  
          หินชุดแคมเบรียนช-วงบนหรือแคมโบร-ออรโดวิเชียน หินชุดนี้ยังป.นชุดหิน
แปร ท่ีประกอบด!วยหินควอร�ตไซต�เป.นหลัก หินควอร�ตไซต�เป.นหินท่ีคงทนต/อการถูกกัดเซาะทําลายจาก
ธรรมชาติค/อนข!างสูง จึงปรากฏในลักษณะเป.นสันเขาท่ีเด/นชัดท้ังจากข!อมูลภาพจากดาวเทียมและภาพถ/าย
ทางอากาศ พบได!ทางด!านทิศตะวันตกและตะวันออกของแม/น้ําแควใหญ/ สงัด พันธ�โอภาส (1976) ได!ให!ชื่อชุด
หินนี้ว/า กลุ/มหินควอร�ตไซต�เจ!าเณร (Chaonen Quartzite) ซ่ึงเป.นตัวแทนการเรียงลําดับชั้นหินโผล/ ปรากฏ
ให!เห็นบริเวณภูเขาใกล!เข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงใช!เป.นวัสดุเพ่ือท่ีนําไปใช!ก/อสร!างเข่ือนศรีนครินทร� นอกจากนี้ยัง
พบหิน ควอร�ตชีสต� ไมก!าชีสต� ไนส� และซิลิเกต กับมีหินตะกอนจําพวกหินทราย และหินปูนปนอยู/บ!าง อายุ
ของชั้นหินพิสูจน�ได!จากซากบรรพชีวินจําพวกไทรโลไบต� (Trilobite) เซฟาโลฟอด (Cephalopod) และ          
บราคิโอพอด (Brachiopod) ท่ีพบในหินยุคนี้โดยเฉพาะทางด!านตะวันออกของแควใหญ/สูงเหนือท่ีต้ังเข่ือน  
หินชุดนี้ยังพบท่ัวไปบริเวณสบห!วยขาแข!งกับแควใหญ/ทางตะวันตกของห!วยขาแข!ง และบริเวณสันป$นน้ํา
ระหว/างแควใหญ/และแควน!อย  
          หินชุดออรโดวิเชียนช-วงบน หินชุดนี้ประกอบด!วยหินสําคัญคือ หินปูน 
หินปูนปนเนื้อดิน และหินเนื้อดินสีดํา อายุของชุดหินนี้บอกได!จากซากบรรพชีวินของเซฟาโลฟอด 
(Cephalopod) และอ่ืนๆ ท่ีพบกระจัดกระจายต้ังแต/บริเวณจังหวัดนครสวรรค�จนถึงกาญจนบุรี นอกจากนั้น
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ยังพบว/าหินชุดนี้วางตัวกับหินชุดยุคแคมเบรียนในหลายแห/งด!วย บริเวณท่ีพบหินชุดนี้มากท่ีสุดอยู/ตอนกลาง
แผนท่ีท้ังสองฝ$�งของแควใหญ/ 
          หินชุดไซลูเรียนช-วงบนถึงดีโวเนียนช-วงล-าง หินชุ ดนี้ พบว/ า ส/ วนล/ างสุ ด
ประกอบด!วยหินควอร�ตไซต�ท่ีมีลักษณะเป.นชั้นมวลหนาถึงเป.นชั้นท่ีเด/นชัด สีน้ําตาลอ/อนถึงสีน้ําตาลแทรกสลับ
โดยหินฟqลไลต�ชั้นบางๆ ตอนกลางของลําดับชั้นหิน ประกอบด!วยชั้นหินทรายเนื้อเถ!าภูเขาไฟ สีเทาอมน้ําตาล ขนาด
เม็ดปานกลางถึงหยาบสลับกับหินดินดานเนื้อเถ!าภูเขาไฟสีเทาอมเขียว และหินเชิร�ตชั้นบางสีเทาถึงเขียว และ
วางตัวปqดทับโดยหินดินดานสีเหลืองถึงเทาอมเขียว ท่ีมีซากดึกดําบรรพ� จําพวกเทนทาคิวไลต� (Tentaculites 
cf. Elegans) ซ่ึงบ/งบอกอายุดีโวเนียนช/วงล/าง (Lower Devonian) ทําให!เชื่อได!ว/าส/วนอยู/ตอนล/างมีอายุในยุค
ไซลูเรียน 
          หินชุดดีโวเนียนช-วงบนถึงคารบอนิเฟอรัสช-วงล-าง หินชุดนี้ส/วนใหญ/เป.น
หินเนื้อดินปนกรวดและดินดานสีดํา สําหรับอายุหินชุดนี้ ไม/อาจหาหลักฐานสนับสนุนได! นอกจากลักษณะเนื้อ
ดิน ซ่ึงคล!ายคลึงกับหินท่ีกําเนิดในยุคนี้ในท่ีอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ หินจําพวกนี้พบมากในบริเวณใต!สุดของพ้ืนท่ี
ศึกษา 
          หินชุดคารบอนิเฟอรัส ถึงเพอรเมียน หินชุดนี้ประกอบด!วยหินทรายและ
หินปูน ซ่ึงมีซากบรรพชีวินจําพวกฟูซูลินิด (Fusulinid) และบราคิโอพอด (Brachiopod) มากมายในบริเวณ
ศึกษา พบหินชุดนี้ท้ังสองฝ$�งของแควใหญ/ บริเวณเหนือสบห!วยขาแข!งข้ึนไป ตํ่าลงมากว/านั้น จะพบเฉพาะทาง
ฝ$�งตะวันตก ของแควใหญ//แม/น้ําแม/กลองเท/านั้น 
          หินชุดมีโซโซอิก หินชุดนี้แบ/งออกเป.น 2 ชุดย/อย โดยมีรอยผิดวิสัย 
(Discontinuity) มาค่ันกลาง ชุดย/อยแรกเป.นหินในยุคไตรแอสซิก (Triassic) ช/วงล/างถึงช/วงกลาง 
ประกอบด!วยหินดินดาน หินทรายและหินปูน ซ่ึงมีซากบรรพชีวินของหอยสองฝาและใบไม! หินชุดย/อยท่ีสอง
เป.นหินในยุคจูแรสซิก (Jurassic) ประกอบด!วยหินกรวดมน และหินทราย อายุนี้ได!จากการเทียบลักษณะเนื้อ
หินท่ีคล!ายหินตะกอนกลุ/มโคราช หินชุดมีโซโซอิกพบมากบริเวณแควใหญ/ตอนบน ใต!ลงมาจะพบเป.นหย/อม
เล็กๆ เฉพาะทางตะวันตกของแควใหญ//แม/น้ําแม/กลองเท/านั้น 
          หินชุดเทอรเชียรีช-วงบน หินชุดนี้จะพบในแอ/งตะกอนตามลําน้ําแควใหญ/ 
โดยเฉพาะบริเวณอําเภอศรีสวัสด์ิ (เดิม) ซ่ึงขณะนี้จมอยู/ใต!อ/างเก็บน้ําแล!ว นอกจากนี้ยังพบบริเวณแอ/งแม/จัน
ทะ เป.นต!น แอ/งตะกอนนี้คาดว/าเกิดจากการจมตัวของพ้ืนท่ีตามรอยเลื่อน หินชุดนี้เป.นหินตะกอนก่ึงแข็ง
จําพวกหินกรวดมน และหินทรายปนกรวดกับมีชั้นถ/านหินซับบิทูมินัส (Subbituminous) บางๆ แทรกอยู/
เล็กน!อย 
          หินชุดควอเทอรนารี ตะกอนชุดนี้เป.นตะกอนร/วน พบเป.นตะกอนดินปก
คลุมตีนเขา ตะพักริมลําน้ําและตะกอนท่ีสะสมตัวตามลําน้ําท่ีวางทับบนหินชุดเทอร�เชียรีกับตะกอนท่ีคลุมพ้ืนท่ี
ทางด!านตะวันออกของทิวเขาในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและใกล!เคียง จนไปถึงชายฝ$�งทะเลของอ/าวไทย  
          หินอัคนี หินอัคนีท่ีพบมีท้ังหินแกรนิตเนื้อดอกท่ีมีแร/ไบโอไทด�และมัสโคไวต�
อายุไทรแอสซิก และหินบะซอลท�มีแร/ Olivine และพลอยอ่ืนๆ ปนอยู/ มีอายุประมาณไพลสโตซีน หินแกรนิต
พบเป.นหย/อมเล็กบ!างใหญ/บ!างทางด!านตะวันออกของแควใหญ/ ขณะท่ีหินบะซอลท�พบเป.นหย/อมเล็กๆ ใน
บริเวณอําเภอบ/อพลอยเท/านั้น 
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  ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2550) 
              ภาพ 3.2-91  แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี     
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        (2.3) ธรณีวิทยาโครงสร�างในพ้ืนท่ีโครงการ  
          ลักษณะธรณีวิทยาโครงสร!างของพ้ืนท่ีโครงการ เกิดจากอิทธิพลของ
ขบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยสามารถสังเกตได!จากลักษณะการวางตัวของชั้นหิน และรอยคด
โค!งท่ีปรากฏในบริเวณท่ีเป.นเขาหินตะกอน และเขาหินแปรหลายแห/ง รวมท้ังรอยเลื่อนและรอยแตก       
ในพ้ืนท่ีท่ีรองรับด!วยหิน ซ่ึงท้ังหมดเกิดจากแรงกระทําของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก (ภาพ 3.2-92) 
          การวางตัวของช้ันหิน ชั้นหินส/วนใหญ/มีการวางตัวในทิศทางตะวันตก       
เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต! (NW-SE) โดยประมาณ นอกจากนี้ยังพบว/าในบางบริเวณชั้นหินวางตัวใน
ทิศทางเหนือ-ใต! (N-S) และ ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต! (NE-SW) 
          รอยคดโค�งของช้ันหิน ชั้นหินในพ้ืนท่ีปรากฏรอยคดโค!งรูปประทุน และ
รอยคดโค!งรูปประทุนหงายหลายแห/ง มีแนวแกนประทุนหลักในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง
ใต! โดยประมาณ 
          รอยเล่ือน และรอยแตก หินในพ้ืนท่ีแสดงรอยแตก และรอยเลื่อนใน 2 
ทิศทางคือ แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต! (NW-SE) และตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต!      
(NE-SW) พบรอยเลื่อนมีพลัง 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ซ่ึงเริ่มจากอําเภอศรีสวัสด์ิและบริเวณ
ตอนเหนือของอําเภอบ/อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผ/านแม/น้ําแควใหญ/ไปในสหภาพพม/า ความยาวประมาณ 
200 กิโลเมตร และรอยเลื่อนด/านเจดีย�สามองค� ซ่ึงมีทิศทางหลักอยู/ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉียงใต! (NW-SE) เป.นรอยเลื่อนท่ีต/อเนื่องมาจากสหภาพพม/าผ/านด/านเจดีย�สามองค� อําเภอสังขละบุรี     
ตามแนวแม/น้ําแควน!อย ผ/านราชบุรี ต/อเนื่องสู/อ/าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวประมาณ          
350 กิโลเมตร (สุวิทย� โคสุวรรณและคณะ, 2550) (ภาพ 3.2-92) 
        (2.4) ธรณีวิทยาแผ-นดินไหว 
          แผ-นดินไหวในประเทศไทย  
          ประเทศไทยเป.นส/วนหนึ่งของแผ/นยูเรเซียนซ่ึงล!อมรอบด!วยแผ/นเปลือก
โลก 2 แผ/น คือ แผ/นมหาสมุทรอินเดีย และแผ/นมหาสมุทรแปซิฟqก แผ/นดินไหวมักเกิดมากตรงบริเวณ
รอยต/อระหว/างแผ/น ในขณะท่ีบริเวณภายในแผ/นมีการเกิดแผ/นดินไหวน!อยกว/าและมักไม/รุนแรง 
แผ/นดินไหวในประเทศไทยเกิดข้ึนบ/อยครั้งแต/มีขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถตรวจสอบได!จากเครื่องมือตรวจวัด
แผ/นดินไหวเท/านั้น 
          เขตรอยเลื่อนท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวข!องกับการเกิดแผ/นดินไหว และมี
ผลกระทบต/อประเทศไทย ได!แก/ รอยเลื่อนในเขตตะวันตกของประเทศไทย-ตะวันออกของประเทศพม/า 
ได!แก/ เขตรอยเลื่อน สะแกง เขตรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนท้ังสองนี้มีแนวแยกต/อเนื่องมาทางตะวันตก
ของประเทศไทย ไล/จากทางตอนบนลงมาตอนล/าง อันได!แก/ เขตรอยเลื่อนเมย-วังเจ!า เขตรอยเลื่อนศรี
สวัสด์ิ และเขตรอยเลื่อนเจดีย�สามองค� ตามลําดับ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีเขตรอยเลื่อนแม/ทา       
เขตรอยเลื่อนแพร/-เถิน รอยเลื่อนแม/จัน ซ่ึงยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู/ และรอยเลื่อนอุตรดิตถ� (น้ําปาด)     
เป.นต!น (ภาพ 3.2-93) 
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ที่มา: สุวิทย� โคสุวรรณ และคณะ (2550) 
 

ภาพ  3.2-92  แผนที่ธรณีวิทยาพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร  
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          ข�อมูลแผ-นดินไหวในประวัติศาสตร 
          ผลการรวบรวมข!อมูลด!านประวัติศาสตร�จากศิลาจารึก ตํานาน ใบลาน 
จดหมายเหตุพงศาวดาร หนังสือพิมพ� และบันทึกจากประเทศข!างเคียง ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดี เช/น 
สภาพเมืองโบราณและซากปรักหักพังของเจดีย� ทําให!ทราบว/าในอดีตท่ีผ/านมาเคยเกิดแผ/นดินไหวขนาดใหญ/ 
ในประเทศไทยและบริเวณข!างเคียงหลายครั้ง โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศไทย ข!อมูลแผ/นดินไหวใน
ประเทศไทยและประเทศข!างเคียงท่ีมีบันทึกความเสียหายต้ังแต/ พ.ศ. 1558 จนถึง พ.ศ. 2502 โดยมี
แผ/นดินไหวท่ีมีขนาดความรุนแรง (ตามมาตราเมอร�คัลลี่) ต้ังแต/ VII เกิดข้ึนท้ังหมด 60 ครั้ง จากการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร� ระบุว/าในป; พ.ศ. 1558 มีแผ/นดินไหวขนาดใหญ/เกิดข้ึนบริเวณโยนกนคร ทําให!แผ/นดินยุบตัวลง
กลายเป.นหนองน้ําขนาดใหญ/ เป.นผลทําให!เมืองท้ังเมืองเกิดการถล/มล/มสลายซ่ึงนับเป.นธรณีสูบครั้งสําคัญยิ่ง 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร�ท่ีบันทึกไว!เหล/านี้ทําให! Nutalaya และคณะ (1985) สรุปว/าแผ/นดินไหว          
ท่ีโยนกนคร ซ่ึงอยู/ทางตอนใต!สุดของประเทศจีนต/อเนื่องลงมายังประเทศลาว และประเทศไทย นับได!ว/ารุนแรง
ท่ีสุดโดยจัดขนาดของความรุนแรงประมาณ XII (ตามมาตราเมอร�คัลลี่)  
          ป$ญญา จารุศิริ และคณะ (2543) ได!รวบรวมเหตุการณ�แผ/นดินไหว         
ในประเทศไทย ต้ังแต/ป; พ.ศ. 1558 ถึง พ.ศ. 2542 พบว/า เหตุการณ�แผ/นดินไหวท่ีรู!สึกได!ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
มีเพียงครั้งเดียว เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ในระดับความรุนแรง VI (ตามมาตราเมอร�คัลลี่) 
นอกจากนี้ก็มีแผ/นดินไหวท่ีรู!สึกได!ในกรุงเทพมหานครหลายครั้ง แต/ระดับความรุนแรงเพียง VI (ตามมาตรา
เมอร�คัลลี่) เท/านั้น 
          ข!อมูลจากประวัติศาสตร�เหล/านี้ มีความสําคัญ ทําให!ทราบได!ว/าเคยมี
แผ/นดินไหวใหญ/เกิดข้ึนในประเทศไทยและใกล!เคียง และบางครั้งมีความรุนแรงมากจนทําให!เกิดความเสียหาย
อย/างมากมายในอดีตท่ีผ/านมา อย/างไรก็ตามข!อจํากัดของข!อมูลในประวัติศาสตร�ก็คือ ไม/สามารถบอกตําแหน/ง
และขนาดของแผ/นดินไหวท่ีแน/ชัดได! และไม/สามารถทราบได!ว/าบริเวณท่ีเกิดความเสียหายมาจากแผ/นดินไหวท่ี
เกิดข้ึนในบริเวณนั้นโดยตรง หรือมาจากบริเวณอ่ืนแต/ส/งผลกระทบและก/อความเสียหายข้ึน ในบริเวณเหล/านั้น 
(สุวิทย� โคสุวรรณ และคณะ, 2550) 
          ข�อมูลจากเครื่องมือวัดแผ-นดินไหว 
          รายงานวิชาการเรื่อง แผ/นดินไหวโบราณของกลุ/มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิและ
เจดีย�สามองค� จังหวัดกาญจนบุรี (สุวิทย� โคสุวรรณ และคณะ, 2550) ได!สรุปเอาไว!ว/า ในประเทศไทยนั้น เริ่มมี
การตรวจวัดแผ/นดินไหวเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2506 โดยมีการติดต้ังสถานีตรวจวัดแผ/นดินไหวแห/งแรกของ
กรมอุตุนิยมวิทยาท่ีจังหวัดเชียงใหม/ (สถานี CHTO) 
          จากการรวบรวมข!อมูลเก่ียวกับตําแหน/งและความรุนแรงของแผ/นดินไหว       
ท่ีได!ข!อมูลจากเครื่องมือวัดแผ/นดินไหวในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จาก Nutalaya และคณะ (1985) ต้ังแต/ พ.ศ. 
2455 ถึง พ.ศ. 2526 และกรมอุตุนิยมวิทยา (2547) ท่ีได!รวบรวมข!อมูลศูนย�กลางแผ/นดินไหวท่ีตรวจวัดได!
โดยตรง และจากสถานีตรวจวัดแผ/นดินไหวท่ีอยู/ในเครือข/ายเดียวกันท้ังในและต/างประเทศ ต้ังแต/ พ.ศ.2526 
ถึง พ.ศ. 2546 และจาก U.S. Geological Survey ต้ังแต/ พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2549 พบว/า ในพ้ืนท่ีศึกษา
ระหว/างละติจูด 13° 45’ ถึง 16° 25’ เหนือ และลองติจูด 98 ° 00’ ถึง 100° 00’ ตะวันออกสามารถตรวจพบ
แผ/นดินไหวขนาด 0.1-2.0 ริกเตอร� จํานวน 3 ครั้ง แผ/นดินไหวขนาด 2.1-3.0 ริกเตอร� จํานวน 144 ครั้ง 
แผ/นดินไหวขนาด 3.1-4.0 ริกเตอร� จํานวน 154 ครั้ง และแผ/นดินไหวขนาด 4.1-5.0 ริกเตอร� จํานวน 27 ครั้ง 
สําหรับเหตุการณ�แผ/นดินไหวขนาด 5.1-6.0 ริกเตอร� มีท้ังหมด 4 ครั้ง คือ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2528 ขนาด 
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5.7 ริกเตอร� 15 เมษายน พ.ศ. 2526 ขนาด 5.3 ริกเตอร� 22 เมษายน พ.ศ. 2526  ขนาด 5.9 ริกเตอร� และ
ขนาด 5.2 ริกเตอร� โดยพบว/าในช/วงเวลาดังกล/าวในพ้ืนท่ีนี้ไม/เคยเกิดแผ/นดินไหวขนาดใหญ/กว/า 6 ริกเตอร� 
          อย/างไรก็ตามข!อมูล แผ/นดินไหวขนาดใหญ/กว/า 6 ริกเตอร� ได!มีการบันทึก
เอาไว!เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มีศูนย�กลางอยู/ท่ีจังหวัดน/าน มีขนาด 6.5 ริกเตอร� ใกล!กับรอยเลื่อน
ป$ว ศูนย�กลางแผ/นดินไหวอยู/ในปhาเขา ไม/มีบันทึกความเสียหาย และเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในเวลา 
20.55 น. เกิดแผ/นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร� มีจุดศูนย�กลางอยู/ท่ีแขวงเมืองพยาค รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพ
พม/า ซ่ึงอยู/ใกล!กับชายแดนไทย บริเวณอําเภอปาย จังหวัดแม/ฮ/องสอน ส/งผลให!หลายจังหวัดในภาคเหนือ ท้ัง
เชียงราย พะเยา น/าน ลําพูน รวมถึงเชียงใหม/ ในเขตอําเภอแม/ริม สันทราย สันกําแพง และอําเภอเมือง          
เป.นต!น ได!รับผลกระทบจากแรงสะเทือนดังกล/าว ท้ังของตกแตก-บ!านไหว ทางด!านกรุงเทพมหานคร ผู!อาศัย
อยู/บนตึกสูงในหลายพ้ืนท่ี ต/างระบุว/ารู!สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได!อย/างชัดเจน และล/าสุดเกิดปรากฏการณ�
แผ/นดินไหวค/อนข!างรุนแรง ขนาด 6.3 ริกเตอร� ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา  18.08 น. ท่ี อ.พาน 
จ.เชียงราย ขนาด 6.3 ริกเตอร� โดยมีศูนย�กลางแผ/นดินไหวท่ีละติจูด 19.68 องศาเหนือ ลองติจูด 99.69 องศา
ตะวันออก ท่ีระดับความลึก 7 กิโลเมตร บริเวณตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงรุนแรงท่ีสุด       
ท่ีเคยเกิดในประเทศไทย และมีรายงานการรับรู!ได!ถึงแรงสั่นสะเทือนท่ีเชียงราย เชียงใหม/ แม/ฮ/องสอน และ
อาคารสูงในกทม. และมีความเสียหายรุนแรงในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร จาก
ศูนย�กลางแผ/นดินไหว จากการตรวจสอบพบว/าจุดศูนย�กลางแผ/นดินไหวครั้งนี้มาจากรอยเลื่อนพะเยาท่ีพาด
ผ/านอําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต! 
ทางด!านทิศเหนือของรอยเลื่อนท/าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร  
          นอกจากนั้นการศึกษาข!อมูลและสถิติต/างๆ จากการเผยแพร/ของกรม
อุตุนิยมวิทยา (ภาพ 3.2-94) พบว/าแผ/นดินไหวท่ีมีขนาด 7 ริกเตอร�ข้ึนไป มักจะเกิดอยู/นอกประเทศไทย ส/วน
ใหญ/เกิดอยู/ในเขตพรมแดนจีน-พม/า ประเทศพม/า ประเทศจีนตอนใต! ในทะเลอันดามันและหมู/เกาะสุมาตรา
ตอนเหนือ ซ่ึงเป.นส/วนหนึ่งของแนวแผ/นดินไหว Alpine-Himalayan Belt และอยู/ในเขตแหล/งกําเนิด
แผ/นดินไหวอ่ืนๆ  
          สํา ห รั บ แผ/ น ดิ น ไ ห ว ท่ีเกิดในบริเวณเขตพรมแดนไทย-พม/า ไทย-ลาว 
ภาคเหนือ และตะวันตกของประเทศไทย มักจะมีขนาดเล็กถึงปานกลาง และสามารถรู!สึกสั่นไหวได!ในเขต
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และในกรุงเทพมหานคร เป.นบางครั้ง สําหรับด!านตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจัดอยู/
ในเขตท่ีมีเสถียรภาพทางธรณีแปรสัณฐาน ค/อนข!างปลอดจากแผ/นดินไหว กล/าวโดยสรุป ประเทศไทยต้ังอยู/ใน
พ้ืนท่ีท่ีอาจเรียกได!ว/าค/อนข!างสงบ ไม/มีแผ/นดินไหวรุนแรงนัก จัดอยู/ในเขตเสี่ยงต/อแผ/นดินไหวตํ่า (Low 
Seismic Risk Zone) ถึงเขตเสี่ยงต/อแผ/นดินไหวปานกลาง (Intermediate Seismic Risk Zone) (ภาพ 3.2-
95) 
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    ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี (2555) 
 

 ภาพ  3.2-93   แผนท่ีรอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย  
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ท่ีมา: สํานักเฝ5าระวังแผ/นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา (2555) 
 

ภาพ  3.2-94  แสดงตําแหน-งศูนยกลางแผ-นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล�เคียง 
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        (2.5) แผ-นดินไหวในพ้ืนท่ีศึกษา  
          สุวิทย� โคสุวรรณ และคณะ (2550) ได!สํารวจธรณีวิทยาแผ/นดินไหวในพ้ืนท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนท่ีท่ีชัดเจนของรอยเลื่อนมีพลัง เพ่ือให!ทราบถึงขนาดและ
ตําแหน/งท่ีเกิดแผ/นดินไหว รวมท้ังอัตราการเคลื่อนท่ีของรอยเลื่อนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือใช!เป.นข!อมูลในการ
ปรับปรุงและเสริมสร!างความปลอดภัยของเข่ือนในเขตแนวรอยเลื่อน ผลจากการศึกษาข!อมูลโทรสัมผัส 
(Remote-Sensing) และการสํารวจภาคสนามพบว/า พ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร�พบกลุ/มรอยเลื่อน          
ศรีสวัสด์ิ วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต! และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต! มีความยาวต้ังแต/ 5-30 
กิโลเมตร วางตัวขนานไปกับแม/น้ําแควใหญ/ มีความยาวรวมประมาณ 150 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพ 3.2-96 
และพบว/ากลุ/มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิและเจดีย�สามองค�มีการเลื่อนตัวตามอิทธิพลของรอยเลื่อนในแนวเฉียง คือ       
มีการเลื่อนตัวแบบเหลื่อมขวาและเลื่อนลงในแนวด่ิงด!วย รอยเลื่อนกลุ/มนี้ก/อให!เกิดแผ/นดินไหวขนาดมากกว/า 
6 ริกเตอร�มาแล!วในอดีต ด!วยอัตราการเคลื่อนตัวท่ี 1.3-1.9 มิลลิเมตรต/อป; 
          รัชชัช นัทธี (2544) ได!ศึกษาพิบัติภัยแผ/นดินไหวท่ีมีต/อเข่ือนศรีนครินทร�
จากรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ พบว/า รอยเลื่อนศรีสวัสด์ินี้พาดผ/านจากด!านทิศตะวันออกเฉียงใต!ของสหภาพพม/า
ต/อเนื่องมายังภาคตะวันตกของประเทศไทย มีทิศทางการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือค/อนไปทางทิศเหนือ 
และเป.นรอยเลื่อนตามแนวเฉียง มีความยาวท้ังสิ้น 380 กิโลเมตร สามารถแบ/งได!เป.นสามส/วน คือ ส/วนเหนือ
ยาว 200 กิโลเมตร ส/วนกลางยาว 80 กิโลเมตร และส/วนใต!ยาว 75 กิโลเมตร ในส/วนใต!นี้พบหลักฐาน รอย
เลื่อนชัดเจนมาก จึงได!ศึกษาในรายละเอียดและพบว/ารอยเลื่อนศรีสวัสด์ิส/วนนี้มีการเคลื่อนตัวในแนวราบแบบ
เหลื่อมขวาและเคลื่อนตัวในแนวด่ิงย!อนมุมกลับ มีระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบประมาณ 125 เมตร มีการ
เลื่อนตัวอย/างน!อย 4 ครั้งในอดีตท่ีผ/านมา มีอัตราการเคลื่อนตัวเท/ากับ 2.86 มิลลิเมตรต/อป; และเม่ือนํารอยแตก           
บนพ้ืนผิวมาวิเคราะห�พบว/าเคยเกิดแผ/นดินไหวขนาด 6.3 Mw1/ มาแล!วในอดีต 
          จากสถิติข!อมูลแผ/นดินไหวท่ีมีผลกระทบต/อประเทศไทย เท/าท่ีสืบประวัติได! 
(624 ป;ก/อน ค.ศ.) จนถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว/า แผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใน
บริเวณภาคตะวันตกเป.นแผ/นดินไหวท่ีมีขนาดปานกลาง (3.5 - 5.9 Mb2/) ซ่ึงในขณะท่ีดําเนินการศึกษา
โครงการในป; พ.ศ. 2558 ได!เกิดแผ/นดินไหวซ่ึงมีจุดศูนย�กลางแผ/นดินไหวท่ี อําเภอสังขละบุรี 2 ครั้ง ในวันท่ี 
14 กรกฎาคม และ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นั้น ก็มีขนาด 4.8 และ 4.5 ตามลําดับ (ซ่ึงรู!สึกสั่นไหวบริเวณ
อําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) ดังตาราง 3.2-66 ตามแนวรอยเลื่อนท่ีมีพลังในพ้ืนท่ี
โครงการ  
 
 

                                                           
1/ มาตราขนาดโมเมนต� (Moment Magnitude, Mw) เป.นหน/วยท่ีใช!วัดขนาดของแผ/นดินไหวในแง/ของพลังงานท่ีปลดปล/อยออกมา ให!ค/าแมกนิจูด
ท่ีใกล!เคียงตามท่ีจํากัดความไว!โดยมาตราริกเตอร� ใช!กับแผ/นดินไหวระยะไกล (ระยะทาง>1,000 กิโลเมตร) 
2/ มาตราคล่ืนตัวกลาง (Body-wave Magnitude) ใช!กับแผ/นดินไหวระยะใกล! และแผ/นดินไหวระยะไกล (ระยะทาง>1,000 กิโลเมตร) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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  ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี (2548) 

ภาพ  3.2-95  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผ-นดินไหวในประเทศไทย  
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ท่ีมา: สุวิทย� โคสุวรรณ และคณะ (2550) 

ภาพ   3.2-96  แผนท่ีแสดงแนวรอยเล่ือนท่ีมีศักยภาพมีพลังในพ้ืนท่ีโครงการ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง  3.2-66  สถิติข�อมูลแผ-นดินไหวบริเวณภาคตะวันตกท่ีมีผลกระทบต-อประเทศไทย  

วันท่ี-เวลา หน-วย ศูนยกลาง บันทึกเหตุการณ 
20 ส.ค. 2558 
19.10:00 น. 

4.5 ML
1/ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี รู!สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี

14 กค. 2558 
21:25:00 น. 

4.8 ML ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุร ี
20.56N , 99.02E 

รู!สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุร,ี อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุร ี

19 ส.ค. 2545 
04:07:00 น. 

4.8 ML พรมแดนไทย-พม/า  
17.20N 97.60E 

รู!สึกได!ท่ี อ.แม/สอด จ.ตาก 

22 ก.พ. 2544 
05:03:00 น. 

4.3 ML เข่ือนเขาแหลม  
14.97N 98.59E 

รู!สึกได!ท่ี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

3 พ.ย. 2533 
21:51:00 น. 

4.0 ML กาญจนบุร ี 
15.30N 98.90E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

28 พ.ค. 2533 
18:23:00 น. 

4.2 ML กาญจนบุร ี 
14.90N 99.80E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

15 ธ.ค. 2532 
00:28:00 น. 

4.0 ML กาญจนบุร ี 
14.90N 99.80E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

29 พ.ย. 2531 
06:59:00 น. 

4.5 ML กาญจนบุร ี 
15.05 N 99.80E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี อ.ศรสีวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุร ี

25 มี.ค. 2528 
18:56:30 น. 

3.5 ML อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุร ี 
14.88N 98.69E 

รู!สึกสั่นไหวท่ีเข่ือนเขาแหลม  

0 ส.ค. 2526 
05:09:57 น. 

4.2 Mb กาญจนบุร ี 
14.92N 99.15E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี จ.กาญจนบุร ี

18 ก.ค. 2526 
00:48:10 น. 

4.7 Mb กาญจนบุร ี 
15.20N 99.02E 

รู!สึกสั่นไหวท่ี อ.บ!านโปhง จ.ราชบุร ี

22 เม.ย. 2526 
10:21:40 น. 

5.2 Mb กาญจนบุร ี 
14.93N 99.07E 

รู!สึกแผ/นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือหลาย
คนตื่นตระหนก เสยีหายเล็กน!อยแก/อาคารใน กทม. 
รู!สึกสั่นไหว 2 ครั้ง เมื่อเวลา 07.37 และ 10.21 น. 

22 เม.ย. 2526 
07:37:37 น. 

5.9 Mb กาญจนบุร ี 
14.93 N 99.00E 

รู!สึกแผ/นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือหลาย
คนตื่นตระหนก เสยีหายเล็กน!อยแก/อาคารใน กทม. 
รู!สึกสั่นไหว 2 ครั้ง เมื่อเวลา 07:37 และ 10:21 น. 

15 เม.ย. 2526 
16:23:58 น. 

5.5 Mb กาญจนบุร ี 
14.91 N 99.10 E 

รู!สึกแผ/นดินไหวชัดเจนใน กทม. 

21 มี.ค. 2502 
ประมาณ 14.00 น. 

- กาญจนบุร ี เวลาประมาณ 14.00 น. แผ/นดินไหวพายุฟ5าคะนอง มี
เสียงดัง แผ/นดินแยกท่ีกาญจนบุร ี

ท่ีมา: สํานักเฝ5าระวังแผ/นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา (ข!อมูลเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2558) 
 
 

                                                           
1/ มาตราท!องถิ่น (Local Magnitude) หรือท่ีรู!จักกันว/า มาตราริกเตอร� ใช!กับแผ/นดินไหวท!องถิ่นหรือแผ/นดินไหวระยะใกล! (ระยะทาง<1,000 
กิโลเมตร) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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        (2.6) ความสามารถในการรับการกระทําแผ-นดินไหวของเข่ือนศรีนครินทร  
          เข่ือนศรีนครินทร�ต้ังอยู/ในเขตแนวรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิซ่ึงเป.นรอยเลื่อนท่ีมี
พลัง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) มีการเคลื่อนท่ีในแนวราบแบบเหลื่อมขวา และเคลื่อนตัวในแนวด่ิงย!อนมุม
กลับมีระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบประมาณ 125 เมตร เม่ือนํารอยแตกบนพ้ืนผิวมาวิเคราะห� พบว/าเคยเกิด
แผ/นดินไหวขนาด 6.3 Mw ในอดีต (รัชชัช นัทธี, ป$ญญา จารุศิริ และวิโรจน� ดาวฤกษ�, 2544) และจากแผนท่ี
เสี่ยงภัยแผ/นดินไหวในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) พบว/า เข่ือนศรีนครินทร�ต้ังอยู/ในเขตพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแผ/นดินไหว 2ข ซ่ึงมีโอกาสเกิดแผ/นดินไหวท่ีมีความรุนแรง VII-VIII เมอร�คัลลี่ อาจทําให!สิ่งก/อสร!าง
เสียหายเล็กน!อย  และทําให!เกิดความเสียหายปานกลาง  
          เนื่องจากเข่ือนศรีนครินทร�ต้ังอยู/ในแนวรอยเลื่อนมีพลัง และมีความเสี่ยง
จากแผ/นดินไหว การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทยจึงได!ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบ Strong 
Motion Accelerographs (SMA -1) จํานวน 3 เครื่อง ใช!หาค/าอัตราเร/งของพ้ืนดินท่ีเกิดจากแผ/นดินไหว มี
หน/วยวัดเป.น g (จี) ท่ีบริเวณไหล/เข่ือนฝ$�งขวา กลางสันเข่ือน และบริเวณตีนเข่ือน ดังภาพ 3.2-97 ซ่ึงเข่ือนศรี
นครินทร�ออกแบบการก/อสร!างให!ทนต/อแรงแผ/นดินไหวอยู/ท่ี 0.1 g เป.นการตรวจแผ/นดินไหวขนาดเล็ก และ
เป.นเครือข/ายบริเวณเข่ือนทางภาคตะวันตก 
          นอกจากนี้ยังมีสถานีตรวจวัดคลื่นแผ/นดินไหว (Seismograph) ใช!หาขนาด
และศูนย�กลางของแผ/นดินไหวมีหน/วยวัดเป.น ริกเตอร� รอบบริเวณอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�อีกจํานวน 3 
สถานี เพราะว/าเครื่องวัดแผ/นดินไหวของเข่ือนเป.นแบบชนิด Short Period คือมีรัศมีในการวัดคลื่น
แผ/นดินไหวระยะทางไม/เกิน 250 กม. จากสถานีรังวัด จึงต!องเลือกท่ีตั้งสถานีรังวัด เพ่ือให!เครื่องวัดแผ/นดินไหว
สามารถวัดคลื่นแผ/นดินไหวได!ครอบคลุมท่ัวบริเวณอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�มีด!วยกัน 3 สถานี คือ สถานี 
9TEE สถานีบ!านปากเหมือง และสถานีบ!านห!วยองคต ดังแสดงตําแหน/งในภาพ 3.2-98   
 

 
ท่ีมา: เขื่อนศรีนครินทร� การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย  

 

ภาพ   3.2-97  แสดงตําแหน-งสถานีตรวจวัดการส่ันสะเทือนของเข่ือนศรีนครินทร 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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          สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก!ว (2551) ได!ทําการศึกษาความ
ม่ันคงของเข่ือนศรีนครินทร�ต/อแรงกระทําแผ/นดินไหว โดยเริ่มทําการศึกษาในป; พ.ศ. 2548 ใช!เวลาดําเนินการ 
1 ป; 6 เดือน ประกอบด!วยการศึกษาข!อมูลในอดีต การวิเคราะห�ความปลอดภัยจากผลของเครื่องมือวัด
พฤติกรรมเข่ือน การสร!างแบบจําลองสภาพของความเค!นและความเครียดภายในวัสดุตัวเข่ือนในสภาวะสถิตย� 
การสร!างแบบจําลองการไหลซึมผ/านตัวเข่ือนและฐานราก การตรวจสอบความม่ันคงของลาดชัน การวิเคราะห�
การเคลื่อนตัวและการยุบตัวของสันเข่ือน ภายใต!แรงกระทําแผ/นดินไหวและการตรวจสอบการเกิด 
Liquefactio1/ ในตัวเข่ือนและฐานราก พบว/า คลื่นแผ/นดินไหวท่ีนํามาวิเคราะห�มีค/า PGA สูงสุดท่ีฐานเข่ือน
ประมาณ 1.17 g เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแบบจําลองการลดทอนพลังงาน (Attenuation Model) ของคลื่น
แผ/นดินไหวท่ีเสนอโดย Esteva and Villaverde (1973) และ Esteva (1974) พบว/าแผ/นดินไหวท่ีทําให!เกิด
ค/า PGA ใต!ฐานเข่ือนมากกว/าหรือเท/ากับ 1.0g จะต!องมีขนาดมากกว/า 7.0 ริกเตอร�ข้ึนไป และถ!าสมมุติว/าเกิด
แผ/นดินไหวสูงสุดประมาณ 7.5 ริกเตอร� แผ/นดินไหวดังกล/าวจะต!องมีระยะห/างจากเข่ือนไม/เกิน 7 กิโลเมตร  
จึงจะทําให!มี PGA ท่ีฐานเข่ือนมีค/ามากกว/าหรือเท/ากับ 1.0 g และได!สรุปว/า เข่ือนศรีนครินทร�มีความ ม่ันคง

                                                           
1/ ปรากฎการณ�เกิดภาวะทรายเหลว เกิดขึ้นจากแรงดันในช/องว/าง (Pore pressure) ของเม็ดดิน (ทราย) เพ่ิมขึ้นอย/างรวดเร็วจากแรง
กระทําแผ/นดินไหว (Earthquake) เป.นผลให!แรงดันประสิทธิผลในดิน (Effective stress) ลดลงอย/างมาก ซ่ึงดินจะสูญเสียกําลัง       
รับนํ้าหนักและนํ้าส/วนเกินจะพุ/งขึ้นสู/ผิดดินด!านบน ทําให!เกิดการจมลงของวัตถุท่ีอยู/ด!านบน 

 ท่ีมา: เขื่อนศรีนครินทร� การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย  

ภาพ  3.2-98  แสดงตําแหน-งสถานีตรวจวัดแผ-นดินไหว 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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และปลอดภัย และจะไม/พิบัติทันทีทันใดเม่ือถูกแรงกระทําแผ/นดินไหว โดยพิสูจน�จากแรงกระทําแผ/นดินไหวท่ี
รุนแรง 35 เหตุการณ� ใน 14 ประเทศท่ีเคยเกิดข้ึนในโลก อย/างไรก็ตาม เข่ือนอาจเกิดความเสียหายจากการ
สั่นสะเทือนบริเวณสันเข่ือน โดยหากมีแผ/นดินไหวรุนแรงมากดังข!อมูล ท่ีใช!วิเคราะห�สันเข่ือน จะมีการทรุดตัว
ประมาณ 3.4 เมตร ซ่ึงยังน!อยกว/าระยะเผื่อล!น (Free Board) ของเข่ือน (5 เมตร) โดยความเสียหายดังกล/าว
จะข้ึนอยู/กับขนาดและระยะห/างจากตัวเข่ือนจาดจุดกําเนิดแผ/นดินไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือ ข้ึนอยู/กับค/า
ความเร/งสูงสุดของพ้ืนดินท่ีกระทําใต!ฐานเข่ือน (Peak Ground Acceleration, PGA) รวมถึงลักษณะความถ่ี
และระยะเวลาของคลื่นแผ/นดินไหวท่ีกระทํา 
          นอกจากนี้ สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และเกรียงไกร แทนสุโพธิ์ (2552) ได!
ทําการศึกษาวิเคราะห�พฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร�ของเข่ือนศรีนครินทร�ต/อแรงกระทําแผ/นดินไหว 
พบว/า ผลการวิเคราะห�โดยวิธี Newmark’s Deformation (1965) มีความสอดคล!องกับผลการวิเคราะห�ท่ีได!
จากข!อมูลสถิติโดยวิธี Swaisgood (1998) ทําให!ได!ความถูกต!องของแบบจําลอง โดยการทรุดตัวถาวรของสัน
เข่ือนกรณีระดับเก็บกักน้ําปกติ พบว/ามีค/ามากท่ีสุด 3.40 เมตรจากแผ/นดินไหว ท่ีมีค/าอัตราเร/งของพ้ืนดิน
สูงสุดกระทําท่ีฐานเข่ือน 1.17g ซ่ึงการทรุดตัวดังกล/าวมีค/าน!อยกว/าระยะเผื่อล!นน้ําของเข่ือนคือ 5 เมตร ดังนั้น 
เข่ือนจึงจะไม/เกิดการพิบัติอย/างทันทีทันใด แต/อย/างไรก็ตาม เข่ือนอาจเกิดความเสียหายอย/างรุนแรงได! หาก
เกิดการไหลซึมผ/านรอยแตกหลังการเกิดแผ/นดินไหว และอาจทําให!เครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือนท่ีติดต้ังไว!
บริเวณสันเข่ือนได!รับความเสียหายได! 
        (2.7) แผ-นดิน ไหวเนื่ อ งจากการ เ ก็บ กักน้ํ า ในอ- าง เ ก็บน้ํ า  (Reservoir 
Triggered Seismicity:RTS)  
          ในสหรัฐอเมริกาได!มีการค!นพบความสัมพันธ�ของระดับการเก็บกักน้ําของ
เข่ือน Hoover Dam และการเกิดแผ/นดินไหวในพ้ืนท่ีของอ/างเก็บน้ํา Lake Mead ต้ังแต/ป; พ.ศ. 2488 นับแต/
นั้นมาปรากฏการณ�เกิดแผ/นดินไหว เนื่องจากการเก็บกักน้ําในอ/างเก็บน้ํา (RTS) ดังกล/าว ได!มีการกล/าวถึงใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลก เช/น เข่ือน Koyna ในประเทศอินเดีย เข่ือน Kremasta ในประเทศกรีซ เป.นต!น จนกระท่ัง       
ป; พ.ศ. 2539 ได!มีรายงานพบกรณีแผ/นดินไหวท่ีเกิดจากการเก็บกักน้ําในอ/างเก็บน้ําท่ัวโลกจํานวน 145 
เหตุการณ� สําหรับประเทศไทยก็มีปรากฏการณ�ดังกล/าวเช/นกัน เช/นท่ี เข่ือนวชิราลงกรณ� (เขาแหลม) เข่ือน   
ศรีนครินทร� และเข่ือนรัชชประภา  
          กลไกการเกิดแผ/นดินไหวเนื่องจากการเก็บกักน้ํานั้น เกิดข้ึนเนื่องจากน้ําใน
อ/างเก็บน้ํา ไปกระตุ!นให!เกิดการปลดปล/อยแรงเครียดทางเทคโทนิคท่ีมีอยู/ออกมาในรูปของแผ/นดินไหว 
กระบวนการดังกล/าวนี้มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย/างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีการเกิดแผ/นดินไหวไม/มากนัก มีอัตราการ
สะสมพลังงานความเครียดทางธรรมชาติต่ํา และเปลือกโลกบริเวณดังกล/าว มีแรงเค!นใกล!เคียงกับแรงเค!นท่ีจะ
ทําให!เปลือกโลกแตกออกจนทําให!เกิดแผ/นดินไหวได!เป.นเวลานาน เดิมเรียกเหตุการณ�ลักษณะนี้ว/า Reservoir 
Induced Seismicity (RIS) จึงถูกเปลี่ยนเป.น Reservoir Triggered Seismicity (RTS)  
          เหตุการณ�แผ/นดินไหวเนื่องจากการเก็บกักน้ําในอ/างเก็บน้ําของเข่ือนใน
ประเทศไทยท่ีรู!จักกันดีมีอยู/ 3 แห/ง คือ  
          (2.7.1) อ-างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ (เขาแหลม) ภายใน 1 เดือน ของ
การเริ่มเก็บกักน้ําท่ีเข่ือนวชิราลงกรณ�ในเดือนมิถุนายน ป;พ.ศ. 2527 สามารถตรวจวัดแผ/นดินไหว ได!ใน
บริเวณอ/างเก็บน้ํา โดยก/อนหน!าท่ีจะเริ่มเก็บกักน้ําสามารถตรวจวัดแผ/นดินไหวขนาด ML 3.3 (ริกเตอร�) ได!ใน
เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. 2526 บริเวณทางตอนเหนือของเข่ือนห/างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร และระหว/าง
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เริ่มเก็บกักน้ําจนถึงเดือนมิถุนายน ป; 2553 สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแผ/นดินไหวได!ถึง 4,700 ครั้ง ใน
จํานวนนี้มีแผ/นดินไหว 50 ครั้ง ท่ีมีขนาดใหญ/พอจนรู!สึกได!โดยมีขนาดใหญ/ท่ีสุด ML 4.5 (ริกเตอร�)  
             สําหรับเข่ือนวชิราลงกรณ�มีความจุประมาณ 8,860 ล!านลูกบาศก�
เมตร และมีความลึกมากสุดประมาณ 92 เมตร เป.นเข่ือนขนาดใหญ/ ตัวอ/างเก็บน้ําวางอยู/บนชั้นหินปูน 
นอกเหนือจากแนวเส!นอายุน!อยกว/าท่ีมีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงดูจะก/อให!เกิดการ
เลื่อนเหลื่อมตัวข้ึนในแนวเส!น ท่ีเกิดร/วมกับรอยเลื่อนด/านเจดีย�สามองค�แล!ว ยังมีส/วนย/อยของรอยเลื่อน           
ด/านเจดีย�สามองค�ท่ีดูเสมือนว/าหมดพลังแล!ว และมีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือค/อนไปทาง
เหนือพาดผ/านบริเวณตัวเข่ือน 
          (2.7.2) อ-างเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา จากรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล!อมโครงการอ/างเก็บน้ําท/าแซะ-รับร/อ จังหวัดชุมพร (บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร� จํากัด และบริษัท ควอลิต้ี ทีม คอลซัลแตนท� จํากัด 2538) ได!รายงานว/าเข่ือนรัชชประภาสร!าง
เสร็จ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2531 และได!มีการติดต้ังโครงข/ายการตรวจวัดแผ/นดินไหวแบบเคลื่อนย!ายได! 
จํานวน 3 สถานี รอบๆ อ/างเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา จากการตรวจวัดแผ/นดินไหวในช/วงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2531 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 สามารถตรวจวัดแผ/นดินไหวได! 24 ครั้ง มีขนาดต้ังแต/ ML 0.4-3.4      
(ริกเตอร�) ศูนย�กลางแผ/นดินไหวเกิดเป.น 2 กลุ/ม บริเวณห!วยถํ้าจันทร� และโคลงโหลง ขนาดแผ/นดินไหวสูงสุด 
ML 3.4 (ริกเตอร�) เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 บริเวณหัวถํ้าจันทร� แผ/นดินไหว RTS นี้ ส/วนใหญ/
เกิดข้ึนในช/วงระยะเวลา 2 ป;แรกของการเก็บกักน้ํา แผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึนครั้งสุดท!ายตรวจวัดได!ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2536 การเกิดของแผ/นดินไหวบางครั้งมีความสัมพันธ�กับระดับน้ําในอ/างเก็บน้ําหรือระดับน้ํา
สูงสุด 
             การรวบรวมข!อมูลการเกิดแผ/นดินไหวท่ีเ ข่ือนรัชชประภา 
ระหว/าง  ป; พ.ศ. 2531-2549 ท่ีดําเนินการโดยสถานีวัดแผ/นดินไหวของเข่ือนรัชชประภา รวมเวลา 18 ป; มี
การบันทึกข!อมูลแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเข่ือนรวมท้ังสิ้น 38 ครั้ง มีขนาดใหญ/ท่ีสุด ML 3.4 (ริกเตอร�) 
ซ่ึงจัดว/าเป.นแผ/นดินไหวขนาดเล็ก และแผ/นดินไหวเกิดข้ึนมากในช/วงป;แรกของการกักเก็บน้ํารวมถึงมีขนาด
สูงสุดด!วย แล!วลดลงท้ังในด!านความถ่ีและขนาดเม่ือระยะเวลาผ/านไป แต/ก็ยังมีการเกิดแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึน
ในช/วงท่ีระดับน้ําเก็บกักมีสูงข้ึน แล!วลดลงท้ังด!านความถ่ีและขนาด 
             คุณลักษณะหนึ่งของแผ/นดินไหวท่ีเกิดจากการเก็บกักน้ํา คือ 
แหล/งกําเนิดแผ/นดินไหวจะอยู/ในระดับต้ืนใต!ผิวโลกไม/ลึกนัก จากข!อมูลแผ/นดินไหวของโครงข/ายสถานีตรวจวัด
แผ/นดินไหวของ กฟผ. ท่ีเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนวชิราลงกรณ� พบว/า แผ/นดินไหวท่ีเกิดจากการเก็บกักน้ํา         
มีแหล/งกําเนิดแผ/นดินไหวอยู/ใต!ผิวโลกลึกไม/เกิน 10 กิโลเมตร 
          (2.7.3) เข่ือนศรีนครินทร เข่ือนศรีนครินทร�จัดเป.นเข่ือนขนาดใหญ/
ปริมาณความจุอ/างเก็บน้ําประมาณ 17.745 ล!านลูกบาศก�เมตร และมีความลึกท่ีสุดของอ/างเก็บน้ําประมาณ 
133 เมตร เริ่มเก็บกักน้ําในป; พ.ศ. 2520 หลังจากนั้น 6 ป; ได!เกิดแผ/นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร� ในวันท่ี 22 
เมษายน พ.ศ. 2526 มีจุดศูนย�กลางบริเวณปลายอ/างเก็บน้ําห/างจากตัวเข่ือน 58 กิโลเมตร สภาพฐานรากของ         
อ/างเก็บน้ํา เป.นตะกอนท่ียังไม/แข็งตัว (Unconsolidated) ถึงก่ึงแข็งตัว (Semi-consolidated) และส/วนทาง
เหนือของ ตัวอ/างเก็บน้ําวางบนชั้นหิน ตะกอน หินปูน และบางส/วนเป.นหินแกรนิต 
             Passakorn Pananont et. al. (2011) กล/าวไว!ว/า แผ/นดินไหวท่ี
เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้เกิดหลังจากท่ีมีการก/อสร!างเข่ือน จากข!อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงให!เห็นว/า เม่ือวันท่ี 
22 เมษายน พ.ศ. 2526 สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแผ/นดินไหวครั้งใหญ/ท่ีเข่ือนศรีนครินทร�มีขนาด 5.9 
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ริกเตอร� นับเป.นเวลา 6 ป;หลังจากท่ีมีการเติมน้ําในอ/างเก็บน้ํา ภายหลังการเกิดแผ/นดินไหวพบว/า มีความ
เสียหายเกิดข้ึนบ!างเล็กน!อย โดยก/อนหน!าท่ีจะเกิดแผ/นดินไหวหลัก (Main Shock) นั้น ได!เกิดแผ/นดินไหวนํา 
(Foreshock) ก/อนหน!าประมาณ 1 สัปดาห� ขนาดของแผ/นดินไหวนําท่ีรุนแรงท่ีสุดมีขนาด 5.2 ริกเตอร� และ
เกิดแผ/นดินไหวตาม (Aftershock) มากกว/า 2,000 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ป;หลังจากนั้น 
             จากข!อมูลของกรมอุ ตุนิยมวิทยา ขนาดแผ/น ดินไหวตาม 
(Aftershock) ท่ีรุนแรงท่ีสุดมีขนาด 5.3 ริกเตอร� และมากกว/า 300 ครั้ง เป.นแผ/นดินไหวท่ีมีขนาดมากกว/า 2 
ริกเตอร� บริเวณท่ีเกิดแผ/นดินไหวอยู/ทางตอนเหนือของเข่ือนศรีนครินทร� ห/างออกไปประมาณ 60 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังพบรอยแตกแยกบนเปลือกโลกจากเหตุการณ�แผ/นดินไหวในป; 2526 ดังกล/าว ซ่ึงวางตัวในแนว 
N75-80° W ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร และพบว/ามีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกัน (Offset) ประมาณ 
20 เซนติเมตร (Klaipongpan et. al.1991)  
             ศุภวรรณ คล!ายพงษ�พันธุ�และ พงษ�ดิษฐ พจนา (2538) รายงาน          
ผลสํารวจหลังเหตุการณ�แผ/นดินไหว บริเวณอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ด!วยขนาดใหญ/กว/า 5 ริกเตอร�           
ในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2526 จํานวน 3 ครั้ง โดยขนาดสูงสุดวัดได! 5.9 ริกเตอร� เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 
พ.ศ. 2526 เกิดการสั่นสะเทือนท่ีรู!สึกได!เป.นบริเวณกว!างในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศ สรุปได! 
ดังนี้ 
             (1)  มีหินร/วงและหน!าดินพังตามบริเวณหน!าผาและตลิ่งตลอด
แนวของลําน้ําบริเวณใกล!จุดบรรจบระหว/างแม/น้ําแควใหญ/ ห!วยขาแข!ง และห!วยแม/พลู 
             (2)  พบรอยแยกแบบไม/ต/อเนื่องของหน!าดินและหินแข็ง 
(Surface Rupture) ในทิศทางตะวันตก-ตะวันออก เป.นระยะทางยาวประมาณ 3-4 กิโลเมตร ทางตอนใต!ของ
อ/างเก็บน้ําด!านห!วยแม/พลู เม่ือรอยแยกนี้ผ/านบริเวณท่ีเป.นดินอ/อนจะปรากฏให!เห็นได!ชัดเจน และเลือนหาย        
ไปบ!างเม่ือผ/านหินแข็ง 
             (3)  พบหลุมยุบ (Sink holes) หลายหลุมท่ีบ!านตีนตก ห/าง
จากบริเวณท่ีพบรอยแยกไปทางใต!อีกประมาณ 7 กิโลเมตร หลุมใหญ/สุดมีเส!นผ/านศูนย�กลางประมาณ 4-5 
เมตร และลึกประมาณ 2-3 เมตร จากการสํารวจทราบว/าหลุมเหล/านี้คือ Sink holes ท่ีมีอยู/เดิม เนื่องจาก
บริเวณนี้เป.นหินปูน 
             (4)  การสอบถามราษฎรท่ีอาศัยอยู/บริเวณรอบอ/างเก็บน้ําด!าน
ห!วยแม/พลู ได!ข!อมูลว/ามีปรากฏการณ�คล!ายน้ําหมุนวน และแพท่ีใช!พักอาศัยถูกดูดออกไปทางปากห!วยแม/พลู 
แล!วถูกคลื่นหนุนกลับจนแพข้ึนไปข!างอยู/บนตลิ่ง ในขณะท่ีเกิดแผ/นดินไหวหลัก (Main Shock) นอกจากนั้น         
ผู!อยู/อาศัยใกล!กับจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ/กับห!วยแม/พลู มักจะได!ยินเสียงดังก!องมาจากใต!ดินก/อนรู!สึกถึง
การสั่นไหวทุกครั้ง 
             พฤติกรรมของเข่ือนหลังเกิดแผ/นดินไหว ศูนย�กลางแผ/นดินไหวท่ี
เกิดเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2526 อยู/ห/างจากตัวเข่ือนศรีนครินทร�ประมาณ 55 กิโลเมตร เข่ือนศรีนครินทร�      
มีเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบ Strong Motion Accelerographs (SMA - 1) ติดต้ังอยู/จํานวน 3 
เครื่อง ท่ีบริเวณไหล/เข่ือนฝ$�งขวา กลางสันเข่ือน และบริเวณตีนเข่ือน ในวันท่ีเกิดแผ/นดินไหวหลัก (Main 
Shock) สามารถบันทึกการสั่นสะเทือนได! 2 เครื่อง เนื่องจากเครื่องท่ีบริเวณตีนเข่ือนเสียอยู/ในขณะนั้น ข!อมูล
บันทึกแสดงว/าการสั่นสะเทือนบริเวณกลางสันเข่ือน (SDT - 2) มีมากกว/าบริเวณไหล/เข่ือน (SDT - 1) แต/
อย/างไรก็ตาม การสั่นสะเทือนครั้งนี้ถือว/าน!อยมาก คือ ประมาณ 0.02 - 0.03 g ในทิศทางต้ังฉากกับแนว         
สันเข่ือน 
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             นอกจากนี้การตรวจสอบการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของเข่ือน  
โดยเจ!าหน!าท่ีประจําเข่ือน หลังเกิดแผ/นดินไหวครั้งนี้ พบว/า เข่ือนไม/เกิดการทรุดตัวเพ่ิมข้ึนเลย มีเพียงการ
เคลื่อนตัวของสันเข่ือนเล็กน!อย คือ บริเวณกลางเข่ือนเคลื่อนตัวประมาณ 2 ซม. ไปทางท!ายน้ํา และบริเวณ
ใกล!ไหล/เข่ือนฝ$�งซ!าย เคลื่อนตัวประมาณ 3 ซม. ไปทางด!านเหนือน้ํา ในการตรวจวัดปริมาณน้ํารั่วซึม ก็ไม/แสดง
ว/ามีการรั่วซึม ท่ีผิดปกติเกิดข้ึน จึงสรุปว/าแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ไ ม/มีผลกระทบต/อความม่ันคงแข็งแรงของ
เข่ือนแต/อย/างใด 
             ผลการศึกษาข!อมูลแผ/นดินไหวในบริ เวณอ/างเก็บน้ําเ ข่ือน          
ศรีนครินทร� ในบริเวณพ้ืนท่ีอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� สรุปได! ดังนี้  
             (1)  จากการศึกษาประวัติการเกิดแผ/นดินไหว ไม/ปรากฏว/ามี
แผ/นดินไหวขนาดใหญ/เกิดท่ีบริเวณปลายอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�มาก/อนการสร!างเข่ือน 
             (2)  แผ/นดินไหวเม่ือเมษายน 2526 นั้น เกิดเป.นกลุ/ม (Epicentral 
Distribution) ในทิศทาง NW-SE ท่ีบริเวณจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ/ ห!วยแม/พลู และห!วยขาแข็ง และจาก
การทํา Focal Mechanism Solution พบว/า Fault Plane อยู/ในแนว NW และมีการเคลื่อนตัวแบบ Right 
Lateral Strike - Slip ซ่ึงสอดคล!องกับแนวรอยเลื่อนเดิมตามลําน้ําแควใหญ/และห!วยแม/พลู 
             (3)  รอยแยกบนผิวดินและหินแข็ง (Surface Rupture) ใน
แนว E-W นั้น น/าจะเกิดจากแผ/นดินไหวหลัก (Main Shock) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2526 มีรูปแบบการ
เคลื่อนตัวแบบ Reverse Fault  ซ่ึงเป.นช/วงปลายสุดทางทิศใต!ของการ Reactivate ของ NW Fault Plane 
             (4)  รูปแบบการเกิดแผ/นดินไหว (Pattern of Shock) จะ
สอดคล!องกับ Mogi's Model Type 2 ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับรูปแบบของแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึนท่ีเข่ือน 
Koyna, Kariba และ Kremasta 
             (5)  จากการติดตามข!อมูลการเกิดแผ/นดินไหวต้ังแต/เมษายน 
2526 เป.นต!นมา พบว/า น้ําหนักของน้ําในอ/างเก็บน้ําไม/มีผลโดยตรงท่ีทําให!เกิดแผ/นดินไหว และยังคงมี
แผ/นดินไหวเกิดข้ึนต/อไปท่ีบริเวณเดิม คือ จุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ/และห!วยแม/พลู แต/จํานวนและความถ่ี
ลดลงมาก 
             สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก!ว (2551) ได!ศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว/างแผ/นดินไหวและปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ต้ังแต/ป; พ.ศ. 2526 ดังภาพ 
3.2-99 และ 3.2-100 พบว/า ภายหลังจากเหตุการณ�ครั้งนั้น ในป;ต/อไปได!เกิดแผ/นดินไหวตามมาอย/างต/อเนื่อง 
ณ ตําแหน/งจุดศูนย�กลางใกล!เคียงกัน แต/ค/อย ๆ มีความถ่ี และความรุนแรงท่ีลดลง ท้ังนี้เนื่องจากรอยเลื่อน
บริเวณดังกล/าวได!ปรับสมดุลกับสภาพแรงกระทําของน้ําในอ/างเก็บน้ํา 
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ท่ีมา: สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก!ว (2551) 

ภาพ  3.2-99  แสดงความถ่ีในการแผ-นดินไหวและปริมาณน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

ท่ีมา: สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก!ว (2551) 

ภาพ  3.2-100  แสดงขนาดของแผ-นดินไหวและปริมาณน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

 
 
 
 

 

 

 

             สรุปผลการศึกษาจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล!อม
ภายหลังการสร!างเข่ือนศรีนครินทร� ในป; พ.ศ. 2530 สรุปว/า การศึกษาสภาพธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือน 
และอ/างเก็บน้ําศรีนครินทร� พบว/า พ้ืนท่ีนี้มีลักษณะทางการลําดับชั้นหิน ชนิดของหิน และโครงสร!างทาง
ธรณีวิทยาท่ียุ/งยากสลับซับซ!อนมาก ผลกระทบของโครงการเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีมีต/อสภาพธรณีวิทยานั้น 
สันนิษฐานว/า ถ!าแผ/นดินไหวเกิดข้ึน โดยมีความสัมพันธ�กับการกักน้ําเหนือเข่ือน หลังจากเกิดแผ/นดินไหวแล!ว 
โครงสร!างท่ียังไม/เข!าสู/สมดุลก็จะเข!าสู/สมดุล หรือถ!ามีแรงเครียดสะสมอยู/ แรงเครียดก็จะถูกปลดปล/อยออกไป
แล!วแผ/นดินไหวก็จะหยุด แต/ถ!าเป.นกรณีแรงเครียดสะสมนั้น แผ/นดินไหวจะหยุดเพียงชั่วคราวเท/านั้น เม่ือแรง
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เครียดมีการสะสมตัวมากข้ึนอีกจนถึงจุดปลดปล/อยแรงอีกครั้งหนึ่ง แผ/นดินไหวก็จะเกิดข้ึนได!อีก สําหรับ
บริเวณนี้ยังไม/เป.นท่ีทราบแน/ชัดว/าเม่ือใดจึงจะเป.นเวลาท่ีว/านี้ ดังนั้นระบบติดตามตรวจสอบวิทยาแผ/นดินไหว
ของพ้ืนท่ีในระยะยาวจะช/วยประเมินสถานการณ�ได!ดี และยังอาจจะช/วยบอกด!วยว/า แผ/นดินไหวบริเวณนี้       
เป.นลักษณะธรรมชาติแท!ๆ หรือมีส/วนสัมพันธ�อย/างไรบ!างกับเข่ือน/อ/างเก็บน้ํา 
        (2.8) การรั่วซึมรอบอ-างเก็บน้ํา 
          จากแผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ 2557 แผนกบํารุงรักษาเข่ือน
และอาคารโรงไฟฟ5า กองบํารุงรักษาโยธา เข่ือนศรีนครินทร� งานตรวจวัดการรั่วซึมรอบอ/างเก็บน้ํา                 
อันประกอบด!วย งานตรวจวัดอัตราการรั่วซึมของน้ําผ/านตัวเข่ือน งานตรวจวัดระดับน้ําผ/านตัวเข่ือน            
งานตรวจวัดอัตราการรั่วซึม (Piezometer) แบบ Digital เป.นรายการตรวจสอบประจําวัน ซ่ึงภายในบริเวณ
เข่ือน นั้นมีจุดตรวจวัด 8 จุด แยกเป.นแบบ weir 5 จุด1/ และเป.นแบบภาชนะวัด 3 จุด2/ ดังภาพ 3.2-101 
          ส/วนการตรวจวัดระดับน้ําใต!ดิน นอกจากนี้แล!วยังมีการตรวจวัดระดับน้ําใต!
ดินแบบ Manual เป.นรายการตรวจสอบประจําสัปดาห�โดยเจ!าหน!าท่ีประจําเข่ือน ซ่ึงมีบ/อสังเกตการณ� 35 บ/อ 
กระจายอยู/บนตัวเข่ือน และรอบๆ เข่ือน ดังภาพ 3.2-102 โดยแบ/งเป.นบ/อ OW 27 บ/อ และ บ/อ OSP 8 บ/อ 
ซ่ึงบ/อสังเกตการณ�เหล/านี้ จะใช!เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมของน้ําใต!ดินว/า มีความสัมพันธ�กับระดับน้ําในอ/างเก็บน้ํา
อย/างไร 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1/ วัดโดยการใช!ไม!บรรทัดวัดความสูงของนํ้า และนํามาคํานวณกับสูตรเพ่ือหาอัตราการไหลของนํ้า 
2/ วัดโดยการใช!ภาชนะรองใส/นํ้าพร!อมกับจับเวลาจนกว/านํ้าจะเต็มภาชนะ และนําข!อมูลมาคํานวณหาอัตราการรั่วซึมนํ้า 

 ท่ีมา: เขื่อนศรีนครินทร� การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย  
 

ภาพ  3.2-101  แสดงตําแหน-งจุดตรวจวัดปริมาณน้ํารั่วซึมผ-านตัวเข่ือน 
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          ในการตรวจวัดระดับน้ําใต! ดินในหลุมวัดระดับน้ําใต! ดินแบบ Open 
Standpipes ซ่ึงมีหลุมวัดระดับน้ําใต!ดินกระจายอยู/บนตัวเข่ือน และรอบๆ เข่ือน จํานวน 24 หลุม ดังภาพ 
3.2-103 เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมของน้ําใต!ดินว/า มีความสัมพันธ�กับระดับน้ําในอ/างเก็บน้ําอย/างไรนั้น             
จากรายงานสรุปผลข!อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท/าทุ/งนาประจําป; 2558           
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเข่ือน (กปข.) ได!สรุปข!อมูลการตรวจวัดการรั่วซึม
ประจําป;เอาไว!ดังนี้ 
          - ระดับน้ําใต!ดินในบ/อ OB1-OB12 ระดับน้ําใต!ดินมีค/าไม/ต/างจากค/าในอดีต 
          - ระดับน้ําใต!ดินในบ/อ OB7/1-OB7/4 ระดับน้ําใต!ดินท่ีไหล/เข่ือนฝ$�งขวา       
มีระดับน้ําสูงกว/าหลุมอ่ืนและระดับน้ําในอ/างเก็บน้ํา 5.00-7.50 ม. เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาบริเวณนี้มี
ลักษณะทึบน้ําทําให!น้ําซึมผ/านได!ช!า 
          - ระดับน้ําใต!ดินในบ/อ OB13-OB21 ระดับน้ําใต!ดินมีการเปลี่ยนแปลง         
อยู/ในเกณฑ�ปกติ ไม/ต/างไปจากอดีตท่ีผ/านมา 
          นอกจากนี้ หลังเหตุการณ�แผ/นดินไหวขนาดแมกนิจูด 6.8 ท่ีชายแดนพม/า
ทางด!านทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 เม่ือเวลา 20:55 น. ตามเวลาไทย          
ในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการผู!ใช!พลังงานประจําเขต (คพข.) จาก 5 เขตจากท่ัวประเทศ                
รวมกว/า 70 คน ได!เดินทางมาดูสภาพเข่ือนศรีนครินทร� อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี และเยี่ยมชมความม่ันคง
แข็งแรงของเข่ือนศรีนครินทร� พบว/า การรั่วซึมของน้ําตามเทคนิคของเข่ือนแกนดินเหนียว พบระบบแรงดันน้ํา
ปกติ ส/วนสภาพการรั่วซึมของน้ํามีปริมาณน!อยกว/าปกติเกือบ 1,000 เท/า ไม/พบร!อยร!าวหรือการรั่วซึม          
ท่ีผิดปกติ สภาพท่ัวไปของตัวเข่ือน มีความม่ันคงแข็งแรง (ไทยรัฐออนไลน�, 2554) 

  ท่ีมา: เขื่อนศรีนครินทร� การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย  
 

ภาพ  3.2-102  แสดงตําแหน-งจุดตรวจวัดระดับน้ําใต�ดิน 
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          จากเหตุการณ�แผ/นดินไหวเดียวกันนั้นเอง เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2554            
ดร. Loren R.Anderson ผู!เชี่ยวชาญเข่ือนโลก ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบด!านการประเมินความม่ันคงแข็งแรง           
ของเข่ือนศรีนครินทร� โดยได!ตรวจสอบบริเวณสันเข่ือนและประตูระบายน้ําล!น ตรวจเช็คสถานีตรวจสอบความ
สั่นสะเทือนของแผ/นดิน ต/อจากนั้นคณะท้ังหมดได!เข!าไปตรวจสอบท่ีอุโมงค�ใต!แกนสันเข่ือน เพ่ือตรวจเช็ค        
การไหลซึมของน้ําผ/านแกนดินเหนียว และสภาพความพร!อมของเครื่องวัดความดันกดของน้ําในอ/างเก็บน้ํา        
ว/าเป.นไปตามมาตรฐานหรือไม/ โดยใช!เวลาตรวจนานกว/า 2 ชั่วโมง หลังจากนั้น ดร.Loren R.Anderson 
เปqดเผยต/อว/า เรื่องการรั่วซึมของน้ําในอุโมงค� มีปริมาณน!อยกว/าหลายๆ เข่ือนในต/างประเทศท่ีเห็นมา       
ส/วนอาคารระบายน้ําล!น สภาพดี แต/อย/างไรก็ดี ขอให!มีการตรวจสอบท่ีดีเช/นนี้เสมอไป  
          ดร. Loren R.Anderson เปqดเผยต/อว/า ตัวสันเข่ือน ความมีเสถียรภาพเข่ือน
ยังดีมาก ยังไม/พบความผิดปกติ เ ข่ือนยังอยู/ ในสภาพท่ีม่ันคง ส/วนการตรวจสอบผลการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่องการเกิดแผ/นดินไหว เข่ือนศรีนครินทร�มีเสถียรภาพท่ีปลอดภัย หลายๆ วิธีการ
ได!ถูกนํามาศึกษาอย/างครบถ!วน จากผลการศึกษา พบว/า โอกาสท่ีเข่ือนจะเกิดพังทลายจากแผ/นดินไหวมีน!อย
มาก โดยเฉพาะลักษณะของเข่ือนศรีนครินทร� ท่ีเป.นเข่ือนแบบหินท้ิงแกนดินเหนียว จะมีเสถียรภาพมาก 
เพราะจะมีการปรับสภาพได!ดี  
          นอกจากการตรวจสอบโดยเจ!าหน!าท่ีเข่ือนแล!ว ยังมีการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเข่ือน ซ่ึงกําหนดให!เข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงมีอายุมากกว/า 5 
ป; ต!องมีการตรวจสอบทุก 2 ป; นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบกรณีพิเศษ ต!องดําเนินการทันทีทุกครั้งหลังจากมี
เหตุการณ�ผิดปกติเกิดข้ึน เช/น ในกรณีท่ีเกิดแผ/นดินไหวขนาดความรุนแรงระดับปานกลาง (5 ริกเตอร�) ข้ึนไป
ในรัศมี 200 กิโลเมตรจากตัวเข่ือน และในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมาก ระดับน้ําในอ/างเก็บน้ําเพ่ิมข้ึนอย/างรวดเร็ว
เกิน 90 เปอร�เซ็นต�ของปริมาตรความจุอ/างเก็บน้ํา เป.นต!น ซ่ึงจากรายงานสรุปผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินความปลอดภัยเข่ือนศรีนครินทร� (2558) ได!สรุปผลการตรวจวัดเอาไว!ว/า ต้ังแต/เข่ือนก/อสร!างแล!ว
เสร็จจนมาถึงป$จจุบัน ยังไม/แสดงค/าท่ีมีแนวโน!มผิดปกติ แสดงว/าเข่ือนยังอยู/ในสภาพม่ันคงแข็งแรงและมีความ
ปลอดภัย 
          จากแผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ 2557 แผนกบํารุงรักษาเข่ือน
และอาคารโรงไฟฟ5า กองบํารุงรักษาโยธา เข่ือนศรีนครินทร� งานตรวจวัดการรั่วซึมรอบอ/างเก็บน้ํานั้นอยู/
ภายใต!กลุ/มงานตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของเข่ือน และโครงสร!างองค�ประกอบด!วยเครื่องมือ (ลําดับท่ี 
3) ประกอบด!วย งานตรวจวัดอัตราการรั่วซึมของน้ําผ/านตัวเข่ือน งานวัดระดับน้ําตัวเข่ือน งานวัดอัตราการ
รั่วซึม (Piezometer) แบบ Digital ซ่ึงเป.นการตรวจวัดเป.นประจําทุกวัน นอกจากนี้ยังมีงานวัดอัตราการรั่วซึม
ของน้ําในอุโมงค� (Grouting Gallery) แบบ Manual งานวัดอัตรการรั่วซึมของน้ําในอุโมงค� (Outlet) แบบ 
Manual งานวัดแรงดันน้ําในตัวเข่ือนผ/านฐานรากแบบ Manual งานวัดระดับน้ําใต!ดิน (OW) แบบ Manual 
ซ่ึงเป.นการตรวจวัดเป.นประจําทุกสัปดาห�  
          จากรายงานสรุปผลข!อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนศรีนครินทร�และ
เข่ือนท/าทุ/งนาประจําป; 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเข่ือน (กปข.)            
ได!สรุปข!อมูลการตรวจวัดการรั่วซึมประจําป;เอาไว!ว/า ปริมาณน้ํารั่วซึมไม/มีความสัมพันธ�กับระดับน้ําในอ/าง            
เก็บน้ํา (correlation ตํ่ากว/า 0.5) และไม/แสดงค/าการรั่วซึมท่ีผิดปกติไปจากค/าท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ดังภาพ
แสดงความสัมพันธ�ของปริมาณน้ําในจุดตรวจวัดกับปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําระหว/างป; 1990-2014 ดังภาพ 
3.2-104 
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ท่ีมา: การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย (2558) 
 

ภาพ  3.2-104  แสดงความสัมพันธของปริมาณน้ําในจุดตรวจวัดกับปริมาณน้ําในอ-างเก็บน้ํา  
ระหว-างปI ค.ศ. 1990 - 2014 

 

ท่ีมา: การไฟฟ5าฝhายผลิตแห/งประเทศไทย (2558) 
 

ภาพ  3.2-103  แสดงตําแหน-งจุดตรวจวัดระดับน้ําใต�ดิน 
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        (2.9) การเกิดแผ/นดินถล/มบริเวณเหนืออ/างเก็บน้ํา 
          เข่ือนศรีนครินทร�เป.นเข่ือนท่ีสร!างข้ึนเพ่ือก้ันแม/น้ําแควใหญ/ ซ่ึงเป.นลําน้ํา
สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีมีความยาวประมาณ 380 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศสองฝ$�งแม/น้ําแควใหญ/ 
ประกอบด!วยภูเขาและหุบเขาแคบๆ ตลอดจนท่ีราบลุ/ม ซ่ึงมีห!วยและลําธารหลายสายไหลผ/าน มีพ้ืนท่ีในอ/าง
เก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีเหนืออ/างเก็บน้ํา จะพบว/ามียอดของภูเขาสูงโผล/เหนือระดับน้ํา     
ในอ/าง และยังไม/พบว/ามีการศึกษาข!อมูลของพ้ืนท่ีเหนืออ/างเก็บน้ํา รวมท้ังประเมินโอกาสในการถล/มของดิน
เหนืออ/างเก็บน้ํา ซ่ึงอาจก/อให!เกิดเป.นคลื่นขนาดใหญ/ และอาจส/งผลต/อความม่ันคงแข็งแรงของเข่ือนได!  
          ภาพ 3.2-105 และ 3.2-106 แสดงภาพถ/ายทางอากาศและลักษณะดิน
เหนืออ/างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
          ดังนั้น เพ่ือเป.นการป5องกันการเกิดแผ/นดินถล/มบริเวณเหนืออ/างเก็บน้ํา จึงมี
ข!อเสนอแนะเบื้องต!น ดังนี้  
          - ควรมีการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีเหนืออ/างเก็บน้ําอย/างละเอียด เช/น ลักษณะ
พ้ืนท่ี ความลาดเอียงของชายฝ$�ง สภาพการกัดเซาะรอบๆอ/างเก็บน้ํา ลักษณะดิน ชั้นหิน ลักษณะโครงสร!างทาง
ธรณีวิทยา รวมท้ังความเอียงเทของชั้นหิน รอยแตก รอยแยกท้ังขนาดใหญ/และเล็ก เพ่ือประเมินโอกาสในการ
ถล/ม อันอาจเป.นผลเนื่องมาจากการเอียงเทของชั้นหินเอง เกิดจากการกัดเซาะชายฝ$�งของอ/างเก็บน้ํา จนทําให!
เกิดความไม/เสถียรภาพของพ้ืนท่ี หรือเป.นผลสืบเนื่องจากการเกิดแผ/นดินไหวในพ้ืนท่ีใกล!เคียง 
          - เพ่ิมการตรวจประเมินพ้ืนท่ีเหนืออ/างเข!าไปในแผนการตรวจสอบ
ประจําป; เพ่ือให!มีการตรวจสอบอย/างเป.นระบบ เช/น พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดการ
ถล/ม อาจพิจารณาใช!วิธีการทางวิศกรรมเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให!พ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงปานกลางและ
ตํ่า ควรมีการตรวจประเมินเป.นประจําทุกเดือนหรือหลังจากเหตุการณ�แผ/นดินไหว หรือฝนตกหนัก เป.นต!น 
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ท่ีมา: Google Maps (2558) 
 

ภาพ  3.2-105  ภาพถ-ายทางอากาศของอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

ท่ีมา: http://www.kanchanaburi.co/th (2558) 
 

ภาพ  3.2-106  ภาพแสดงลักษณะดินเหนืออ-างเก็บน้ํา 
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3.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 
  การศึกษาสภาพแวดล�อมป�จจุบัน ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ ได�แก! นิเวศวิทยาทางน้ํา 
ทรัพยากรป%าไม� และทรัพยากรสัตว(ป%า มีวัตถุประสงค( ข้ันตอนในการศึกษา และแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

  3.3.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพนิเวศทางน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ โดยการศึกษาชนิดและปริมาณของ
แพลงก(ตอนพืช (Phytoplankton) แพลงก(ตอนสัตว( (Zooplankton) สัตว(หน�าดิน (Benthic Fauna) พันธุ(ไม�
น้ํา และปลาในลําน้ําต!าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจนชนิดของสายพันธุ( ความหลากหลายของชนิดพันธุ( 
และความหนาแน!นของพันธุ(ท่ีมีอยู!น�อยหรือใกล�สูญพันธุ( การอพยพย�ายถ่ิน ห!วงโซ!อาหาร เปJนต�น 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบต!อระบบนิเวศทางน้ํา ภายหลังมีการดําเนินการโครงการ เช!น 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล และระดับของน้ําทางท�ายน้ํา ผลเสียของการปMดก้ันการเดินทาง
ปกติของปลา และผลเสียของมลภาวะต!าง ๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการ รวมท้ังผลกระทบของโลหะหนัก 
ต!อสัตว(น้ํา เปJนต�น 
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและเพ่ิมพูนผลประโยชน(ของโครงการด�านระบบ
นิเวศทางน้ํา 
     (4)  เพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต!อระบบนิเวศทางน้ํา  
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ  
       รวบรวมข�อมูลชนิดและปริมาณขององค(ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ําก!อนและหลังมี
โครงการในแหล!งน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากหน!วยงานราชการต!าง ๆ เช!น การไฟฟRาฝ%ายผลิตแห!งประเทศไทย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สถาบันประมงน้ําจืดแห!งชาติ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
     (2)  เก็บตัวอย-างนิเวศทางน้ําและสํารวจภาคสนาม  
       เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณขององค(ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยแบ!งพ้ืนท่ีการศึกษา
และเก็บตัวอย!าง รวม 8 สถานี ซ่ึงได�กําหนดให�สอดคล�องกับรายงานแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล!งน้ํา
ขนาดใหญ! และจุดเก็บตัวอย!างท่ีหน!วยงานต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการได�เคยสํารวจไว� เช!น การไฟฟRา            
ฝ%ายผลิตแห!งประเทศไทย กรมประมง กรมชลประทาน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (สผ.) ฯลฯ โดยจุดเก็บตัวอย!างจะเปJนจุดเก็บท่ีมีความเหมาะสมสามารถนํามาใช�ประกอบการ
ประเมินต!อไป  
       (ก)  พ้ืนท่ีเก็บตัวอย!างครอบคลุมพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา (ภาพ 3.3-1 และตารางท่ี 3.3-1) 
ได�แก! 
         - พ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนบน มีจุดสํารวจจํานวน 3 สถานี บริเวณแพปลาท่ีหาด        
ปานา ตําบลเขาโจด ได�แก! 
         (1)  จุดสํารวจท่ี 1 (SW 1) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.55.546 No เส�นแวง 099o.07.170 Eo 

         (2)  จุดสํารวจท่ี 2 (SW 2) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.55.244 No เส�นแวง 099o.07.291 Eo 

         (3)  จุดสํารวจท่ี 3 (SW 3) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.50.763 No เส�นแวง 099o.01.337 Eo 

         - พ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนกลาง ในตําบลนาสวน มีจุดสํารวจจํานวน 2 สถานี บริเวณ
แพปลาปลายนาสวน แพปลาบ�านองสิต และแพปลาเจาะเลาะ  ได�แก! 
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         (1)  จุดสํารวจท่ี 1 (SW 4) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.45.122 No เส�นแวง 099o.01.106 Eo 
         (2)  จุดสํารวจท่ี 2 (SW 5) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.45.483 No เส�นแวง 099o.03.300 Eo 
         - พ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนล!าง มีจุดสํารวจจํานวน 3 สถานี ได�แก! บริเวณห�วยแม!ละมุ!น 
ตําบลด!านแม!แฉลบ และแพปลาท!ากระดาน ตําบลท!ากระดาน ได�แก! 
         (1)  จุดสํารวจท่ี 1 (SW 6) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.33.024 No เส�นแวง 099o.04.337 Eo 
         (2)  จุดสํารวจท่ี 2 (SW 7) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.29.239 No เส�นแวง 099o.08.340 Eo 
         (3)  จุดสํารวจท่ี 3 (SW 8) พิกัดเส�นรุ�ง 14o.25.850 No เส�นแวง 099o.07.173 Eo 
       (ข)  ระยะเวลาในการเก็บตัวอย-าง  
         - จะดําเนินการ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช!วงฤดูฝน ฤดูหนาวหรือฤดูแล�ง 
       (ค)  วิธีการเก็บตัวอย-างนิเวศแหล-งน้ํา  
         - จะดําเนินการตามมาตรฐานท่ีระบุใน Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ค.ศ. 2005 กล!าวคือ 
         • ถุงเก็บแพลงก(ตอนพืชและสัตว( ขนาดช!องตาข!าย 70 ไมครอน 
         • เครื่องเก็บตัวอย!างสัตว(หน�าดิน : Ekman Dredge พ้ืนท่ี 0.25 ตารางฟุต 
         • ฟอร(มัลดีไฮด( ความเข�มข�น 40 เปอร(เซ็นต(สําหรับดองเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอน
และสัตว(น้ําหน�าดิน และมีความเข�มข�นในรูปฟอร(มาลินมีความเข�มข�น 5, 7 และ10 เปอร(เซ็นต( ตามลําดับ 

       (ง)  ดัชนีท่ีจะทําการศึกษา มีดังนี้ 
         • แพลงก(ตอนพืช แพลงก(ตอนสัตว( และสัตว(หน�าดิน 

         • ชนิดหรือกลุ!ม 
         • ความหลากหลายและดัชนีความหลากหลายท่ีพบ (Diversity Index) 
         • ความชุกชุมและหนาแน!น (Density, เซลล(/ลูกบาศก(เมตร หรือตัว/ตารางเมตร) 
         • สัดส!วนระหว!างแพลงก(ตอนพืชและแพลงก(ตอนสัตว( 
         • ความสําคัญในระบบนิเวศ 
         • ปลาและสัตว(น้ําอ่ืน ๆ ได�แก! ชนิดและความหลากหลาย ปริมาณของสัตว(น้ํา           
แต!ละชนิด ฤดูวางไข! แหล!งวางไข! สัดส!วนของปลากินพืช และปลากินเนื้อ (F/C Ratio) ชนิดท่ีมีแนวโน�มชุกชุม 
ชนิดท่ีมีแนวโน�มลดลง เครื่องมือทําการประมง และผลจับตามชนิดเครื่องมือ 
         • พรรณไม�น้ํา ได�แก! ชนิดและปริมาณของพรรณไม�น้ําบริเวณโดยรอบอ!างเก็บน้ํา 
       (จ)  สํารวจข�อมูลด�านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําในอ!างเก็บน้ํา โดยพิจารณา
ขอบเขตตามความเหมาะสมท่ีคาดว!าเปJนผลกระทบจากโครงการ 
       (ฉ)  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ํา โดยจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ํา
และการไหลของน้ําในอ!างเก็บน้ําและลําน้ําด�านท�ายน้ํา ซ่ึงมีผลต!อการเปJนแหล!งอาศัยของพาหะนําโรค 
       (ช)  ทบทวนรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร( ปx พ.ศ. 2530 ประกอบการวิเคราะห(  
     (3)  การประเมินผลกระทบ 
       (ก)  วิเคราะห(โดยเปรียบเทียบจํานวน ชนิด ปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ท้ังในบริเวณ
อ!างเก็บน้ําและท�ายน้ําของเข่ือน และค!าดัชนีความหลากพันธุ(ของสิ่งมีชีวิตในน้ําทุกประเภทตามท่ีกล!าวมา
ข�างต�น โดยใช�สูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index  
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         H     =   - ∑ [ni/N]log[ni /N] 
       โดย H     =  ค!าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) 
         N   =   จํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีพบท้ังหมด 
         ni   = จํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีพบในแต!ละชนิด 
 
       (ข)  ศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีเปJนชนิดเด!นหรือสิ่งมีชีวิตท่ีใกล�สูญพันธุ( เพ่ือใช�เปJนดัชนี
ในการชี้วัดสภาพนิเวศแหล!งน้ํา 
       (ค)  ประเมินภาวะและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําในลําน้ําต!าง 
ๆ หรือไม!อยู!ในสมดุล โดยพิจารณาจาก 
         - การเปลี่ยนแปลงของชนิดขององค(ประกอบของสิ่งมีชีวิต ได�แก! แพลงก(ตอน   
สัตว(หน�าดิน พืชน้ํา เปJนต�น 
         - สิ่งมีชีวิตกลุ!มใดกลุ!มหนึ่งเจริญเติบโตผิดปกติ โดยเฉพาะกลุ!ม/ชนิดเด!น  
       (ง) ประเมินผลกระทบในกรณีเกิดการแบ!งชั้นของอุณหภูมิตามระดับความลึกน้ํา         
ในอ!างเก็บน้ําต!อระบบนิเวศน้ําในอ!างเก็บน้ําและลําน้ําท�ายน้ํา 
       (จ)  เปรียบเทียบผลการศึกษากับผลการศึกษาในรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( ปx พ.ศ. 2530  
       (ฉ)  ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการปRองกันและแก�ไขผลกระทบ รวมท้ังมาตรการ
ติดตามตรวจสอบท่ีจําเปJน ในกรณีท่ีมีผลกระทบภายหลังการดําเนินการของโครงการแตกต!างจากในรายงาน 
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( ปx พ.ศ. 2530  
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ภาพ 3.3-1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย-างนิเวศ
 

พ้ืนท่ีศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
 

         จุดเก็บตัวอย-าง 
 
SW 1 –  บริเวณกลางน้ําสามประสบ 
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.55.546 No เส�นแวง 099o.07.170 E
SW 2 -  บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พล ู
          พิกัด เส�นรุ�ง 14o.55.244 No เส�นแวง 099o.07.291 E
SW 3 -  บริเวณกลางน้ํา บ�านองหล ุ
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.50.763 No เส�นแวง 099o.01.337 E
SW 4 -  บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองง ู
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.45.122 No เส�นแวง 099o.01.106 E
SW 5 -  บริเวณกลางน้ํา บ�านองสติ 
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.43.483 No เส�นแวง 099o.03.300 E
SW 6 -  บริเวณใกล�ฝGHง บ�านหาดแตง ฝGHงตะวันออก 
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.33.024 No เส�นแวง 099o.04.337 E
SW 7 -  บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว 
 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.29.239 No เส�นแวง 099o.08.340 E
SW 8 -  บริเวณบ�านหม-องกระแทะหน�าสนัเข่ือน 

 พิกัด เส�นรุ�ง 14o.25.850 No เส�นแวง 099o.07.173 E

อุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( 

เขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร

จ.ตาก 
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แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย-างนิเวศวิทยาทางน้ํา และการประมง

ท่ีศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง 

 

SW1 

SW2 SW3 

SW4 

SW5 

SW7 

SW6 

SW8 

มาตราส-วน 
จุดเก็บตัวอย-าง

 

.07.170 Eo 

91 Eo 

.01.337 Eo 

.01.106 Eo 

03.300 Eo 

.04.337 Eo 

.08.340 Eo
 

.07.173 Eo
 โครงการโรงไฟฟRาพลังนํ้าเข่ือนศรนีครินทร( 

เขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าสลักพระ

เขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าห�วยขาแข�งเขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร 

จ.อุทัยธานี 

มาตราส-วน 
          

 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ทางน้ํา และการประมง 

มาตราส-วน 1: 275,000 
จุดเก็บตัวอย-าง 

 

เขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าสลักพระ 

เขตรักษาพันธุ(สตัว(ป%าห�วยขาแข�ง 

น 

มาตราส-วน 1: 275,000  
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ตาราง 3.3-1 พิกัดทางภูมิศาสตรและสถานท่ีสุ-มเก็บตัวอย-างนิเวศวิทยาทางน้ํา 
 

จุดสํารวจท่ี 
พิกัดทางภูมิศาสตร (UTM) 

สถานีเก็บตัวอย-าง 
เส�นรุ�ง (No) เส�นแวง (Eo) 

ตอนบน 
SW 1 14o.55.546 099o.07.170 บริเวณกลางน้ําสามประสบ 

จุดเก็บตัวอย!างอยู!ในบริเวณกลางนํ้าสามประสบซึ่งเปJนบริเวณ
รอยต!อระหว!างลํานํ้าโจนและลํานํ้าห�วยขาแข�งมาบรรจบกัน
ลักษณะเปJนรูปตัว Y 

SW 2 14o.55.244 099o.07.291 บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู 
จุดเก็บตัวอย!างอยู!เปJนจุดท่ีมีลํานํ้าสาขาจากปากแม!พลูไหลมา
บรรจบกัน 

SW 3 14o.50.763 
 

099o.01.337 บริเวณกลางน้ํา บ�านองหลุ 
จุดเก็บตัวอย!างเปJนบริเวณท่ีลํานํ้าแม!กลองไหลมาบรรจบกันท่ี
ห�วยองข!า 

ตอนกลาง 
SW 4 14o.45.122 

 
099o.01.106 บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 

จุดเก็บตัวอย!างเปJนจุดท่ีห�วยลําคลองงูไหล (ห�วยงู) ลงมาสู!           
อ!างเก็บนํ้า (ลักษณะเปJนร!องนํ้า) 

SW 5 14o.43.483 
 

099o.03.300 บริเวณกลางน้ํา บ�านองสิต 
จุดเก็บตัวอย!างเปJนจุดมีแม! นํ้าห�วยองสิตไหลลงสู!อ!างเก็บ        
เปJนพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศัยอยู!และมีการเลี้ยงปลาในกระชัง 

ตอนล-าง 
SW 6 14o.33.024 

 
099o.04.337 บริเวณใกล�ฝGHง บ�านหาดแตง ฝGHงตะวันออก  

จุดเก็บตัวอย!างเปJนบริเวณเว้ิงนํ้า มีห�วยแม!ละมุ!นไหลลงอ!างเก็บ
นํ้าพ้ืนท่ีด�านในกิจกรรมแพขนานยนต( และมีชุมชนอาศัยอยู! 

SW 7 14o.29.239 
 

099o.08.340 บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข�าพุน้ําเปร้ียว 
เปJนบริเวณเว้ิงนํ้ากว�าง พ้ืนท่ีด�านในมีชุมชนอาศัยอยู! และมีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง 

SW 8 14o.25.850 
 

099o.07.173 บริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเขื่อน 
เปJนบริเวณใกล�สันเข่ือน มีร!องนํ้า พ้ืนท่ีด�านในมีชุมชนอาศัยอยู!
หนาแน!นและมีแพให�บริการนักท!องเท่ียว 
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    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําก-อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       อ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( เปJนเข่ือนอเนกประสงค(ท่ีอํานวยประโยชน(ในกิจกรรม
ด�านต!างๆ ท่ีสําคัญ คือ เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟRา การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย และมีบทบาทหน�าท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปJนแหล!งผลิตอาหารโปรตีนท่ีสําคัญของประเทศไทยจากการเปJนแหล!ง        
แพร!ขยายพันธุ(ปลา จึงกลายเปJนแหล!งประกอบอาชีพทางการประมงของราษฎรท่ีอาศัยอยู!บริเวณโดยรอบ     
อ!างเก็บน้ํา 
       ลักษณะทางกายภาพของอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(เปJนอ!างเก็บน้ําขนาดใหญ!       
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เริ่มก!อสร�างในปx พ.ศ. 2516 เริ่มกักเก็บน้ําในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520 
แล�วเสร็จใน ปx พ.ศ. 2523 โดยทําการสร�างปMดก้ันแม!น้ําแควใหญ!บริเวณบ�านเจ�าเณร ตําบลท!ากระดาน อําเภอ
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีลําห�วย ลําธาร ท่ีสําคัญหลายสายไหลลงสู!อ!างเก็บน้ําแห!งนี้ เช!น ห�วยขาแข�ง            
ห�วยแม!วง ห�วยไกรเกรียง ห�วยแม!พลู ห�วยลําคลองงู ห�วยแม!ขม้ิน ห�วยดงเสลา และห�วยแม!ละมุ!น เปJนต�น  
       (1.1) แพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพืชน้ํา 
         การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําของสมปองและคณะ (2518) บริเวณลําน้ํา         
แควใหญ! อําเภอศรีสวัสด์ิ ในช!วงก!อนการสร�างเข่ือน พบว!า มีองค(ประกอบของแพลงก(ตอนอยู!น�อย เนื่องจาก
ความขุ!นของแม!น้ําเปJนป�จจัยหลัก และไม!มีรายงานความหนาแน!นของแพลงก(ตอนพืชก!อนการเก็บกักน้ํา            
ส!วนการสํารวจโดยกรมประมงในลําน้ําแควใหญ! ในปx พ.ศ. 2513 ชนิดของแพลงก(ตอนเด!นท่ีตรวจพบ ได�แก! 
พวกสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Blue Green Algae) สาหร!ายสีเขียว (Green Algae) และกลุ!มไดอะตอม 
(Diatom) ซ่ึงพบอย!างสมํ่าเสมอและพบในปริมาณมาก ส!วนสัตว(หน�าดินท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ!มหอย พบเฉลี่ย 
152 ตัวต!อตารางฟุต ขณะท่ีคุณสมบัติของน้ําท้ังทางด�านกายภาพและเคมีอยู!ในระดับท่ีเหมาะสมต!อการ
ดํารงชีวิตของสัตว(น้ํา นอกจากนี้ในช!วงก!อนการเก็บกักน้ํา พบมีการแพร!กระจายของผักตบชวาและจอก           
ในแควใหญ!ตอนล!าง ซ่ึงบริเวณนี้ยังพบ สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายพุงชะโด สาหร!ายข�าวเหนียว และ
สาหร!ายเส�นด�าย พบมากบริเวณท่ีต้ืนชายฝ��ง พบพืชชายน้ํา ได�แก! ต�นอ�อ (Coix agoatica) รอบๆ ชายฝ��ง           
แควใหญ! 
         ผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง
การสร�างเข่ือนศรีนครินทร( ปx พ.ศ. 2530 (กฟผ., 2530) ซ่ึงทําการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ํา ระหว!างเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2529 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 ภายหลังเข่ือนได�เปMดดําเนินการแล�วเปJนระยะวลา 7 ปx ในบริเวณ
แม!น้ําแควใหญ!ตอนบน อ!างเก็บน้ําศรีนครินทร( อ!างเก็บน้ําท!าทุ!งนา และในแม!น้ําแม!กลอง สามารถสรุป
สถานภาพนิเวศวิทยาทางน้ํา ได�ดังนี้ 
         แพลงกตอน ปริมาณแพลงก(ตอนรวมในอ!างเก็บน้ําเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมจาก 23.2-
79.0 เซลล(/มล. ในปx พ.ศ. 2518 เปJน 1,187-1,548 เซลล(ต!อ/มล. ในปx พ.ศ. 2522 มีการเปลี่ยนแปลงของ
แพลงก(ตอนชนิดเด!นตามลักษณะของแหล!งน้ํา ในสภาพน้ํานิ่งและแหล!งน้ําไหล องค(ประกอบรวมของชนิด  
ของแพลงก(ตอนในครอบครัว (Family) ในแต!ละปxมีองค(ประกอบ ชนิด และปริมาณความหนาแน!นแตกต!างกัน 
         สัตวหน�าดิน เปรียบเทียบความหนาแน!นของสัตว(หน�าดิน ก!อนการเก็บกักในปx 
พ.ศ. 2514 และหลังการเก็บกัก ในปx พ.ศ. 2522-2523 และ ปx พ.ศ. 2529-2530 ในเข่ือนศรีนครินทร( ไม!พบมี
ความแตกต!างกัน กลุ!มสัตว(หน�าดินท่ีพบมากก!อนมีเข่ือน ได�แก! พวก Arthropods และท่ีพบหลังการเก็บกักน้ํา 
เปJนพวก Annelida 
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         พืชน้ํา พบมี 26 ชนิด เปJนพวกอยู!ตามชายฝ��ง (Marginal Weeds) 5 ชนิด เปJน
พืชจมน้ํา (Submerged Weeds) และ 4 ชนิดเปJนพืชลอยน้ํา (Floating Weeds) คือ จอก (Pistia) ตับเต!านา 
(Hydrocharis) แหน (Spirodella) และแหนแดง (Azolla) การแพร!กระจายของวัชพืชจมน้ํา พบมากในอ!าง
เก็บน้ําศรีนครินทร(แต!ไม!พบในห�วยน้ําโจน ชนิดท่ีพบหนาแน!น ได�แก! ดีปลีน้ํา สาหร!ายหางกระรอก สาหร!าย
เส�นด�าย ซ่ึงพบตามชายฝ��ง ตามท่ีต้ืน และอ!าว ส!วนในบริเวณห�วยขาแข�ง พบวัชพืชจมน้ําเพียงชนิดเดียว คือ 
สาหร!ายหางม�าหรือสาหร!ายหางกระรอก 
       (1.2) ทรัพยากรประมง 
         ในช!วงระยะก!อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( สมปอง (2513) ได�ทําการสํารวจ
ทรัพยากรประมงในลําน้ําแม!กลองและลําน้ําสาขา ต้ังแต!อําเภอท!าม!วงข้ึนไป และรายงานว!า ในปx พ.ศ. 2511 
สํารวจพบปลาจํานวน 104 ชนิด ใน 25 ครอบครัว ผลผลิตเฉลี่ย 23.2 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx ในปx พ.ศ. 2512  
พบปลาจํานวน 29 ชนิด ใน 8 ครอบครัว ผลผลิตเฉลี่ย 19.7 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx และในปx พ.ศ. 2513              
ซ่ึงเปJนผลรวมของการสํารวจตลอดระยะเวลาที่ผ!านมาทั้งสิ้น จํานวน 114 ชนิด ใน 26 ครอบครัว จําแนก
เปJนผลผลิตปลาในแม!น้ําแควน�อย แม!น้ําแควใหญ! และแม!น้ําแม!กลอง เท!ากับ 31.9, 16.2 และ 17.4 
กิโลกรัมต!อไร! ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ยทั้งสามลําน้ําเท!ากับ 21.8 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx และพบครอบครัวปลา
คาร(พ หรือ Cyprinidae มากท่ีสุด จํานวน 61 ชนิด ปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่สํารวจพบ ได�แก! 
ปลากราย ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาตะโกก ปลาไส�ตัน ปลาสร�อยขาว ปลาตะเพียน ปลาซ!า ปลาเค�า 
ปลาเบี ้ยว ปลาเนื ้ออ!อน ปลาดุก ปลากด ปลาแขยง ปลาช!อน ปลาชะโด ปลายี ่สก ปลาเวียน ปลา
ทรงเครื่อง ปลาอีดูด และปลาหมู และในปx พ.ศ. 2518 สมปองและคณะ (2518) ได�สํารวจปลาในแม!น้ํา
แควใหญ!ตอนบน พบปลาจํานวน 65 ชนิด ปลาขนาดใหญ!ท่ีจับมาบริโภคได�มากถึงร�อยละ 78.5 และคาดว!า
ชาวประมงสามารถจะจับปลาจากอ!างเก็บน้ําแห!งนี้ได�ปxละไม!ต่ํากว!า 1,000 ตัน 
     (2)  การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  
       (2.1) แพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพืชน้ํา 
         การสํารวจพืชน้ําในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( และต�นน้ําแควใหญ!ท่ีลําน้ําโจน
โดย Tarnchalanukit และคณะ (2530) พบพืชน้ํา 12 ชนิด โดยเปJนพืชลอยน้ํา 2 ชนิด คือ จอกหูหนู 
(Salvinia cucullata) และจอก (Pristia stratiotes) 
         ส!วนการสํารวจชลชีวว ิทยาและทรัพยากรประมงในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรี
นครินทร( โดยใช�อวนล�อมขนาดช!องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.5 เมตร ร!วมกับเครื่องกําเนิดไฟฟRา
ในปx พ.ศ. 2542 โดยสถาบันประมงน้ําจืดแห!งชาติ กรมประมง กําหนดจุดสํารวจ 4 จุด ทําการสํารวจ 2 
เดือนต!อครั้ง พบว!า คุณภาพน้ํามีความแตกต!างและเปลี่ยนแปลงไปตามจุดสํารวจมากกว!า เดือนที่ทําการ
สํารวจ พบแพลงก(ตอน 137 สกุล ปริมาณแพลงก(ตอนพืชเฉลี่ย 23.021 x 106 หน!วยต!อลูกบาศก(เมตร และ
แพลงก(ตอนสัตว(เฉลี่ย 0.0231 x 106 หน!วยต!อลูกบาศก(เมตร พบสัตว(หน�าดิน จํานวน 26 ครอบครัว ปริมาณ
เฉลี่ย 1,861 เซลล(ต!อตารางเมตร (จินตนา และคณะ, 2545) 
         และในปx พ.ศ. 2550 มีการศึกษาเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย          
ทางชนิดและมวลชีวภาพของแพลงก(ตอนพืชในแต!ละพ้ืนท่ีและฤดูกาล โดยจังหวัดกาญจนบุรี ร!วมกับคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( (2550) เก็บตัวอย!างท่ีระดับความลึกจากผิวน้ํา 30 เซนติเมตร จํานวน 3 
ครั้งในรอบปx พบว!า มวลชีวภาพในแต!ละสถานีเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แพลงก(ตอนพืชกลุ!มเด!นคือ ไดโน
แฟลกเจลเลต สาหร!ายสีเขียว และ ไซยาโนแบคทีเรีย บริเวณต�นน้ําห�วยขาแข�ง และลําน้ําโจน มีมวลชีวภาพ
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ของแพลงก(ตอนสูงสุดตลอดช!วงระยะเวลาของการศึกษา โดยในเดือนพฤษภาคมมีมวลชีวภาพสูงสุด และ
บริเวณดังกล!าวเหมาะสมต!อการเปJนแหล!งอนุบาลสัตว(น้ําวัยอ!อน 
       (2.2) ทรัพยากรประมง 
         การศึกษาในช!วงแรกของการเริ่มกักเก็บน้ําราวปx พ.ศ. 2521-2522  พบปลา      
ท่ีถูกจับได�จากอ!างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร(ทั้งสิ้น 21 ชนิด ปริมาณ 510.83 ตันต!อปx แยกเปJนน้ําหนัก
ปลาสด 419.09 ตัน ปลาหมักเกลือ 11.6 ตัน และเปJนปลาท่ีใช�บริโภคในครัวเรือนอีก 85.14 ตัน ชนิดปลา       
ท่ีพบมากตามลําดับ ได�แก!  ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาชะโด ปลากระสูบ ปลาสร�อยน้ําเงิน ปลาตะเพียน 
และปลาสร�อยนกเขา ส!วนปลาท่ีจับได�และนําไปขายท่ีท!าข้ึนปลาตําบลท!ากระดานมีจํานวน 195.39 ตันต!อปx 
โดยเรียงลําดับชนิดจากมากไปน�อย คือ ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาสร�อยน้ําเงิน ปลากระสูบ ปลาช!อน ปลากด 
และปลาแก�มช้ํา (ณรงค( และอังสุนีย(, 2522) ต!อมา ณรงค( (2523) ได�สํารวจอีกครั้งซ่ึงเปJนช!วงท่ีปริมาณน้ํามาก
ข้ึนแต!ยังกักเก็บน้ําไม!เต็มท่ี  พบปลาท้ังสิ้นจํานวน 41 ชนิด ปริมาณ 370.7 ตันต!อปx เฉลี่ยวันละ 1.01 ตัน 
ชาวประมงนิยมใช�เครื่องมือข!ายและเบ็ดร�อยละ 66.8 และ 28.9 ตามลําดับ ส!วนที่เหลือเปJนเครื่องมือ
ประเภทอ่ืนๆ เช!น ฉมวก ลอบ และยอขนาดใหญ! ชนิดปลาท่ีจับได�ส!วนใหญ! เปJนชนิดเดียวกันกับท่ีจับได�มาก
ในปx พ.ศ. 2521-2522  
         เม่ือการกักเก็บน้ําอยู!ในระดับปกติ ถวัลย( และคณะ (2527) ได�สํารวจโดยใช�
อวนล�อมและยาเบื่อ พบปลาท้ังสิ้น จํานวน 26 ชนิด ผลผลิตเฉลี่ย 40.85 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx อัตราส!วน
ระหว!างปลากินพืชต!อปลากินเนื้อเท!ากับ 1.78 ประสิทธิภาพการจับด�วยกระแสไฟฟRาเฉลี่ย 579.59 กรัม  
ต!อ 15 นาที และการศึกษาของโยธินและคณะ (2528) พบว!า ชนิดและปริมาณสัตว(น้ําท่ีรวบรวมได�จากแพ        
รับซ้ือสัตว(น้ํา จํานวน 6 แห!ง พบปลาจํานวน 32 ชนิด ปริมาณ 743.92 ตันต!อปx เฉลี่ยวันละ 2.038 ตัน          
มีจํานวนชาวประมงท่ีทําการประมงในอ!างเก็บน้ําประมาณ 146 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีนิยมใช� คือ ข!าย 
         ส!วนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( ปx พ.ศ. 2530 (กฟผ., 2530) ระบุว!า ต้ังแต!ปx พ.ศ. 2523 ในบริเวณแม!น้ํา
แควใหญ!ตอนบน อ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( อ!างเก็บน้ําท!าทุ!งนา และแม!น้ําแม!กลอง พบชนิดปลาในพ้ืนท่ี
ศึกษามีท้ังหมด 46 ชนิด พบในบริเวณต�นน้ําแควใหญ! 35 ชนิด และในอ!างเก็บน้ําศรีนครินทร( 19 ชนิด 
ผลผลิตของปลาบริเวณต�นน้ําแควใหญ!มีค!ามากกว!าผลผลิตปลาในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( ส!วนการศึกษา
ทรัพยากรประมงตามโครงการ Upper Quae Yai Project Environmental and Ecological Investigation 
ในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( และต�นน้ําแควใหญ!ท่ีลําน้ําโจน โดยTarnchalanukit และคณะ (2530) 
พบว!า พบชนิดพันธุ(ปลารวม 81 ชนิด ชนิดท่ีพบมากคือกลุ!มปลาตะเพียน Cyprinids พบมากท่ีสุด 49 ชนิด  
ตามด�วยปลากลุ!ม Cobitids 10 ชนิด Bagarids 6 ชนิด ท้ังนี้พบว!า จํานวนปลา 22 ชนิด จากท้ังหมด 81 ชนิด 
จัดว!าเปJนปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
         ในปx พ.ศ. 2536 สุพัตรา และบุญส!ง (2540) ได�ทําการสํารวจสภาวะการประมง
และผลจับสัตว(น้ําในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( พบว!า ชนิดของเครื่องมือท่ีนิยมใช�มาก ได�แก! ข!าย เบ็ดราว 
และฉมวก ปริมาณผลจับสัตว(น้ําระหว!างปx พ.ศ.2530-2538 มีค!าเฉลี่ย 305.02 ตันต!อปx ชนิดท่ีพบมาก ได�แก! 
ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาชะโด ปลากระสูบขีด ปลากาดํา ปลาสร�อยนกเขา และปลากดเหลือง 
         ขณะเดียว ในปx พ.ศ. 2537 บุญยรัตน( และคณะ (2537) ได�ทําการศึกษาชนิด
และการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( ด�วยอวนล�อมและยาเบื่อเมาร!วมกับ       
เครื่องกําเนิดไฟฟRา จํานวน 4 ครั้ง ในรอบปx พบปลาจํานวน 35 ชนิด ใน 17 ครอบครัว ปริมาณเฉลี่ย 13.38 
กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx ครอบครัวท่ีพบมากคือ Cyprinidae จํานวน 15 ชนิด อัตราการจับโดยใช�กระแสไฟฟRาเฉลี่ย 
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2.54 กิโลกรัมต!อชั่วโมง ความสมดุลระหว!างปลากินพืชต!อปลากินเนื้อเท!ากับ 
ข้ึนอยู!กับสถานท่ีและช!วงระยะเวลาท่ีทําการเก็บตัวอย!าง มีค!าเฉลี่ยเท!ากับ 
ท่ีเหมาะสมต!อการดํารงชีวิตของสัตว(น้ํา
         ในปx 
เข่ือนศรีนครินทร( โดยใช�อวนล�อมขนาดช!องตา 
กําเนิดไฟฟRา โดยกําหนดจุดสํารวจ 
ครอบครัว ปริมาณเฉลี่ย 1.53 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx ผลจับด�วยกระแสไฟฟRาเฉลี่ย 
(จินตนา และคณะ, 2545)  
         จะเห็นว!าในช!วงหลังสร�างเข่ือน 
แรกของการเก็บกักน้ําเคยให�ผลผลิตสูงถึง
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน�มลดลงอย!างต!อเนื่อง
ปx (บุญยรัตน( และคณะ, 2537) และลดลง
     (3)  การศึกษานิเวศวิทยาทาง
       (3.1) การสํารวจและเก็บตัวอย-าง ครั้งท่ี 
         การศึกษาสํารวจและเก็บตัวอย!างในพ้ืนท่ีศึกษา ครั้งท่ี 
ระหว!าง 15-29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
           
           
           
           
ขาแข�ง จุดเก็บตัวอย!างอยู!ใกล�วัดปากลําขาแข็ง
ท!องเท่ียว บริเวณตอนเหนือเข่ีอนมี
เมตร เปJนหุบเขาลึก น้ํามีสีใสธรรมชาติ
 
 

ภาพ 3.3-2 จุดเก็บตัวอย-างบริเวณสามประสบ บริเวณรอยต-อระหว-างลําน้ําโจน 
และลําน้ําห�วยขาแข�ง อยู-ใกล�วัดปากลําขาแข็ง 
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ความสมดุลระหว!างปลากินพืชต!อปลากินเนื้อเท!ากับ 3.14 ความหลากหลายของปลา
ข้ึนอยู!กับสถานท่ีและช!วงระยะเวลาท่ีทําการเก็บตัวอย!าง มีค!าเฉลี่ยเท!ากับ 2.144 และคุณภาพน้ําอยู!ในระดับ

งสัตว(น้ํา 
ในปx 2545 การสํารวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมง

เข่ือนศรีนครินทร( โดยใช�อวนล�อมขนาดช!องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.5
โดยกําหนดจุดสํารวจ 4 จุด ทําการสํารวจ 2 เดือนต!อครั้ง พบปลาจํานวน 

กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx ผลจับด�วยกระแสไฟฟRาเฉลี่ย 3.40 

จะเห็นว!าในช!วงหลังสร�างเข่ือน ปริมาณผลผลิตมีแนวโน�มลดลง
น้ําเคยให�ผลผลิตสูงถึง 40.85 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx (ถวัลย( และคณะ

ปริมาณผลผลิตมีแนวโน�มลดลงอย!างต!อเนื่องกล!าวคือในปx พ.ศ. 2537 ให�ผลผลิต 13.38 
และลดลงเหลือเพียง 1.53 กิโลกรัมต!อไร!ต!อปx (จินตนา และคณ
นิเวศวิทยาทางน้ําในปGจจุบัน (ปS พ.ศ. 2557-2558)

การสํารวจและเก็บตัวอย-าง ครั้งท่ี 1 (ฤดูฝน) 
การศึกษาสํารวจและเก็บตัวอย!างในพ้ืนท่ีศึกษา ครั้งท่ี 1 

2557  
 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีเก็บตัวอย-าง 
 พ้ืนท่ีตอนบน  
 SW1 : บริเวณกลางน้ําสามประสบ (ภาพ 3.3-2)
 บริเวณสามประสบเปJนบริเวณรอยต!อระหว!างลําน้ําโจน และ

ขาแข�ง จุดเก็บตัวอย!างอยู!ใกล�วัดปากลําขาแข็ง (โบสถ(สแตนเลส) โดยรอบเปJนแพบ�านพักเรือประมง และเรือ
นือเข่ีอนมีวัด จะมีเรือท!องเท่ียวมาทําบุญท่ีนี่เปJนประจํา ระดับน้ําลึกมากกว!า 

สีใสธรรมชาติ มีความโปร!งแสงมากกว!า 2 เมตร ไม!พบพรรณไม�น้ํา พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน 

 
. 

จุดเก็บตัวอย-างบริเวณสามประสบ บริเวณรอยต-อระหว-างลําน้ําโจน 
ลําน้ําห�วยขาแข�ง อยู-ใกล�วัดปากลําขาแข็ง (โบสถสแตนเลส

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความหลากหลายของปลา
และคุณภาพน้ําอยู!ในระดับ 

ประมงในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา
2.5 เมตร ร!วมกับเครื่อง

เดือนต!อครั้ง พบปลาจํานวน 28 ชนิด ใน 13 
3.40 กิโลกรัมต!อชั่วโมง 

ปริมาณผลผลิตมีแนวโน�มลดลง โดยในช!วง
ถวัลย( และคณะ, 2527) และ

13.38 กิโลกรัมต!อไร!ต!อ
จินตนา และคณะ, 2545) 

) 

1 (ฤดูฝน) ได�ดําเนินการ

) 
บริเวณรอยต!อระหว!างลําน้ําโจน และลําน้ําห�วย

โดยรอบเปJนแพบ�านพักเรือประมง และเรือ
ประจํา ระดับน้ําลึกมากกว!า 25 

ณไม�น้ํา พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน  

จุดเก็บตัวอย-างบริเวณสามประสบ บริเวณรอยต-อระหว-างลําน้ําโจน  
โบสถสแตนเลส) 
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ปากแม!พลูไหล มาบรรจบกันหน�าด!านตรวจการเรือ ห!างด!านตรวจป
25 เมตร เปJนหุบเขาลึก น้ําใสตาม
เปJนหิน 
 
 

 
 

ภาพ 3.3-3 จุดเก็บตัวอย-าง
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 SW 2 : บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู
 บริเวณกลางลําน้ําแม!กลองตรงแนวเขาแม!พลู เปJนจุดท่ีมีลําน้ําสาขาจาก

มาบรรจบกันหน�าด!านตรวจการเรือ ห!างด!านตรวจประมาณ 200 เมตร ระดับน้ําลึกมากกว!า 
ตามธรรมชาติ มีความโปร!งแสงมากกว!า 2 เมตร ไม!พบพรรณไม�น้ํา พ้ืนท�องน้ํา

  

  

จุดเก็บตัวอย-างบริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู (ภาพ 3.3-3) 
เปJนจุดท่ีมีลําน้ําสาขาจาก
เมตร ระดับน้ําลึกมากกว!า 

เมตร ไม!พบพรรณไม�น้ํา พ้ืนท�องน้ํา

 

 

บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
           
ท่ีห�วยองข!า มีท!าเทียบเรือข�ามฟาก สภาพท่ัวไปริมน้ํา
บ�านเรือน วัดขนาดเล็ก และทุ!งหญ�าเลี้ยงโคกระบื
แสงมากกว!า 2 เมตร พ้ืนท�องน้ําเปJนหินทราย
น้ํา เช!น สาหร!ายหางกระรอก และวัชพืชน้ําริมน้ํา เช!น โสน  
 

ภาพ 3.3
 
 
           
           
           
พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนเกาะขนาดใหญ! 
ธรรมชาติ มีความโปร!งแสงมากกว!า
 

ภาพ 3.3-5 
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 SW 3 : บริเวณกลางน้ํา บ�านองหลุ (ภาพ 3.3-4
 บริเวณกลางน้ําบ�านองหลุ เปJนบริเวณท่ีลําน้ําแม!กลองไหลมาบรรจบกัน

สภาพท่ัวไปริมน้ําเปJนท่ีราบความลาดเอียงไม!เกิน 25 องศา ริมน้ําเปJนท่ี
และทุ!งหญ�าเลี้ยงโคกระบือ ระดับน้ําไม!ลึกมากนัก น้ํามีสีใสตาม

พ้ืนท�องน้ําเปJนหินทราย ความลาดชันของพ้ืนท่ีน�อยกว!า SW 1 และ 
และวัชพืชน้ําริมน้ํา เช!น โสน   

 

3-4 จุดเก็บตัวอย-างบริเวณกลางน้ํา บ�านองหลุ 

 พ้ืนท่ีตอนกลาง 
 SW 4 : บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู (ภาพ 
 บริเวณปากทางเข�าห�วยงู เปJนจุดท่ีห�วยลําคลองงูไหลลงอ!างเก็บน้ํา
 บางเกาะเปJนท่ีราบเลี้ยงโค กระบือ แพะ ระดับน้ําลึกมาก

ความโปร!งแสงมากกว!า 2 เมตร พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน  

   
. 

5 จุดเก็บตัวอย-างบริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 

 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

4) 
เปJนบริเวณท่ีลําน้ําแม!กลองไหลมาบรรจบกัน

องศา ริมน้ําเปJนท่ีอยู!อาศัย
ตามธรรมชาติมีความโปร!ง

และ SW 2 พบพรรณไม�

. 

ภาพ 3.3-5) 
เปJนจุดท่ีห�วยลําคลองงูไหลลงอ!างเก็บน้ํา        

ยงโค กระบือ แพะ ระดับน้ําลึกมาก น้ํามีสีใสตาม
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และมีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยอยู! ท!าจอดแพท!องเท่ียว และมีกระชังเลี้ยงปลากดคัง ตามแพต!างๆ 
หลายกระชังสภาพท่ัวไปเปJนคุ�งน้ําท่ีน้ําท!วมถึง มีตอไม�โผล!กลางน้ําจํา
ท�องน้ําเปJนโคลน มีสาหร!ายพรรณไม�น้ําจํานวนมาก เช!น สาหร!ายไฟ สาหร!ายหางกระรอก ดีปลีน้ํา และ
เอ้ืองเพ็ดม�า ซ่ึงพบท่ีระดับน้ําลึกมากกว!า 
และการไฟฟRา ใช�เปJนสถานท่ีในการอนุบาลลูกปลา โดยลูกปลา
ในบริเวณนี้ เพ่ือช!วยทําการอนุบาลในกระชังด�วยอาหารเม็ดเปJนเวลา 
ท่ีแจกให�เลี้ยงเช!น กลุ!มปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลาแรด ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาบึก 
กุ�งก�ามกราม เปJนต�น  
 

 

ภาพ 3.3-6
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 พ้ืนท่ีตอนกลาง 
 SW 5 : บริเวณกลางน้ํา บ�านองสิต (ภาพ 3.3-6
 บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต เปJนบริเวณท่ีแม!น้ําห�วยองสิตไหลสู!อ!างเก็บน้ํา 

และมีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยอยู! ท!าจอดแพท!องเท่ียว และมีกระชังเลี้ยงปลากดคัง ตามแพต!างๆ 
น้ําท!วมถึง มีตอไม�โผล!กลางน้ําจํานวนมาก พ้ืนท่ีเปJนท่ีลาดลงจากพ้ืนท่ีรอบอ!าง

น มีสาหร!ายพรรณไม�น้ําจํานวนมาก เช!น สาหร!ายไฟ สาหร!ายหางกระรอก ดีปลีน้ํา และ
เอ้ืองเพ็ดม�า ซ่ึงพบท่ีระดับน้ําลึกมากกว!า 2 เมตร จนถึงริมน้ํา สีน้ําใสตามธรรมชาติ น้ํานิ่ง บริเวณนี้กรมประมง

ใช�เปJนสถานท่ีในการอนุบาลลูกปลา โดยลูกปลาจะถูกแจกจ!ายให�แก!
ในกระชังด�วยอาหารเม็ดเปJนเวลา 1-2 เดือน ก!อนปล!อยลงอ!างเก็บน้ํา

ท่ีแจกให�เลี้ยงเช!น กลุ!มปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลาแรด ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาบึก 

 
 

 
 

 

6  จุดเก็บตัวอย-างบริเวณกลางน้ํา บ�านองสิต 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

6) 
เวณท่ีแม!น้ําห�วยองสิตไหลสู!อ!างเก็บน้ํา 

และมีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยอยู! ท!าจอดแพท!องเท่ียว และมีกระชังเลี้ยงปลากดคัง ตามแพต!างๆ 
นวนมาก พ้ืนท่ีเปJนท่ีลาดลงจากพ้ืนท่ีรอบอ!าง  

น มีสาหร!ายพรรณไม�น้ําจํานวนมาก เช!น สาหร!ายไฟ สาหร!ายหางกระรอก ดีปลีน้ํา และ
มชาติ น้ํานิ่ง บริเวณนี้กรมประมง

แก!ชาวประมงท่ีอาศัย          
เดือน ก!อนปล!อยลงอ!างเก็บน้ํา ปลา

ท่ีแจกให�เลี้ยงเช!น กลุ!มปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลาแรด ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาบึก และ
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           การทําประมงบริเวณนี้ชาวประมงหาปลาโดยใช�ข!ายลอบ และยิงปลา             
ใต�น้ํา ชาวประมงมีแนวโน�มลดจํานวนลงเหลือประมาณ 30-50 ราย เนื่องจากจํานวนปลาในเข่ือนลดลง ปลาท่ี
ข้ึนท!าแพรับซ้ือปลาเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม/วัน โดยออกหาปลาบริเวณตอนกลางของอ!างเก็บน้ําด�วยการวาง
ข!ายขนาดตา 10-20 นิ้ว เปJนหลักและการใช�ลอบนอน ลอบยืน ลอบคอนโด เปJนต�น และพบนักท!องเท่ียว           
ท่ีนิยมตกปลาในบริเวณนี้ ปลาท่ีจับได� ได�แก! ปลาแรด กดเหลือง ตะเพียน กระมัง กระแห กดคัง หมอโค�ว 
และหมอบัตเตอร( (ภาพ 3.3-7)   

 
 

   
 

 . 

ภาพ 3.3-7 ปลาหมอบัตเตอร (Tilapia Zebra) ช่ือวิทยาศาสตร Tilapia buttikoferi 
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           พ้ืนท่ีตอนล-าง : ต้ังแต!บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแดง และบริเวณกลางลําน้ํา       
ท่ีบ�านหม!องกระแทะจนถึงหน�าสันเข่ือน  
           SW6 : บริเวณใกล�ฝGHง บ�านหาดแดงฝGHงตะวันออก (ภาพ 3.3-8)  
           บริเวณบ�านหาดแดงฝ��งตะวันออก เปJนเวิ้งน้ํากว�าง มีห�วยแม!ละมุ!น            
ไหลลงอ!างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีด�านในมีแพขนานยนต( แพบริการท!องเท่ียว แพอาหาร และชุมชนอาศัย และเปJนเขต
ห�ามทําการประมงทุกกรณี เพ่ืออนุรักษ(สัตว(น้ําสภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีเปJนท่ีลาดเอียงตามพ้ืนท่ีไม!มากนัก          
มีเกาะต!างๆ ขนาดเล็กหลายเกาะ พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนป%าไม� ทุ!งหญ�าเลี้ยงสัตว( เปJนบริเวณกว�าง พ้ืนท�องน้ํา        
มีสาหร!าย พรรณไม�น้ําหลายชนิดเจริญเติบโตอย!างหนาแน!น เปJนท่ีอาศัยของปลาเปJนอย!างดี พรรณไม�น้ําท่ีพบ
มาก ได�แก! สาหร!ายไฟ สาหร!ายหางกระรอก ดีปลีน้ํา สันตะวาใบพาย และโสนตามเกาะริมน้ําเปJนจํานวนมาก 
ไม!มีการทําประมงบริเวณนี้ 
 

  
  

  

ภาพ 3.3-8 จุดเก็บตัวอย-างบริเวณใกล�ฝGHง บ�านหาดแดง ฝGHงตะวันออก 
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          SW
           
บ�านเรือนริมน้ํา แพท่ีพักรีสอร(ท แพท!องเท่ียว และแพร�านอาหาร เปJนต�น สภาพท่ัวไปเปJนท่ีราบลาดเอียงตํ่า 
ริมฝ��งเปJนทุ!งหญ�าเลี้ยงสัตว( ไร!ข�าวโพด น้ํานิ่ง
พ้ืนท�องน้ํามีพรรณไม�น้ําหนาแน!น ได�แก! สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายไฟ สันตะวาใบพาย ดีปลีน้ํา ท�องน้ํา
มีปลาขนาดเล็กว!ายไปมาเปJนจํานวนมาก บริเวณน้ําเคยเปJนท่ีเลี้ยงปลานิล 
กระชังเลี้ยงปลาขนาดใหญ!ไม!น�อยกว!า 
มาประมาณ 1-2 ปx เนื่องจากประสบป�ญหาขาดทุน ราคาตกตํ่า
ปลาไม!โตและเปJนโรค  
 

 
 

ภาพ 3
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SW 7 : บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว (ภาพ 
 บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยวเปJนเวิ้งน้ํากว�าง 

แพท่ีพักรีสอร(ท แพท!องเท่ียว และแพร�านอาหาร เปJนต�น สภาพท่ัวไปเปJนท่ีราบลาดเอียงตํ่า 
าเลี้ยงสัตว( ไร!ข�าวโพด น้ํานิ่งสีใสสามารถมองเห็นพ้ืนท�องน้ํา ความโปร!งแสงมากกว!า

พ้ืนท�องน้ํามีพรรณไม�น้ําหนาแน!น ได�แก! สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายไฟ สันตะวาใบพาย ดีปลีน้ํา ท�องน้ํา
มีปลาขนาดเล็กว!ายไปมาเปJนจํานวนมาก บริเวณน้ําเคยเปJนท่ีเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิมในกระชัง 

ขนาดใหญ!ไม!น�อยกว!า 200 กระชัง ปล!อยท้ิงร�างมานาน จากการสอบถาม
องจากประสบป�ญหาขาดทุน ราคาตกตํ่า ปลามีปรสิต มีปลิงใสและ

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-9 กระชังเล้ียงปลานิล ทับทิม (ท้ิงร�าง) 200 กระชัง
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ภาพ 3.3-9) 
บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยวเปJนเวิ้งน้ํากว�าง มีชุมชน แพ

แพท่ีพักรีสอร(ท แพท!องเท่ียว และแพร�านอาหาร เปJนต�น สภาพท่ัวไปเปJนท่ีราบลาดเอียงตํ่า 
งแสงมากกว!า 2 เมตร 

พ้ืนท�องน้ํามีพรรณไม�น้ําหนาแน!น ได�แก! สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายไฟ สันตะวาใบพาย ดีปลีน้ํา ท�องน้ํา     
ทับทิมในกระชัง จึงพบแพ

จากการสอบถามพบว!า หยุดเลี้ยงปลา
และเห็บปลาเกาะ ทําให�

กระชัง 
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พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนท่ีต้ังรีสอร(ทขนาดใหญ!หลายแห!ง ท้ังกลางน้ํา ตามเกาะ และบนบก เปJนชุมชนและแหล!ง
ท!องเท่ียวขนาดใหญ!ท่ีสําคัญของเข่ือน แ
นักท!องเท่ียว สภาพโดยท่ัวไปเปJน เวิ้งน้ํากว�าง พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน ดิน ตามริมน้ําท่ีมีระดับน้ําต้ืนมีการเจริญเติบโต
ของพรรณไม�น้ําหลายชนิด ได�แก! สาหร!ายหางกระรอก สาห
โปร!งแสงมากกว!า 2 เมตร การทําประมงพบเพียงการตกปลาของนักท!องเท่ียวท่ีมาพักอาศัยเท!านั้น
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 3.3-10 จุดเก็บตัวอย-าง
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  SW 8 : บริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเข่ือน
  บริ เวณบ�านหม!องกระแทะ บ� านท! ากระดาน หน�าสัน เ ข่ือน

พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนท่ีต้ังรีสอร(ทขนาดใหญ!หลายแห!ง ท้ังกลางน้ํา ตามเกาะ และบนบก เปJนชุมชนและแหล!ง
ท!องเท่ียวขนาดใหญ!ท่ีสําคัญของเข่ือน แต!ละแห!งมีกิจกรรมการท!องเท่ียวทางน้ําจํานวนมาก เพ่ือให�บริการ

เวิ้งน้ํากว�าง พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน ดิน ตามริมน้ําท่ีมีระดับน้ําต้ืนมีการเจริญเติบโต
สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายไฟ สันตะวาใบพาย และดีปลีน้ํา

การทําประมงพบเพียงการตกปลาของนักท!องเท่ียวท่ีมาพักอาศัยเท!านั้น

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

จุดเก็บตัวอย-างบริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเข่ือน

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

บริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเข่ือน (ภาพ 3.3-10) 
บริ เวณบ�านหม!องกระแทะ บ� านท! ากระดาน หน�าสัน เ ข่ือน        

พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนท่ีต้ังรีสอร(ทขนาดใหญ!หลายแห!ง ท้ังกลางน้ํา ตามเกาะ และบนบก เปJนชุมชนและแหล!ง
ต!ละแห!งมีกิจกรรมการท!องเท่ียวทางน้ําจํานวนมาก เพ่ือให�บริการ

เวิ้งน้ํากว�าง พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน ดิน ตามริมน้ําท่ีมีระดับน้ําต้ืนมีการเจริญเติบโต       
ร!ายไฟ สันตะวาใบพาย และดีปลีน้ํา น้ําใสมีความ

การทําประมงพบเพียงการตกปลาของนักท!องเท่ียวท่ีมาพักอาศัยเท!านั้น 

บริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเข่ือน 
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         1) แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 
          แหล-งน้ําบริเวณอ-างเก็บน้ําตอนบน (สถานีท่ี SW 1 – SW 3)  
          จากผลการสํารวจและเก็บตัวอย!าง พบว!า ตอนบนของอ!างเก็บน้ําเข่ือน           
ศรีนครินทร(จากบริเวณกลางน้ําสามประสบ กลางลําน้ําแม!กลอง และบริเวณกลางน้ําบ�านองหลุ เปJนแหล!งน้ํา 
ท่ีมีผลผลิตเบื้องต�นอยู!ในระดับค!อนข�างตํ่าเพราะเปJนแหล!งน้ําไหล โดยมีความหนาแน!นของแพลงก(ตอนรวม 
0.264-0.392 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร และมีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืช และแพลงก(ตอนสัตว(รวม 
12-19 ชนิด   
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีต�นน้ําของอ!างเก็บน้ําตอนบนนั้น พบว!า มีความ
หนาแน!น 0.239-0.375 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร มีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชท่ีพบในแต!ละสถานี     
อยู!ระหว!าง 9-15 ชนิด โดยแพลงก(ตอนพืชท่ีเปJนกลุ!มเด!น ได�แก! แพลงก(ตอนพืชในกลุ!มไดโนแฟลกเจลเลต 
(Dinoflagellates) 1 ชนิด (Peridinium sp.) กลุ!มสาหร!ายสีเขียว (Green Algae) 1 ชนิด (Chlorella sp.) 
และกลุ!มสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Blue-Green Algae) 1 ชนิด (Rhaphidiopsis sp.) ตามลําดับ           
จากปริมาณและชนิดของแพลงก(ตอนท่ีพบ แสดงว!าน้ําในบริเวณต�นน้ําของอ!างเก็บน้ํามีปริมาณสารอินทรีย(         
อยู!ในระดับค!อนข�างตํ่า ส!วนค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืช มีค!าระหว!าง 1.62-1.91 หรือเฉลี่ยท้ัง           
3 สถานี เท!ากับ 1.76 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีต�นน้ําของอ!างเก็บน้ําท้ัง 3 สถานี พบว!ามีความ
หนาแน!น 11,200-25,200 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร มีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนสัตว(ท่ีพบในแต!ละสถานี
อยู!ระหว!าง 3-4 ชนิด เปJนแพลงก(ตอนสัตว(ในกลุ!มโรติเฟอร( (Rotifer) 7 ชนิด และกลุ!มโปรโตซัว (Protozoa)  
2 ชนิด โดยมีค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนสัตว( 1.04-1.39 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานีเท!ากับ 1.18         
ซ่ึงบ!งบอกว!าการกระจายตัวของแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ในระดับปานกลาง 
          แหล-งน้ําบริเวณกลางอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 4 และ SW 5)  
          จากผลการสํารวจเก็บตัวอย!างในบริเวณปากทางเข�าห�วยคลองงูและบริเวณ
กลางน้ําบ�านองสิต พบว!า เปJนแหล!งน้ําท่ีมีผลผลิตเบื้องต�นอยู!ในระดับท่ีค!อนข�างตํ่าเพราะเปJนแหล!งน้ําไหล
เช!นเดียวกันกับบริเวณตอนบน มีความหนาแน!นของแพลงก(ตอนรวม 0.062-0.133 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร 
ความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชและแพลงก(ตอนสัตว(รวม 8-14 ชนิด 
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(ตอนกลาง พบว!า มี
ความหนาแน!น 0.053-0.120 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร และมีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชท่ีพบในแต!
ละสถานี 6-11 ชนิด โดยแพลงก(ตอนพืชท่ีเปJนกลุ!มเด!น ได�แก! กลุ!มไดโนแฟลกเจลเลต (Peridinium sp.) กลุ!ม
สาหร!ายสีเขียว (Chlorella sp.) และกลุ!มสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Rhaphidiopsis sp.) ซ่ึงเปJนกลุ!มและ
ชนิดแพลงก(ตอนพืชท่ีพบในบริเวณตอนบน (สถานีท่ี SW1, SW2, SW3) และเม่ือพิจารณารายสถานี พบว!า 
สถานี ท่ี SW5 (บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต) มีความหนาแน!นตํ่าท่ีสุด (53,000 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร) ส!วนค!า
ดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืชมีค!าระหว!าง 1.48-1.87 หรือเฉลี่ยท้ัง 2 สถานีเท!ากับ 1.68 บ!งบอกว!า
การกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนกลาง มีความหนาแน!น 8,200-
12,900 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร มีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนสัตว(ท่ีพบ 2-3 ชนิด เปJนแพลงก(ตอนสัตว(        
ในกลุ!มโปรโตซัวท้ังหมด ได�แก! แพลงก(ตอนสัตว(ในวงศ( (Family) Arcellidae 1 ชนิด, Difflugia 2 ชนิด และ 
Euglyphidae 1 ชนิด ซ่ึงพบในปริมาณน�อย โดยเฉพาะในสถานีท่ี SW5 (บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต)          
พบแพลงก(ตอนสัตว(ตํ่าท่ีสุดท้ังชนิดและปริมาณ ท้ังนี้เพราะมีแพลงก(ตอนพืชไม!มากนักและมีน้ําไหล รวมท้ังมี
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ความขุ!นของน้ําสูง โดยมีค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนสัตว( 0.69-1.10 หรือเฉลี่ยท้ัง 2 สถานีเท!ากับ 
0.90 ซ่ึงบ!งบอกว!าส!วนใหญ!มีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ในระดับตํ่า 
          แหล-งน้ําบริเวณท�ายอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 6 – SW 8)  
          ผลการสํารวจเก็บตัวอย!างพบว!าในตอนท�ายอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(         
ในบริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตง (ฝ��งตะวันออก) บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว และบ�านหม!องกระแทะ 
บริเวณหน�าสันเข่ือน มีลักษณะเปJนแหล!งน้ําค!อนข�างนิ่ง มีผลผลิตเบื้องต�นอยู!ในระดับท่ีค!อนข�างตํ่า ไม!แตกต!าง
จากสถานีเก็บตัวอย!างอ่ืน ๆ ในอ!างเก็บน้ํา พบว!ามีความหนาแน!น 0.071-0.292 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร 
ความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชและแพลงก(ตอนสัตว(รวม 9-21 ชนิด  
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีท�ายอ!างเก็บน้ําของโครงการ พบว!ามีความหนาแน!น
อยู!ระหว!าง 0.061-0.271 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร และความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชในแต!ละสถานี      
อยู!ระหว!าง 6-13 ชนิด โดยสถานีท่ี SW7 (บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว) มีปริมาณความหนาแน!นตํ่า
รองจากบริเวณกลางน้ําบ�านองสิต (สถานีท่ี SW 5) ส!วนแพลงก(ตอนพืชท่ีเปJนกลุ!มเด!น ได�แก! กลุ!มสาหร!าย        
สีเขียว (Chlorella sp.) กลุ!มไดโนแฟลกเจลเลต (Peridinium sp.) และกลุ!มยูกลีนอยด( (Trachelomoras 
volvocina) ตามลําดับ โดยค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืชมีค!าระหว!าง 1.33-1.68 หรือเฉลี่ยท้ัง        
3 สถานี เท!ากับ 1.49 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีท�ายอ!างเก็บน้ําของโครงการ มีความหนาแน!น
ระหว!าง 10,200-21,600 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร มีความหลากพันธุ(ท่ีพบในแต!ละสถานีระหว!าง 3-8 ชนิด  
ส!วนใหญ!เปJนแพลงก(ตอนสัตว(ในกลุ!มโรติเฟอร( (Rotifer) 7 ชนิด เปJนชนิดเด!น 1 ชนิด คือ Brachionus 
plicatilis  รองลงมาคือ กลุ!มอาร(โธรโพด�า (Arthropoda) 4 ชนิด และกลุ!มโปรตัวโซ (Protozoa) 3 ชนิด  
และเม่ือพิจารณารายสถานีพบว!าสถานีท่ี SW6  (บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแดงฝ��งตะวันออก) พบแพลงก(ตอนสัตว(
มากท่ีสุด (8 ชนิด) โดยมีค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ระหว!าง 1.10-2.04 หรือเฉลี่ยท้ัง         
3 สถานีเท!ากับ 1.58 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ในระดับปานกลาง 
          ผลการสํารวจและเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอนในอ!างเก็บน้ําอ!างเก็บน้ําเข่ือน           
ศรีนครินทร( ระหว!างวันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แสดงในตาราง 3.3-2 
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ตาราง  3.3-2 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
     เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

                      ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
                      ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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แพลงกตอนพืช (Phytoplankton)                 
Division Cyanophyta                  
  Class Cyanophyceae (Blue-Green Algae)                 
   Order Nostocales                 
     Family Oscillatoriaceae                 
      Oscillatoria  sp. 6,300 5,600 5,600 4,300   2,400     
      Spirulina platensis 6,300           3,400   
    Family Nostocaceae         
     Anbeana  affinis 94,500 11,200   4,300     
      Anbeanopsis  sp. 75,600     4,300         
      Rhaphidiopsis  sp. 6,300 5,600 8,400   4,100 2,400   4,050 
  Order Chroococcales                 
    Family Chroococcaceae                 
     Gleocapsa  sp.           2,400   4,050 
     Microcystis aeruginosa           2,400 3,400 4,050 
Division Chlorophyta                 
  Class Chlorophyceae (Green Algae)                 
     Family Volvocaceae         4,100 4,800   8,100 
      Eudorina elegans                 
   Order Chlorococcales or Chroococcales                 
     Family Oocystaceae                 
      Chlorella  sp. 12,600 112,000 106,400 17,200 12,300 163,200 10,200 76,950 
   Order Ulothrichales                 
     Family Ulothrichaceae                 
      Ulothrix aequalis 12,600   2,800           
      Ulothrix variabilis 6,300               
  Class Euglenophyceae (Euglenoid)                 
   Order Euglenales                 
     Family Euglenaceae                 
      Lepocinclis ovum   5,600 8,400         8,100 
      Phacus  angulatus           2,400     
      Phacus longicauda           2,400     
      Trachelomonas oblonga   11,200 8,400 4,300   4,800 3,400 4,050 
      Trachelomoras volvocina   16,800 16,800 17,200 4,100 9,600 13,600 8,100 
Division Chromophyta                 
  Class Bacillariophyceae (Diatom)                 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-2  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ต-อ) 

             ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
                 ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 

Di
vis

io
n 

 

Cl
as

s 

Or
de

r  

Su
bo

rd
er

  

Fa
m

ily
 

Ge
nu

s 

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 

   Order Bacillariales (Pennate Diatom)                 
    Suborder Fragilariineae                 
     Family Fragilariaceae                 
      Fragilaria  capucina   11,200             
      Synedra  ulna   16,800   4,300         
      Synedra acus       4,300         
    Suborder Bacillarineae                 
     Family Naviculaceae                 
      Frustulia vulgaris   5,600 5,600 4,300         
      Pinnularia  sp.     2,800           
    Family Surirellaceae         
     Surirella  elegans   5,600   4,300     
     Surirella. robusta     2,800      
    Family Cymbellaceae         
     Cymbella tumida     2,800      
     Cymbella turgida     5,600      
    Family Achnanthaceae         
     Achnanthes longipes   16,800 5,600   4,100    
 Class Dinophyceae (Dinoflagellates)         
  Order Gonyaulacales         
    Family Ceratiaceae         
     Ceratium  hirundinella           2,400   
  Order Peridiniales         
    Family Peridiniaceae         

     Peridinium sp. 18,900 
134,40

0 
112,00

0 51,600 24,600 60,000 27,200 40,500 
    Family Glenodiniaceae         
     Glenodinium sp.   16,800 8,400     12,000   12,150 
แพลงกตอนสัตว (Zooplankton)         
Phylum Arthropoda         
  Class Crustacea (Crustaceans)         
  Subclass Copepoda (Copepods)              
     *Copepod larva (Nauplius)            2,400   
  Subclass Brachiopoda         
   Order Diplostraca         
    Family Sididae         
     Diaphanosoma  sp.               4,050 
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ตาราง 3.3-2  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ต-อ) 

              ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
              ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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    Family Daphnidae         
     Ceriodaphnia sp.           2,400   
  Subclass Copepoda (Copepods)          
   Order Cyclopoida (Cyclopoids)          
     *Unidentified Cyclopoids           4,800    
Phylum Protozoa         
 Class Sarcodina         
  Subclass Rhizopoda         
   Order Testacida         
    Family Arcellidae         
     Arcella vulgaris         4,100     4,050 
    Family Difflugiidae         
     Centropyxis aculeata 6,300        
     Difflugia acuminata               4,050 
     Difflugia lobostoma       4,300         
     Difflugia tuberculata       4,300         
    Family Euglyphidae              
     Euglypha filifera       4,300 4,100    
 Class Ciliata         
  Subclass Holotricha         
   Order Gymnostomatida         
    Family Colepidae                
     Coleps  sp.   5,600         3,400  
Phylum Rotifera (Rotifer)         
 Class Monogononta         
  Order Ploima         
    Family Brachionidae         
     Anuraeopsis fissa 6,300 5,600             
     Brachionus angularis           2,400     
     Brachionus bidentatus   5,600       2,400     
     Brachionus falcatus     2,800           
     Brachionus plicatilis     2,800     2,400 3,400 4,050 
     Keratella cochlearis     2,800           
     Keratella tropica 12,600         2,400     
    Family Trichocercidae         
     Trichocerca  capucina     2,800           
     Trichocerca pusilla               4,050 
    Family Gastropodidae         
     Ascomorpha ecaudis      2,400    
    Family Synchaetidae         
     Polyarthra vulgaris       3,400  
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ตาราง 3.3-2  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ต-อ) 

             ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
             ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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รวมปริมาณ         
 แพลงกตอนพืช 239,400 375,200 302,400 120,400 53,300 271,200 61,200 170,100 
 แพลงกตอนสัตว 25,200 16,800 11,200 12,900 8,200 21,600 10,200 20,250 
รวมท้ังหมด 264,600 392,000 313,600 133,300 61,500 292,800 71,400 190,350 
รวมชนิด         
  แพลงกตอนพืช 9 14 15 11 6 13 6 10 
  แพลงกตอนสัตว 3 3 4 3 2 8 3 5 
 รวมท้ังหมด 12 17 19 14 8 21 9 15 
ดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนพืช 1.62 1.91 1.76 1.87 1.48 1.33 1.48 1.68 
ดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนสัตว 1.04 1.10 1.39 1.10 0.69 2.04 1.10 1.61 

หมายเหตุ : *ไม!สามารถแยกชนิดได� 
  สถานีเก็บตัวอย!าง 
  SW 1  บริเวณกลางนํ้าสามประสบ 
  SW 2  บริเวณลาํนํ้าแม!กลองตรงแนวเขาแม!พล ู
  SW 3  บริเวณกลางนํ้าบ�านองหล ุ
  SW 4  บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 
  SW 5  บริเวณกลางนํ้าบ�านองสิต 
  SW 6  บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงฝ��งตะวันออก 
  SW 7  บริเวณกลางนํ้าปากทางเข�าพรุนํ้าเปรีย้ว 
  SW 8  บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเข่ือน 
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         2) สัตวหน�าดิน : สัตว(หน�าดินท่ีสํารวจพบในอ!างเก็บน้ํา แสดงในตาราง 3.3-3 
          แหล-งน้ําบริเวณอ-างเก็บน้ําตอนบน (สถานีท่ี SW 1 – SW 3)   
          ผลการสํารวจพบสัตว(หน�าดินทุกสถานี พบมีความหลากหลายของสัตว(      
หน�าดินท้ังหมด 8 ชนิด มีจํานวนท่ีพบในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 1-6 ชนิด โดยมีความชุกชุมของสัตว(หน�าดิน
เท!ากับ 22-374 เซลล(ต!อตารางเมตร เปJนสัตว(หน�าดินในไฟลัม Mollusca จํานวน 4 ชนิด อยู!ในกลุ!มหอย        
ฝาเดียว 3 ชนิด ได�แก! Melanoides sp., Bithynia sp., Clea sp. และหอยสองฝาขนาดเล็ก 1 ชนิด 
(Ensidens sp.) ซ่ึงพบในบริเวณกลางน้ําบ�านองหลุ (สถานีท่ี SW3) เพียงชนิดเดียว ส!วนในไฟลัม 
Arthropoda พบ 3 ชนิด ได�แก! ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด (Chironomus sp.) ตัวอ!อนริ้น (Culicoides sp.) และตัวอ!อน
ชีปะขาว (Lara sp.) และในไฟลัม Annelida 1 ชนิด ได�แก! ไส�เดือนน้ําจืด (Tubifex sp.)  มีค!าดัชนีความหลากหลาย      
ของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 1.67-1.74 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานีเท!ากับ 1.14  ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของ        
สัตว(หน�าดินในบริเวณอ!างเก็บน้ําตอนบนอยู!ในระดับปานกลาง  
          แหล-งน้ําบริเวณอ-างเก็บน้ําตอนกลาง (สถานีท่ี SW 4 และ SW 5)  
          ผลการสํารวจพบสัตว(หน�าดินทุกสถานี พบมีความหลากหลายของสัตว(หน�าดิน
ท้ังหมด 2 ไฟลัม รวม 8 ชนิด โดยมีจํานวนท่ีพบในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 4-6 ชนิด มีความชุกชุมของสัตว(
หน�าดินเท!ากับ 220-462 เซลล(ต!อตารางเมตร ส!วนใหญ!เปJนสัตว(หน�าดินในไฟลัม Mollusca กลุ!มหอยฝาเดียว   
3 ชนิด และกลุ!มหอยสองฝา 1 ชนิด ยกเว�นบริเวณกลางน้ําบ�านองสิต (สถานีท่ี SW 4) พบสัตว(หน�าดินชนิดเดียว 
คือ หอยกะพงน้ําจืด (Limnoperna sp.) โดยมีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 1.19-1.46 
หรือเฉลี่ยท้ัง 2 สถานีเท!ากับ 1.33 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของสัตว(หน�าดินอยู!ในระดับปานกลาง  
          แหล-งน้ําบริเวณท�ายอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 6 – SW 8)  
          ผลการสํารวจพบสัตว(หน�าดินทุกสถานี พบมีความหลากหลายของสัตว(       
หน�าดินท้ังหมด 3 ไฟลัม รวม 9 ชนิด มีจํานวนท่ีพบในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 1-8 ชนิด โดยมีความชุกชุมสัตว(
หน�าดินอยู!ระหว!าง 22-550 เซลล(ต!อตารางเมตร ซ่ึงเปJนสัตว(หน�าดินในไฟลัม Arthropoda ได�แก! ตัวอ!อนริ้น
น้ําจืด 2 ชนิด ตัวอ!อนริ้น 1 ชนิด ตัวอ!อนชีวะขาว 1 ชนิด ตัวอ!อนแมลงหนอนปลอกน้ํา และกุ�งฝอย 
(Macrobrachium sp.) ซ่ึงพบเพียงชนิดเดียวในสถานีท่ี SW 6 (บริเวณใกล�ฝ��งหาดผาแดงฝ��งตะวันออก) และ
สถานี SW 7 (บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว) ส!วนสัตว(หน�าดินในไฟลัม Mollusca พบในกลุ!มหอย         
ฝาเดียว 2 ชนิด และไฟลัม Annelida ในกลุ!มไส�เดือนน้ําจืด 1 ชนิด สําหรับสถานีท่ีมีความชุกชุมสูงท่ีสุด คือ 
สถานีท่ี SW 8 (บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเข่ือน) พบสัตว(หน�าดินรวม 8 ชนิด มีความชุกชุม 550 เซลล(
ต!อตารางเมตร โดยมีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 1.10-1.79 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานี 
เท!ากับ 0.96 ซ่ึงบ!งบอกมีการกระจายตัวของสัตว(หน�าดินในบริเวณอ!างเก็บน้ําตอนบนอยู!ในระดับตํ่า  
          กลุ!มสัตว(หน�าดินท่ีพบนั้นแตกต!างกันไปในแต!ละสถานี โดยสัตว(หน�าดิน      
ท่ีมีปริมาณเด!น ได�แก! กลุ!มตัวอ!อนริ้นน้ําจืดหรือหนอนแดง (Chironomids sp.) รองลงมาคือ กลุ!มหอยฝาเดียว        
(Clea sp.) และกลุ!มไส�เดือนน้ําจืด (Tubifex sp.) ซ่ึงถือว!าเปJนสัตว(หน�าดินชนิดท่ีเปJนอาหารท่ีดีของสัตว(น้ํา
โดยสํารวจพบใน 4 สถานี ได�แก! สถานีท่ี SW1 และ SW2 (บริเวณตอนบนของอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร() 
และสถานีท่ี SW 7 และ SW 8) (บริเวณตอนท�ายของอ!างเก็บน้ํา) ส! ว นตั ว อ! อน แมล งหนอนปลอกน้ํา 
(Neureclisps sp.) ท่ีแสดงถึงสภาพการเปJนแหล!งน้ําไหลท่ีมีน้ําคุณภาพดีนั้น พบในบริเวณปากทางเข�า      
ห�วยลําคลองงู (สถานีท่ี SW 4) เพียงสถานีเดียว  โดยภาพรวมจากผลการสํารวจเก็บตัวอย!างสัตว(หน�าดินท้ัง        
8 สถานี มีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินอยู!ระหว!าง 1.71-1.91 หรือเฉลี่ย 1.21 ซ่ึงบ!งบอกว!าการ
กระจายตัวของสัตว(หน�าดินอยู!ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 3.3-3  ชนิดและปริมาณสัตวหน�าดินท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
  (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

                ความชุกชมุ : ตัว/ตารางเมตร 

กลุ-ม /ชนิดของสัตวหน�าดิน 
สถานีเก็บตัวอย-าง 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 
PHYLUM  ANNELIDA                 
  Class  Oligochaeta (ไส�เดือนนํ้าจืด)                 
   Order Pleseiora                 
    Family  Tubificidae                 
     Tubifex sp. 44 22         22 110 
PHYLUM  ARTHROPODA                 
   Class  Insecta                 
   Order  Diptera                 
    Family  Chironomidae (ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด)                 
     Chironomus  sp. 110 44   198 88   22 154 
     Atrichopogon  sp.               66 
   Family  Ceratopogonidae (ตัวอ!อนร้ิน)         
     Culicoides  sp. 88 22           22 
    Family  Tipulidae                 
     Picranota  sp.       22         
  Order  Ephemeroptera ตัวอ!อนชีปะขาว)         
    Family  Baetidae                 
     Paraleptophlebia  sp.               22 
   Order  Coleoptera                 
    Family  Elmidae                 
     Lara  sp.   22             
   Order  Trichoptera ตัวอ!อนแมลงหนอนปลอกนํ้า)                
    Family  Polycentropodidae                 
     Neureclisps sp.       22         
   Family Limnephilidae         
    Pseudostenophylax  sp.               22 
 Class  Crustacea         
  Order  Decapoda         
   Family  Palaemonidae         
    Macrobrachium  sp. (กุ�งฝอย)           22 22  
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ตาราง 3.3-3  ชนิดและปริมาณสัตวหน�าดินท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
  (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ต-อ) 

                ความชุกชมุ : ตัว/ตารางเมตร 

กลุ-ม /ชนิดของสัตวหน�าดิน สถานีเก็บตัวอย-าง 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

PHYLUM  MOLLUSCA         
 Class Gastropoda (หอยฝาเดียว)         
  Order  Mesogastropoda         
   Family  Thairidae         
    Melanoides  sp. 44       22     
   Family  Bithyniidae         
    Bithynia  sp.   22   22       22 
  Order  Neogastropoda         
   Family  Buccinidae         
    Clea  sp.  66     110 88     132 
 Class  Bivalvia (หอยสองฝา)         
  Order  Unionoida         
   Family  Amblemidae         
    Ensidens  sp 22 22 22   22    
  Order  Mytilida         
   Family  Mytilidae         
    Limnoperna  sp. (หอยกะพงนํ้าจืด)      88     
รวม (จํานวนสัตวหน�าดิน)  374 154 22 462 220 22 66 550 
รวม (ชนิดสัตวหน�าดิน) 6 6 1 6 4 1 3 8 
ดัชนีความหลากหลายสัตวหน�าดิน 1.67 1.74 0 1.46 1.19 0 1.10 1.79 

หมายเหตุ :  ลักษณะพ้ืนดิน กรวด หินพ้ืนท่ีอ!างเก็บนํ้าตอนบน 
   สถานีเก็บตัวอย!าง 
  SW 1  บริเวณกลางนํ้าสามประสบ 
  SW 2  บริเวณลํานํ้าแม!กลองตรงแนวเขาแม!พลู 
  SW 3  บริเวณกลางนํ้าบ�านองหลุ 
  SW 4  บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 
  SW 5  บริเวณกลางนํ้าบ�านองสิต 
  SW 6  บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงฝ��งตะวันออก 
  SW 7  บริเวณกลางนํ้าปากทางเข�าพรุนํ้าเปรี้ยว 
  SW 8  บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเขื่อน 
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         3) พรรณไม�น้ํา 
          ผลการสํารวจพรรณไม�น้ําในพ้ืนท่ีโครงการในบริเวณอ!างเก็บน้ําเข่ือน        
ศรีนครินทร( โดยทําการสํารวจเก็บตัวอย!างเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 8 สถานี ซ่ึงเปJนสถานี        
เก็บตัวอย!างเดียวกันกับแพลงก(ตอนและสัตว(หน�าดิน ดังรายละเอียดในตาราง 3.3-4   
          จากการสํารวจ พบมีพรรณไม�น้ําแพร!กระจายอยู!ในบริเวณตอนบน 
ตอนกลางและท�ายอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( รวมท้ังสิ้น 23 ชนิด กระจายอยู!ใน 16 วงศ( (Family) ซ่ึงพบ
มากในบริเวณใกล�ฝ��งในพ้ืนท่ีตอนล!างและหน�าสันเข่ือนอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( โดยพรรณไม�น้ําท่ีพบ         
ส!วนใหญ!เปJนประเภทชายน้ํา จํานวน 17 ชนิด สําหรับชนิดเด!นท่ีพบการแพร!กระจายหนาแน!นมาก          
เกือบทุกสถานี ได�แก! เลา (Saccharum spontaneum) และพง (Saccharum sp.) ส!วนอีก 15 ชนิด        
พบแพร!กระจายในระดับน�อย ได�แก! ผักเปJด กระเม็ง กุ!มน้ํา หญ�าหนวดปลาดุก โสน ผักไผ!น้ํา เอ้ืองเพ็ดม�า  
เปJนต�น รองลงมา เปJนพรรณไม�น้ําประเภทลอยน้ํา พบการแพร!กระจายในระดับปานกลาง จํานวน 2 ชนิด 
ได�แก! ผักตบชวา และผักบุ�ง  ส!วนพรรณไม�น้ําประเภทใต�น้ํา พบแพร!กระจายในระดับปานกลาง จํานวน 4 
ชนิด ได�แก! สาหร!ายไฟ สันตะวาใบพาย สาหร!ายหางกระรอก และดีปลีน้ํา และเม่ือพิจารณาเปJนรายสถานี       
ท่ีพบชนิดของพรรณไม�มากท่ีสุด 3 อันดับ ได�แก! สถานีท่ี SW 5 จํานวน 15 ชนิด สถานีท่ี SW 7 จํานวน 14 
ชนิด สถานีท่ี SW 4 จํานวน 11 ชนิด รองลงมา ได�แก! สถานีท่ี SW 6 จํานวน 9 ชนิด  สถานีท่ี SW 2, SW 3, 
SW 8 จํานวน 8 ชนิดเท!ากัน และสถานท่ี SW 1 จํานวน 7 ชนิด ตามลําดับ 
 
ตาราง 3.3-4  ชนิดพรรณไม�น้ําท่ีพบในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
  (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

วงศ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย ประเภท สถานีเก็บตัวอย-าง 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

Amaranthaceae Alternanthera  sessilis  ผักเปJด ชายน้ํา + + + + + + + + 
Asteraceae Eclipta  prostata  กระเม็ง ชายน้ํา + + + + +  +  
Capparaceae Crateva  magna  กุ!มน้ํา ชายน้ํา + +  + + + + + 
Cyperaceae Cyperus  brevifolius กกตุ�มหูดอกเขียว ชายน้ํา    +     
 Cyperus  haspan  กกนา ชายน้ํา   +      
 Cyperus  iria กกทราย ชายน้ํา    +     
 Fimbristylis  dichotoma  หญ�าหนวด/ปลาดุก ชายน้ํา    + + +   
Euphorbiaceae Homonoia  riparia  ไคร�น้ํา ชายน้ํา   + +     
Fabaceae Sesbania  javanica โสน ชายน้ํา   +  +  +  
Mimosaceae Mimosa  pigra ไมยราบยักษ( ชายน้ํา   +      
Onagraceae Jussiaea  linifolia  เทียนนา ชายน้ํา  +  +     
Poaceae Phragmites  karka แขม ชายน้ํา + ++       
 Saccharum pontaneum เลา ชายน้ํา +++ ++  +++ +++ ++ +++ ++ 
 Saccharum sp. พง ชายน้ํา +++ +++   ++  ++  
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ตาราง 3.3-4 ชนิดพรรณไม�น้ําท่ีพบในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
  (สํารวจครั้งท่ี 1 : วันท่ี 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ต-อ)  

วงศ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย ประเภท สถานีเก็บตัวอย-าง 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

Polygonaceae Polygonum glabrum   ผักไผ!น้ํา เอ้ืองเพ็ดม�า ชายน้ํา + + +  +  +  
 Polygonum tomentosum  ผักไผ!น้ํา ชายน้ํา     + + + + 
Rubiaceae Hedyotis  

corymbosa  
หญ�าล้ินงู ชายน้ํา    +     

Pontederiaceae Eichornia  crassipes  ผักตบชวา ลอยน้ํา    + +  +  
Convolvulaceae Ipomoea  aquatica  ผักบุ�ง ลอยน้ํา   +  +  +  
Charophyceae Chara zeylanica สาหร!ายไฟ ใต�น้ํา     ++ ++ ++ ++ 
Hydrocharitaceae Oteelia alismoides สันตะวา 

ใบพาย 
ใต�น้ํา     ++ ++ ++ ++ 

 Hydrilla verticillata สาหร!ายหางกระรอก ใต�น้ํา     ++ ++ ++ ++ 
Potamogetanaceae Potamogeton malaianus ดีปลีน้ํา ใต�น้ํา     ++ ++ ++ ++ 

รวม 16 วงศ 23 ชนิด 7 8 8 11 15 9 14 8 

หมายเหตุ :  +++   = พบมาก 
    ++   = พบปานกลาง 
    +    = พบน�อย  
    -    = ไม!พบ 
   สถานีเก็บตัวอย!าง  
   SW 1 บริเวณกลางนํ้าสามประสบ 
   SW 2 บริเวณลํานํ้าแม!กลองตรงแนวเขาแม!พลู 
   SW 3 บริเวณกลางนํ้าบ�านองหลุ 
   SW 4 บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 
   SW 5 บริเวณกลางนํ้าบ�านองสิต 
   SW 6 บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงฝ��งตะวันออก 
   SW 7 บริเวณกลางนํ้าปากทางเข�าพรุนํ้าเปรี้ยว 
   SW 8 บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเขื่อน 
 
 
       (3.2) การสํารวจและเก็บตัวอย-าง ครั้งท่ี 2 (ฤดูแล�ง) 
         การศึกษาสถานภาพนิเวศวิทยาทางน้ํา ได�ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย!าง 
ในพ้ืนท่ีศึกษาครั้งท่ี 2 ในระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 สามารถสรุปผล ได�ดังนี้ 
         สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีเก็บตัวอย-าง 
         การดําเนินการภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอน สัตว(หน�าดิน และพรรณ
ไม�น้ํา บริเวณอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( จํานวน 8 จุด ซ่ึงเปJนจุดเดียวกันจุดเก็บตัวอย!างในช!วงฤดูฝน        
เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ได�แก! บริเวณตอนบน จํานวน 3 จุด (SW 1-SW 3) บริเวณตอนกลาง จํานวน 2 
จุด (SW 4 - SW 5) และบริเวณตอนล!าง จํานวน 3 จุด (SW 6 - SW 8) ดังแสดงไว�ในภาพ 3.3-11 ถึงภาพ 
3.3-18 
         สภาพท่ัวไปในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(ขณะสํารวจในเดือนกุมภาพันธ(        
เปJนช!วงปลายฤดูหนาว ปริมาณน้ําในเข่ือนลดลงกว!าในช!วงฤดูฝน ระดับน้ําลงจากเดิมประมาณ 2-3 เมตร        
จนเห็นต�นไม�ยืนต�นตายในน้ําโผล!เหนือน้ําในเข่ือนเปJนบริเวณกว�าง คุณภาพน้ําโดยรวมในเข่ือนน้ํานิ่ง  สีน้ําใส
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ธรรมชาติ มีความโปร!งแสงมากกว!า 2 เมตร การแพร!กระจายของพรรณไม�น้ําภายในเข่ือนลดลงด�วยเช!นกันเม่ือ
เทียบกับในช!วงฤดูฝน 
         พ้ืนท่ีตอนบน (จุดเก็บตัวอย-าง SW 1 - SW 3) 
         SW 1 : บริเวณกลางน้ําสามประสบ 
         บริเวณกลางน้ําสามประสบเปJนบริเวณรอยต!อระหว!างลําน้ําโจนและลําน้ํา        
ห�วยขาแข�ง บริเวณจุดเก็บตัวอย!าง น้ําใสนิ่ง ระดับน้ําลดลงจากเดิม ความโปร!งแสงของน้ํา 1.5 เมตร พ้ืนท�องน้ํา
เปJนหิน ริมน้ํามองเห็นโขดหินขนาดน�อยใหญ!ตลอดแนว ในบริเวณนี้ไม!พบพรรณไม�น้ําและพืชริมน้ํา 
 

   

   
ภาพ 3.3-11 จุดเก็บตัวอย-าง SW 1 บริเวณรอยต-ออ-างเก็บน้ํากับลําน้ําโจนและลําน้ําห�วยขาแข�ง 

และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน และสัตวหน�าดิน 
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จากปากแม!พลูไหลมาบรรจบกัน ห!างจากหน�าด!านตรวจการเรือประมงประมาณ 
โปร!งแสงมากกว!า 1.5 เมตร ระดับน้ําลดลงกว!าในช!วงฤดูฝน พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน บริเวณนี้ไม!พ
ของพรรณไม�น้ําเช!นกัน 
 
 

 

ภาพ 3.3-12 จุด
และการเก็บตัวอย-าง
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  SW 2 : บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเ
  บริเวณกลางลําน้ําแม!กลอง ตรงแนวเขาแม!พลู

ห!างจากหน�าด!านตรวจการเรือประมงประมาณ 200 
เมตร ระดับน้ําลดลงกว!าในช!วงฤดูฝน พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน บริเวณนี้ไม!พ

  

  
 

จุดเก็บตัวอย-าง SW 2 ลําน้ําแม-กลอง บรรจบลําน้ําแม-พลู
และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน และสัตวหน�าดิน 

 
 

 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พลู  
บริเวณกลางลําน้ําแม!กลอง ตรงแนวเขาแม!พลู เปJนจุดท่ีมีลําน้ําสาขา

200 เมตร น้ํานิ่งใส มีความ
เมตร ระดับน้ําลดลงกว!าในช!วงฤดูฝน พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน บริเวณนี้ไม!พบการเจริญเติบโต

 

 

ลําน้ําแม-พลู  
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รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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            SW 3 : บริเวณกลางน้ําแพขนานยนต บ�านองหลุ  
            จุดเก็บตัวอย!างอยู!ในบริเวณกลางลําน้ําบ�านองหลุ ซ่ึงเปJนบริเวณท่ีลําน้ํา
แม!กลองไหลมาบรรจบกันท่ีห�วยองข!า มีท!าเทียบเรือข�ามฟาก ริมน้ําเปJนท่ีอยู!อาศัยของชาวบ�าน มีพ้ืนท่ีราบ
ตามเกาะกลางน้ําเปJนทุ!งหญ�าเลี้ยงโค กระบือ สภาพท่ัวไประดับน้ําลดลงจากเดิม 2-3 เมตร น้ํานิ่งใส มีความ
โปร!งแสงประมาณ 1.5 เมตร พ้ืนท�องน้ําเปJนหิน กรวด บริเวณนี้หลังน้ําลดมีตอไม�โผล!พ�นน้ําเปJนบริเวณกว�าง 
ใช�เปJนท่ีอาศัยของปลาชนิดต!างๆ ไม!พบการเจริญเติบโตของพรรณไม�น้ํา 
 

  
 

  
 

ภาพ 3.3-13 จุดเก็บตัวอย-าง SW3 ลําน้ําแม-กลองบรรจบห�วยองข-าท่ีบ�านองหลุ 
 และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน และสัตวหน�าดิน 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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            พ้ืนท่ีตอนกลาง (จุดเก็บตัวอย-าง SW 4 - SW 5) 
            SW 4 : บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู  
            บริเวณปากทางเข�าห�วยงู จุดเก็บตัวอย!างเปJนจุดท่ีห�วยลําคลองงู         
ไหลลงบริเวณอ!างเก็บน้ําเข่ือน ศรีนครินทร( พ้ืนท่ีโดยรอบเปJนเกาะขนาดใหญ! บางเกาะเปJนท่ีราบและทุ!งหญ�า
เลี้ยงแพะ โค กระบือ พ้ืนท่ีโดยรอบมีต�นไม�โผล!น้ําเปJนบริเวณกว�าง ท�องน้ําเปJนหินขนาดใหญ! น้ํานิ่ง สีใส          
ตามธรรมชาติ มีคลื่นท่ีเกิดจากแรงลมท่ีพัดในหุบเขา บริเวณโดยรอบพบการทําประมงกระจายอยู!ท่ัวไป        
ด�วยการวางข!ายจับปลา วางลอบนอน และแพยอปลาซิวแก�วผลผลิตสัตว(น้ําลดลง ได�ปลาขนาดเล็กลง          
เม่ือเปรียบเทียบกับในฤดูฝน ระดับน้ําค!อนข�างลึกกว!าบริเวณอ่ืน ไม!พบพรรณไม�น้ําเจริญเติบโต 
 

     
    

  
 

ภาพ 3.3-14  จุดเก็บตัวอย-าง SW 4 บริเวณจุดบรรจบห�วยงูไหล (ห�วยงู)  
และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน และสัตวหน�าดิน 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
           
องสิตไหลสู!อ!างเก็บน้ํา และมีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยของชาวบ�าน ชาวประมงท่ีหาปลาในเ
ผู�ประกอบการแพท!องเท่ียวในเข่ือน จากการสอบถามชาวบ�านท่ีอาศัยอยู!ในบริเวณนี้ ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว!าปxนี้
ระดับน้ําลดตํ่าสุดในรอบสิบปx บริเวณโดยรอบหลังจากระดับน้ําลดลงเห็นตอไม�ยืนต�นตายในน้ําโผล!เหนือน้ํา
เปJนบริเวณกว�างเช!นเดียวกับตอนบนเข่ือน นอกจากนี้ บริ
ปล!อยลงในเข่ือนของกรมประมงและการไฟฟRาฝ%ายผลิตแห!งประเทศไทย 
น้ํามีความหนาแน!นลดลงเม่ือเทียบกับในฤดูฝน ชนิดพรรณไม�น้ําท่ีพบเด!นบริเวณนี้
ใบพาย และสาหร!ายหางกระรอก เปJนต�น ซ่ึงพบมากริมน้ําเปJนบริเวณกว�าง น้ํานิ่ง ความโปร!งแสงประมาณ 
1.5 เมตร 
 

ภาพ 3.3-15 จุดเก็บตัวอย-าง
และการเก็บตัวอย-าง

 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  SW 5 : บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต  
  บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต จุดเก็บตัวอย!างอยู!ในบริเวณท่ีแม!น้ําห�

มีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยของชาวบ�าน ชาวประมงท่ีหาปลาในเ
ผู�ประกอบการแพท!องเท่ียวในเข่ือน จากการสอบถามชาวบ�านท่ีอาศัยอยู!ในบริเวณนี้ ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว!าปxนี้
ระดับน้ําลดตํ่าสุดในรอบสิบปx บริเวณโดยรอบหลังจากระดับน้ําลดลงเห็นตอไม�ยืนต�นตายในน้ําโผล!เหนือน้ํา
เปJนบริเวณกว�างเช!นเดียวกับตอนบนเข่ือน นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเปJนแหล!งอนุบาลลูกปลาวัยอ!อนสําหรับ
ปล!อยลงในเข่ือนของกรมประมงและการไฟฟRาฝ%ายผลิตแห!งประเทศไทย (กฟผ.) การแพร!กระจายของพรรณไม�
น้ํามีความหนาแน!นลดลงเม่ือเทียบกับในฤดูฝน ชนิดพรรณไม�น้ําท่ีพบเด!นบริเวณนี้ ได�แก! ดีปลีน้ํา สันตะวา

งกระรอก เปJนต�น ซ่ึงพบมากริมน้ําเปJนบริเวณกว�าง น้ํานิ่ง ความโปร!งแสงประมาณ 

 
 

 
 

เก็บตัวอย-าง SW 5 จุดบรรจบห�วยองสิตพ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําตอนล-าง
และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน และสัตวหน�าดิน 

 
 

 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต จุดเก็บตัวอย!างอยู!ในบริเวณท่ีแม!น้ําห�วย
มีชุมชนชาวประมง เรือนแพอาศัยของชาวบ�าน ชาวประมงท่ีหาปลาในเข่ือน และ

ผู�ประกอบการแพท!องเท่ียวในเข่ือน จากการสอบถามชาวบ�านท่ีอาศัยอยู!ในบริเวณนี้ ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว!าปxนี้
ระดับน้ําลดตํ่าสุดในรอบสิบปx บริเวณโดยรอบหลังจากระดับน้ําลดลงเห็นตอไม�ยืนต�นตายในน้ําโผล!เหนือน้ํา

เวณนี้ยังเปJนแหล!งอนุบาลลูกปลาวัยอ!อนสําหรับ
การแพร!กระจายของพรรณไม�

ได�แก! ดีปลีน้ํา สันตะวา         
งกระรอก เปJนต�น ซ่ึงพบมากริมน้ําเปJนบริเวณกว�าง น้ํานิ่ง ความโปร!งแสงประมาณ 

 

 

จุดบรรจบห�วยองสิตพ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําตอนล-าง  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-288 
 

            พ้ืนท่ีตอนล-าง (จุดเก็บตัวอย-าง SW 6- SW 8) 
            SW 6 : บริเวณใกล�ฝGHงบ�านหาดแตง ฝGHงตะวันออก 
            บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงเปJนเวิ้งน้ําเปJนจุดท่ีห�วยแม!ละมุ!น ไหลลง
อ!างเก็บน้ํา บริเวณโดยรอบเปJนเกาะแก!ง ป%าไม�และใช�เปJนทุ!งหญ�าเลี้ยงสัตว(ของชาวบ�าน บริเวณนี้เปJนพ้ืนท่ี
อนุรักษ(สัตว(น้ําห�ามทําการประมงทุกชนิด น้ํานิ่งใสตามธรรมชาติ มีความโปร!งแสง 1.5 เมตร มีการกระจาย
ของพรรณไม�น้ําเจริญเติบโตใต�ท�องน้ําจํานวนมาก ได�แก! ดีปลีน้ํา สันตะวาใบพาย สาหร!ายหางกระรอก 
สาหร!ายพุงชะโด สาหร!ายเหล!านี้เปJนท่ีอาศัยของสัตว(น้ําขนาดเล็กท่ีหลบซ�อนของปลาตามเกาะต!าง ๆ        
พบวัชพืช พืชชายน้ําบริเวณริมน้ํา เช!น โสน ไมยราบยักษ( อ�อน�อย อย!างไรก็ตาม การแพร!กระจายของพรรณไม�
น้ําลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับในฤดูฝน 
 

   

 

   
 
 

ภาพ 3.3-16 จุดเก็บตัวอย-าง SW 6 บริเวณบ�านหาดแตง (ฝGHงตะวันออก)  
และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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            SW 7 : บริเวณกลางอ-างเก็บน้ําบริเวณปากทางเข�าพรุน้ําเปรี้ยว 
            บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยวเปJนเวิ้งน้ํากว�าง พ้ืนท่ีด�านใน 
มีชุมชนอาศัยอยู!และเปJนแหล!งท!องเท่ียว แพพักและรีสอร(ท แพท!องเท่ียว ริมฝ��งเปJนไร!ข�าวโพดและทุ!งหญ�า
เลี้ยงสัตว( น้ํานิ่งใสตามธรรมชาติมองเห็นพ้ืนน้ํา พบการเจริญเติบโตของพรรณไม�น้ําหลายชนิดอย!างหนาแน!น 
เช!น ดีปลีน้ํา สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายพุ!งชะโด สันตะวาใบพาย เปJนต�น ริมน้ํามีต�นธูปฤาษีกําลัง
เจริญเติบโตแพร!กระจายเปJนบริเวณกว�าง และพบมากกว!าในฤดูน้ําหลาก หากไม!มีการกําจัดออกอาจทําให�เกิด
การแพร!กระจายในน้ําได�อย!างรวดเร็ว ซ่ึงจะเปJนผลเสียต!อระบบนิเวศวิทยาในเข่ือนต!อไป นอกจากนี้ยังพบต�น
ไมยราบยักษ(แพร!กระจายตามริมน้ําเปJนบริเวณกว�างด�วยเช!นกัน บริเวณนี้เดิมเปJนแพเลี้ยงปลานิล ป�จจุบัน
ปล!อยท้ิงร�าง และใช�เปJนท่ีตกปลาของนักท!องเท่ียวในวันหยุด 
 

    
 

    
 

ภาพ 3.3-17 จุดเก็บตัวอย-าง SW 7 กลางอ-างเก็บน้ําบริเวณปากทางเข�าพรุน้ําเปรี้ยว  
และการเก็บตัวอย-างแพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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            SW 8 : บ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเข่ือน 
            เปJนบริเวณใกล�สันเข่ือนจึงเปJนแหล!งท!องเท่ียวขนาดใหญ! พ้ืนท่ีด�านในมี
ชุมชนอาศัยอยู!หนาแน!น มีแพท่ีพักลอยกลางน้ํา และแพให�บริการนักเท่ียว น้ําใสธรรมชาติ และมีคลื่นจาก
แรงลม ตามริมน้ําเปJนโขดหินพบการเจริญเติบโตพรรณไม�น้ําจํานวนมาก เช!น สันตะวาใบพาย สาหร!ายหางกระรอก        
ในน้ําเปJนท่ีอาศัยของสัตว(น้ําขนาดเล็ก  และเปJนแหล!งอนุรักษ(สัตว(น้ําในเข่ือนเพ่ือขยายพันธุ(สัตว(น้ํา ห�ามทํา
การประมงทุกชนิด  
 
 

   

 

   
 

ภาพ 3.3-18 จุดเก็บตัวอย-าง SW 8 บ�านหม-องกระแทะ บริเวณหน�าสันเข่ือน  
และการเก็บรักษาตัวอย-างแพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา 

 
            การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี ในวันท่ี 14-15 
กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558  ยังพบว!า การใช�อุปกรณ(ท่ีไม!เหมาะสม เช!น อวนล�อม ไฟฟRาช�อต การระดม 
ชาวประมงจากต!างถ่ินเข�ามาลักลอบจับปลาในพ้ืนท่ีอย!างต!อเนื่องติดต!อกัน โดยเฉพาะการลักลอบจับสัตว(น้ํา 
ในฤดูปลาวางไข! ทําให�ปลาขนาดเล็กท่ียังโตไม!เต็มวัยถูกจับก!อนเวลาอันควร ส!งผลให�จํานวนประชากรของปลา
ลดลงอย!างรวดเร็ว เช!นเดียวกับพ้ืนท่ีตอนล!างของเข่ือนท!าทุ!งนา กับเข่ือนแม!กลองก็พบป�ญหาลักษณะเดียวกัน 
ดังนั้น ข�อเสนอแนะจากประชาชน คือ ให�กรมประมง ควรมีเวรยามลาดตระเวนท่ีเข�มข�น และมีส!วนร!วมในการ
ปRองกัน ตรวจจับ และลาดตระเวน กับหน!วยงานท�องถ่ิน 
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         1) แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 
          ผลการสํารวจและเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอนในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรี
นครินทร( ระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 แสดงในตาราง 3.3 -5 
          แหล-งน้ําบริเวณอ-างเก็บน้ําตอนบน (สถานีท่ี SW 1 – SW 3)  
          ผลการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร!กระจายของแพลงก(ตอนในบริเวณ
อ!างเก็บน้ําตอนบน (สถานีท่ี SW 1-SW 3) ระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 พบว!า บริเวณตอนบน
ของอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( เปJนแหล!งน้ําท่ีมีผลผลิตเบื้องต�นอยู!ในระดับค!อนข�างตํ่า เพราะเปJนแหล!งน้ํา
ไหล โดยมีความหนาแน!นของแพลงก(ตอนรวม 0.076-0.176 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร และมีความหลาก
พันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชและแพลงก(ตอนสัตว( รวม 10-19 ชนิด   
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีต�นน้ําของอ!างเก็บน้ําตอนบน พบว!า มีความ
หนาแน!น 0.057-0.136 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร มีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืช 6-11 ชนิด แพลงก(
ตอนพืชท่ีเปJนกลุ!มเด!นในบริเวณท่ีสํารวจพบ คือ แพลงก(ตอนกลุ!มไดโนแฟลกเจลเลต 1 ชนิด (Peridinium 
sp.) จากปริมาณและชนิดของแพลงก(ตอนท่ีพบแสดงว!า น้ําในบริเวณต�นน้ําของอ!างเก็บน้ํามีปริมาณ
สารอินทรีย(อยู!ในระดับตํ่า ส!วนค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืช มีค!าระหว!าง 1.35-2.26 หรือเฉลี่ยท้ัง 
3 สถานีเท!ากับ 1.84 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีต�นน้ําอ!างเก็บน้ําของโครงการพบว!ามีความ
หนาแน!น 19,000-81,000 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร ส!วนกลุ!มแพลงก(ตอนสัตว(ท่ีเปJนกลุ!มเด!นและมีระดับการ
แพร!กระจายท้ัง 3 จุดสํารวจ คือ Nauplius หรือตัวอ!อนของกลุ!ม Copepods รองลงมาคือ กลุ!มโปรโตซัว 1 
สกุล (genus) 1 ชนิด (species) และกลุ!มโรติเฟอร( 4 สกุล รวม 5 ชนิด  โดยมีค!าดัชนีความหลากหลาย
แพลงก(ตอนสัตว(มีค!าระหว!าง 1.24-1.88 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานีเท!ากับ 1.50 ซ่ึงบ!งบอกว!าการกระจายตัว      
ของแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ในระดับปานกลาง 
          แหล-งน้ําบริเวณกลางอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 4 – SW 5)  
          ผลการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร!กระจายของแพลงก(ตอนในบริเวณ
กลางอ!างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 4 และ SW 5) ระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 พบว!า เปJนแหล!งน้ํา       
ท่ีมีผลผลิตเบื้องต�นอยู!ในระดับท่ีค!อนข�างตํ่า เพราะเปJนแหล!งน้ําไหล มีความหนาแน!นของแพลงก(ตอนรวมท้ัง 
2 สถานี 0.013-0.049 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร โดยสถานีท่ี SW 5 (บริเวณกลางน้ําบ�านองสิต) มีความ
หนาแน!นของแพลงก(ตอนตํ่าสุด (11,250 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร) มีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชและ
สัตว(รวม 6-7 ชนิด   
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนกลาง พบว!ามีความหนาแน!น 0.011-
0.044 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร และมีความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืช 5-6 ชนิด แพลงก(ตอนพืชท่ีพบไม!
มีกลุ!มเด!น และเม่ือพิจารณาในแต!ละสถานีพบแพลงก(ตอนพืชมากท่ีสุด ได�แก! กลุ!มสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
จํานวน 5 ชนิด รองลงมาคือ กลุ!มไดอะตอม จํานวน 4 ชนิด และกลุ!มไดโนแฟลกเจลเลต จํานวน 2 ชนิด 
ตามลําดับ ส!วนค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืชมีค!าระหว!าง 1.61-1.73 หรือเฉลี่ยท้ัง 2 สถานีเท!ากับ 
1.67 บ!งบอกว!าการกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําตอนกลาง มีความหนาแน!นเพียง 2,250-
5,550 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร โดยพบในกลุ!มโปรโตซัว (Euglypha filifera) และโรติเฟอร( (Ascomorpha 
ecaudis) เพียงกลุ!มละ 1 ชนิด จากชนิดและปริมาณแพลงก(ตอนสัตว(ท่ีพบครั้งนี้ จึงมีค!าดัชนีความหลากหลาย
แพลงก(ตอนสัตว(เปJนศูนย( (0) ซ่ึงบ!งบอกว!าส!วนใหญ!มีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนสัตว(อยู!ในเกณฑ(ต่ํามาก 
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          แหล-งน้ําบริเวณท�ายอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 6 – SW 8)  
          ผลการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร!กระจายของแพลงก(ตอนในบริเวณ
แหล!งน้ําท�ายอ!างเก็บน้ําและบริเวณเหนือสันเข่ือน (สถานีท่ี SW 6 - SW 8) ระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 
2558 พบว!า ในช!วงท�ายเข่ือนมีผลผลิตเบื้องต�นไม!แตกต!างจากสถานีอ่ืนๆในอ!างเก็บน้ํา โดยปริมาณแพลงก(
ตอนรวมท้ัง 3 สถานี มีความหนาแน!นอยู!ระหว!าง 0.047-0.111 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร ความหลากพันธุ(
ของแพลงก(ตอนในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 8-15 ชนิด 
          แพลงก(ตอนพืชในพ้ืนท่ีท�ายอ!างเก็บน้ําของโครงการ พบว!า มีความหนาแน!น
อยู!ระหว!าง 0.021-0.095 ล�านเซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร แพลงก(ตอนพืชท่ีพบท้ัง 3 สถานี ไม!มีกลุ!มเด!น         
ความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนพืชในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 3-12 ชนิด เม่ือพิจารณารายสถานี พบว!า สถานี
ท่ี SW8 (บริเวณหน�าสันเข่ือน) ซ่ึงอยู!ใกล�แหล!งชุมชนเปJนจุดท่ีพบแพลงก(ตอนพืชมากท่ีสุด จํานวน 12 ชนิด 
เปJนแพลงก(ตอนในกลุ!มสาหร!ายสีเขียว กลุ!มไดอะตอม กลุ!มไดโนแฟลเจลเลต และกลุ!มสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
ตามลําดับ ค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนพืชมีค!าอยู!ระหว!าง 1.04-2.35 หรือเฉลี่ย 1.83 ซ่ึงบ!งบอกว!า         
มีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนพืชอยู!ในระดับปานกลาง 
          แพลงก(ตอนสัตว(ในพ้ืนท่ีท�ายอ!างเก็บน้ําของโครงการ มีความหนาแน!น
ระหว!าง 15,900-26,250 เซลล(ต!อลูกบาศก(เมตร ความหลากพันธุ(ของแพลงก(ตอนสัตว(ท่ีพบในแต!ละสถานี         
อยู!ระหว!าง 3-5 ชนิด ส!วนใหญ!เปJนแพลงก(ตอนสัตว(ในกลุ!มโปรโตซัว ค!าดัชนีความหลากหลายแพลงก(ตอนสัตว(          
อยู!ระหว!าง 1.10-1.61 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานี เท!ากับ 1.44 ซ่ึงบ!งบอกว!าส!วนใหญ!มีการกระจายตัวของแพลงก(ตอนสัตว(
อยู!ในปานกลาง 
          ผลการศึกษาโดยรวม พบว!า มีแพลงก(ตอนพืชรวมท้ังสิ้น 20 ชนิด 
(Species) เปJนแพลงก(ตอนพืชในกลุ!มสาหร!ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 5 ชนิด กลุ!มสาหร!ายสีเขียวและยูกลีนอยด( 
กลุ!มละ 3 ชนิด กลุ!มไดอะตอม  6 ชนิด และไดโนแฟลเจลเลต 3 ชนิด ส!วนกลุ!มของแพลงก(ตอนพืชท่ีพบเปJน
กลุ!มเด!นและมีระดับการแพร!กระจายมากท่ีสุด คือ กลุ!มไดโนแฟลเจลเลต (Peridinium sp.) และกลุ!มสาหร!าย        
สีเขียว (Trachelomonas  oblonga) สําหรับแพลงก(ตอนสัตว(พบรวมท้ังสิ้น 17 ชนิด (species) เปJนแพลงก(ตอน
สัตว(ในไฟลัมโรติเฟอร( 7 ชนิด ไฟลัมอาร(โธโพด�า และไฟลัมโปรโตซัว ไฟลัมละ 5 ชนิด กลุ!มของแพลงก(ตอน
สัตว(ท่ีพบเปJนกลุ!มเด!นคือ copepod larva (nauplius) หรือตัวอ!อนของกลุ!มโคพีพอด 
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ตาราง 3.3-5  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
    เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2 : วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

              ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
           ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 

Di
vis

io
n 

Cl
as

s 

Or
de

r 

Su
bo

rd
er

 

Fa
m

ily
 

Genus SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 

แพลงกตอนพืช  (Phytoplankton)                 

Division Cyanophyta                  

Class Cyanophyceae (Blue-Green Algae) 
   Order Nostocales                 

     Family Oscillatoriaceae                 
      Oscillatoria  sp. 4,750 10,800         5,200 10,600 

      Spirulina platensis 4,750       2,250       

     Family Nostocaceae                 

      Anbeanopsis  sp. 4,750     5,550         

      Rhaphidiopsis  sp.         2,250 5,250     

   Order Chroococcales                 

     Family Chroococcaceae                 

      Microcystis aeruginosa   5,400 13,600       5,200 5,300 

Division Chlorophyta                 

  Class Chlorophyceae (Green Algae)                 

     Family Volvocaceae                 

      Eudorina elegans           10,500   5,300 

 Order Chlorococcales or Chroococcales 
     Family Oocystaceae                 

      Chlorella  sp.   21,600 27,200       10,400 21,200 

   Order Ulothrichales                 

     Family Ulothrichaceae                 

      Ulothrix aequalis 4,750   6,800           

 Class Euglenophyceae (Euglenoid)         

  Order Euglenales         

    Family Euglenaceae         

     Lepocinclis ovum   5,400 20,400       5,200 10,600 

     Trachelomonas  oblonga   10,800 6,800 5,550     15,600 5,300 

     Trachelomonas volvocina         2,250   10,400   
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ตาราง 3.3-5 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) (ต-อ) 

            ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
          ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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Genus SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 

Division Chromophyta                 

  Class Bacillariophyceae (Diatom)                 

Order Bacillariales (Pennate Diatom) 
      Suborder Fragilariineae                 

     Family Fragilariaceae                 

      Fragilaria capucina   5,400         5,200   

      Synedra ulna   5,400   5,550     5,200 5,300 

    Suborder Bacillarineae                 

     Family Naviculaceae                 

      Frustulia vulgaris     6,800 5,550       5,300 

     Family Surirellaceae                 

      Surirella elegans   5,400             

     Family Cymbellaceae                 

      Cymbella tumida         2,250     5,300 

   Order Achnanthales                  

     Family Achnanthaceae                 

      Achnanthes longipes   5,400     2,250       

  Class Dinophyceae (Dinoflagellates)                 

   Order Gonyaulacales                 

     Family Ceratiaceae                 

      Ceratium  hirundinella     20,400 11,100   5,250   5,300 

   Order Peridiniales                 

     Family Peridiniaceae                 

      Peridinium sp. 33,250 10,800 34,000 11,100     10,400 10,600 

     Family Glenodiniaceae                 

      Glenodinium sp. 4,750 5,400           5,300 
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ตาราง 3.3-5  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) (ต-อ) 

            ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
          ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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Genus SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 

แพลงกตอนสัตว (ZOOPLANKTON)                 

Phylum Arthropoda                 

  Class Crustacea (Crustaceans)                 

   Subclass Copepoda (Copepods)                 

      *Copepod larva (Nauplius)  4,750 5,400 20,400     5,250 5,200   

  Subclass Copepoda (Copepods)                 

   Order Cyclopoida (Cyclopoids)                 

     *Unidentified Cyclopoids   21,600       5,250 5,200   

   Subclass Brachiopoda                 

    Order Diplostraca                 

     Family Sididae                 

      Diaphanosoma  sp.     6,800           

     Family Daphnidae                 

          Ceriodaphnia sp.   5,400       5,250     

     Family Moinidae                 

      Moina  sp.   21,600             

Phylum Protozoa                 

  Class Sarcodina                 

   Subclass Rhizopoda                 

    Order Testacida                 

     Family Arcellidae                 

      Arcella vulgaris               5,300 

     Family Difflugiidae                 

      Difflugia acuminata               5,300 

      Difflugia tuberculata             5,200   

     Family Euglyphidae                 

      Euglypha filifera         2,250     5,300 

  Class Ciliata                 

   Subclass Holotricha                 

    Order Gymnostomatida                 

     Family Colepidae                 

      Coleps  sp. 4,750 5,400         5,200   
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ตาราง 3.3-5  ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีสํารวจพบในบริเวณอ-างเก็บน้ํา 
   เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) (ต-อ) 

ปริมาณแพลงก(ตอนพืช : เซลล(/ลบ.ม 
          ปริมาณแพลงก(ตอนสัตว( : เซลล(/ลบ.ม 

ชนิดแพลงกตอน สถานีเก็บตัวอย-าง 
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Genus SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7 SW 8 

Phylum Rotifera (Rotifer)                 
  Class Monogononta                 
    Order Ploima                 
     Family Brachionidae                 
      Anuraeopsis fissa 4,750               
      Brachionus  plicatilis   10,800             
      Keratella cochlearis     6,800           
      Keratella tropica 4,750 5,400       5,250     
     Family Trichocercidae                 
      Trichocerca  capucina   5,400 6,800           
      Trichocerca pusilla             5,200   
     Family Gastropodidae                 
          Ascomorpha ecaudis       5,550   5,250     
รวมปริมาณ                 
  แพลงกตอนพืช 57,000 91,800 136,000 44,400 11,250 21,000 72,800 95,400 
  แพลงกตอนสัตว 19,000 81,000 40,800 5,550 2,250 26,250 26,000 15,900 
  รวมท้ังหมด 76,000 172,800 176,800 49,950 13,500 47,250 98,800 111,300 
รวมชนิด                 
  แพลงกตอนพืช 6 11 8 6 5 3 9 12 
  แพลงกตอนสัตว 4 8 4 1 1 5 5 3 

รวมท้ังหมด 10 19 12 7 6 8 14 15 
 ดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนพืช 1.35 2.26 1.92 1.73 1.61 1.04 2.11 2.35 
 ดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนสัตว 1.39 1.88 1.24 0 0 1.61 1.61 1.10 
หมายเหตุ:   *ไม!สามารถแยกชนิดได� 
  สถานีเก็บตัวอย!าง 
  SW 1  บริเวณกลางนํ้าสามประสบ     SW 5  บริเวณกลางนํ้าบ�านองสิต 
  SW 2  บริเวณลํานํ้าแม!กลองตรงแนวเขาแม!พลู  SW 6  บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงฝ��งตะวันออก 
  SW 3  บริเวณกลางนํ้าบ�านองหลุ     SW 7  บริเวณกลางนํ้าปากทางเข�าพรุนํ้าเปรี้ยว 
  SW 4  บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู    SW 8  บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเขื่อน  
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         2) สัตวหน�าดิน 
          ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว(หน�าดิน ได�ดําเนินการสํารวจเก็บ
ตัวอย!างในบริเวณอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( จํานวน 8 จุด ซ่ึงเปJนจุดเดียวกับจุดเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอน   
ในระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 ในขณะสํารวจเปJนช!วงฤดูหนาว ปริมาณน้ําในเข่ือนน�อยและใส        
สีธรรมชาติ ดังแสดงในตาราง 3.3-6 
          แหล-งน้ําบริเวณอ-างเก็บน้ําตอนบน (สถานีท่ี SW 1 – SW 3)  
          การสํารวจสัตว(หน�าดินท้ัง 3 สถานี บริเวณแหล!งน้ําบริเวณต�นน้ํา (อ!างเก็บน้ํา
ตอนบน สถานีท่ี SW 1–SW 3) พบสัตว(หน�าดินรวมท้ังสิ้น 14 ชนิด มีจํานวนท่ีพบในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 
2-9 ชนิด และมีความชุกชุมของสัตว(หน�าดิน 44-418 เซลล(ต!อตารางเมตร ส!วนใหญ!เปJนสัตว(หน�าดินในไฟลัม 
Arthropoda จํานวน 9 ชนิด ได�แก! ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด ตัวอ!อนริ้น ตัวอ!อนแมลงปอ และตัวอ!อนแมลงหนอน
ปลอกน้ํา เปJนต�น รองลงมาอยู!ในไฟลัม Mollusca ในกลุ!มหอยฝาเดียว 4 ชนิด ได�แก! หอยข้ีนก 2 ชนิด คือ 
หอยขม และหอยเจดีย( (Clea sp.) ส!วนไฟลัม Annelida พบ 1 ชนิด ไส�เดือนน้ําจืด และเม่ือพิจารณาในแต!ละ
สถานีเก็บตัวอย!าง เนื่องจากสภาพพ้ืนท�องน้ําบริเวณตอนบนเปJนหิน กรวด และเศษซากพืชตามริมน้ําเปJนท่ีอยู!
อาศัยของตัวอ!อนแมลงหลายชนิด โดยเฉพาะ ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด (Chironomus sp.) ซ่ึงเปJนกลุ!มเด!นท่ีพบท้ัง 3 สถานี 
ส!วนความชุกชุมของสัตว(หน�าดิน พบว!า สถานีท่ี SW2 และ SW3 มีความชุกชุม 418 และ 198 เซลล(ต!อตารางเมตร 
ตามลําดับ สําหรับบริเวณสถานีท่ี SW1 พบสัตว(หน�าดินเพียง 2 ชนิด มีความชุกชุม 44 เซลล(ต!อตารางเมตร 
และมีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 0.69-2.01 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานีเท!ากับ 1.51 ซ่ึงบ!งบอกว!า       
มีการกระจายตัวของสัตว(หน�าดินอยู!ในระดับปานกลาง 
          แหล-งน้ําบริเวณกลางอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 4 และ SW 5)  
          จากการสํารวจสัตว(หน�าดินท้ัง 2 สถานี พบสัตว(หน�าดินรวม 7 ชนิด มีจํานวนท่ีพบ
ในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 2-7 ชนิด และมีความชุกชุมของสัตว(หน�าดิน 44-176 เซลล(ต!อตารางเมตร เปJนสัตว(หน�าดิน      
ในไฟลัม Arthropoda และไฟลัม Mollusca กลุ!มละ 3 ชนิด ได�แก! ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด ตัวอ!อนริ้น ตัวอ!อน
แมลงปอ และกลุ!มหอยฝาเดียว หอยข้ีนก เปJนต�น ส!วนไฟลัม Annelida กลุ!มไส�เดือนน้ําจืด (Tubifex sp.) 1 ชนิด          
และมีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 0.69-1.91 หรือเฉลี่ยท้ัง 2 สถานี เท!ากับ 1.30          
ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของสัตว(หน�าดินอยู!ในระดับปานกลาง 
          แหล-งน้ําบริเวณท�ายอ-างเก็บน้ํา (สถานีท่ี SW 6 - SW 8)  
          จากการสํารวจสัตว(หน�าดินท้ัง 3 สถานี พบสัตว(หน�าดินรวมท้ังสิ้น 11 ชนิด 
มีจํานวนท่ีพบในแต!ละสถานีอยู!ระหว!าง 5-7 ชนิด และมีความชุกชุมของสัตว(หน�าดิน 198-374 เซลล(ต!อตารางเมตร 
ส!วนใหญ!พบในไฟลัม Mollusca พบ 6 ชนิด อยู!ในกลุ!มหอยฝาเดียว ได�แก! หอยข้ีนก หอยขม หอยเจดีย( และ
กลุ!มหอยสองฝา โดยเฉพาะหอยกะพงน้ําจืด (Limnopema sp.) ซ่ึงพบเพียงชนิดเดียว ในบริเวณสถานี SW 7 
รองลงมาในไฟลัม Arthropoda พบ 5 ชนิด ในกลุ!มตัวอ!อนริ้นน้ําจืด, ตัวอ!อนริ้น และไฟลัม Annelida 1 ชนิด 
ในกลุ!มไส�เดือนน้ําจืด ชนิดสัตว(หน�าดินท่ีพบใกล�เคียงกัน เนื่องจากบริเวณนี้ลักษณะพ้ืนท�องน้ําเปJนโคลน        
กรวดทราย และมีการแพร!กระจายของพรรณไม�น้ําค!อนข�างหนาแน!น จึงใช�เปJนท่ีอาศัยของสัตว(หน�าดิน         
เปJนอย!างดี ชนิดท่ีเด!น คิอ กลุ!มตัวอ!อนริ้นน้ําจืดหรือหนอนแดง (Chironomids) กุ�งฝอย (Macrobrachium 
sp.) และหอยเจดีย( (Clea sp.) มีค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(หน�าดินเท!ากับ 1.48-1.89 หรือเฉลี่ยท้ัง 3 สถานี 
เท!ากับ 1.62 ซ่ึงบ!งบอกว!ามีการกระจายตัวของสัตว(หน�าดินอยู!ในระดับปานกลาง 
          กลุ!มของสัตว(หน�าดินท่ีสํารวจพบในแต!ละสถานีนั้น แตกต!างกันตามสภาพ
นิเวศวิทยา แหล!งท่ีอยู!อาศัย บริเวณตอนบนอ!างเก็บน้ําพ้ืนท�องน้ําเปJนหิน กรวด และซากพืชท่ีทับถมกัน         
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เปJนท่ีอยู!อาศัยของตัวอ!อนแมลงท่ีอาศัยในแหล!งน้ําไหลหลายชนิด โดยเฉพาะตัวอ!อนแมลงหนอนปลอกน้ํา 
(Trichoptera) ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด (Chironomids) ตัวอ!อนชีปะขาว เปJนต�น ซ่ึงบ!งบอกว!าคุณภาพน้ําบริเวณต�นน้ํา            
และกลางอ!างเก็บน้ํามีคุณภาพดี ส!วนบริเวณท�ายน้ําพ้ืนท�องน้ําเปJนโคลน กรวด ทราย และมีพรรณไม�น้ํา
แพร!กระจายหนาแน!น เปJนท่ีอยู!อาศัยของสัตว(หน�าดินท่ีเปJนอาหารสําหรับสัตว(น้ํา เช!น ไส�เดือนน้ําจืด ตัวอ!อน
ริ้นน้ําจืดหรือหนอนแดง และกุ�งฝอย ซ่ึงพบมากท้ัง 3 สถานี จากการสํารวจครั้งนี้ชนิดสัตว(หน�าดินท่ีเด!น     
พบจํานวนมากทุกสถานี คือตัวอ!อนริ้นน้ําจืดหรือหนอนแดง มีความหนาแน!นมากกว!าชนิดอ่ืนๆ ในแต!ละสถานี 
รองลงมา ไส�เดือนน้ําจืด และ หอยเจดีย( ซ่ึงพบกระจายอยู!บริเวณตอนกลางและตอนล!างอ!างเก็บน้ํา  
 
ตาราง 3.3-6 ชนิดและปริมาณสัตวหน�าดิน (เซลลต-อตารางเมตร) ท่ีสํารวจพบในอ-างเก็บน้ํา 
  เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

              ความชุกชุม : ตัว/ตร.ม. 

กลุ-ม /ชนิดของสตัวหน�าดิน 
สถานีเก็บตัวอย-าง 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 
PHYLUM  ANNELIDA                 
  Class  Oligochaeta (ไส�เดือนนํ้าจืด)                 
   Order Pleseiora                 
    Family  Tubificidae                 
     Tubifex sp.   22 22 22 22  66 
PHYLUM  ARTHROPODA                 
   Class  Insecta                 
   Order  Diptera                 
    Family Chironomidae (ตัวอ!อนริ้นน้ําจืด)                 
     Chironomus  sp. 22 66 22 44 22 44   
     Pseudosmitia sp.   88 66 22   132 66 
    Ablabesmyia sp.        110 
   Family  Ceratopogonidae (ตัวอ!อนริน้)         
     Culicoides  sp.  22  22   44  
   Family Chaoboridae         
    Chaoborus sp.  22       
  Order  Ephemeroptera (ตัวอ!อนชีปะขาว)         
    Family  Caenidae                 
     Caenis sp.   88             
    Family  Heptabeniidae                 
     Leucrocula sp.   22            
  Order  Trichoptera (ตัวอ!อนแมลงปอ)         
    Family  Macromiidae                 
     Didymops sp.    22          
  Order  Trichoptera (ตัวอ!อนแมลงหนอนปลอกน้ํา)         
    Family  Psychomyiidae                 
     Tinodes sp.  66           
   Family Limnephilidae         
    Pseudostenophylax  sp.  22   22           
 Class  Crustacea         
  Order  Decapoda         
   Family  Palaemonidae         
    Macrobrachium sp. (กุ�งฝอย)       44 44 22  
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ตาราง 3.3-6  ชนิดและปริมาณสัตวหน�าดิน (เซลลต-อตารางเมตร) ท่ีสํารวจพบในอ-างเก็บน้ํา 
  เข่ือนศรีนครินทร (สํารวจครั้งท่ี 2: วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) (ต-อ) 

                      ความชุกชุม :ตัว/ตร.ม. 

กลุ-ม /ชนิดของสตัวหน�าดิน 
สถานีเก็บตัวอย-าง 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 
PHYLUM  MOLLUSCA                 
   Class Gastropoda (หอยฝาเดียว)                 
   Order  Mesogastropoda                 
     Family  Thairidae (หอยขี้นก)                 
     Melanoides  sp.    22 22        
    Family  Bithyniidae                 
     Bithynia sp.   22   22   22     
   Family Viviparidae (หอยขม)         
     Trochotaia sp.   22       
     Filopaludina sp.       22   
   Order  Neogastropoda                 
    Family  Buccinidae                 
     Clea  sp.    22 22  22 110 44 
   Class  Bivalvia (หอยสองฝา)                 
   Order  Unionoida                 
    Family  Amblemidae                 
     Ensidens  sp.       22     
   Order  Mytilida                 
    Family  Mytilidae                 
     Limnoperna  sp. (หอยกะพงนํ้าจืด)        44   
รวม (เซลลต-อตารางเมตร) 44 418 198 176 44 198 374 308 
รวม (ชนิดสตัวหน�าดิน) 2 9 7 7 2 7 5 6 
ดัชนีความหลากหลาย 0.69 2.01 1.83 1.91 0.69 1.89 1.48 1.49 

หมายเหตุ :  พ้ืนท่ีอ!างเก็บนํ้าตอนบนมีลักษณะเปJนพ้ืนดิน กรวด หิน  
  SW 1  บริเวณกลางนํ้าสามประสบ     SW 5  บริเวณกลางนํ้าบ�านองสิต 
  SW 2  บริเวณลํานํ้าแม!กลองตรงแนวเขาแม!พลู  SW 6  บริเวณใกล�ฝ��งบ�านหาดแตงฝ��งตะวันออก 
  SW 3  บริเวณกลางนํ้าบ�านองหลุ     SW 7  บริเวณกลางนํ้าปากทางเข�าพรุนํ้าเปรี้ยว 
  SW 4  บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู    SW 8  บริเวณบ�านหม!องกระแทะหน�าสันเขื่อน  
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         3) พรรณไม�น้ํา 
          ผลการสํารวจการกระจายของพรรณไม�น้ําในอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( 
ครั้งท่ี 2 ได�ดําเนินการสํารวจเก็บตัวอย!างในจุดเก็บตัวอย!างเดียวกันกับจุดเก็บตัวอย!างแพลงก(ตอนและสัตว(
หน�าดิน ในระหว!างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดในตาราง 3.3-7 
          การเก็บตัวอย!างพรรณไม�น้ําขณะสํารวจอยู!ในช!วงฤดูแล�ง ระดับน้ําในเข่ือน
ลดน�อยลงกว!าในช!วงฤดูฝน พบว!า การแพร!กระจายของพรรณไม�น้ําในอยู!ระดับปานกลางโดยเฉพาะ              
ในบริเวณตอนกลางและตอนล!างของอ!างเก็บน้ํา ต้ังแต!สถานีท่ี SW 5 ถึง สถานีท่ี SW 8 รวมท้ังสิ้น 10 ชนิด 
กระจายอยู!ใน 7 วงศ( (Family)  โดยพรรณไม�น้ําท่ีพบเปJนประเภทใต�น้ํา ซ่ึงพบเปJนบริเวณกว�างตามริมน้ํา
บริเวณท่ีเปJนพ้ืนท่ีลาดลุ!ม ได�แก! สาหร!ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย สาหร!ายพุงชะโด สาหร!ายไฟ และดีปลีน้ํา           
เปJนต�น  ส!วนพรรณไม�น้ําประเภทพืชชายน้ํา ซ่ึงข้ึนตามริมน้ําและบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปJนเกาะต!าง ๆ ได�แก! ธูปฤาษี 
ไมยราบยักษ( อ�อน�อย หญ�าแขม โสน โสนดอน (โสนบก) เปJนต�น และเม่ือพิจารณาเปJนรายสถานีท่ีพบพรรณไม�
น้ํามากท่ีสุด ได�แก! บริเวณสถานีท่ี SW 6 และ สถานีท่ี SW7 พบพรรณไม�น้ํามีการแพร!กระจายในระดับน�อย-
ปานกลาง จํานวน 8 ชนิดเท!ากัน รองลงมาคือ สถานีท่ี SW 5 และ SW 8 จํานวน 4 ชนิดเท!ากัน ตามลําดับ 
ส!วนบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของอ!างเก็บน้ํา พบพรรณไม�น้ําเพียงชนิดเดียวคือ ไมยราบยักษ( มีการ
แพร!กระจายในระดับน�อยในบริเวณสถานีท่ี SW 3   
          จากผลการสํารวจครั้งนี้พบการแพร!กระจายของธูปฤาษี โดยเฉพาะ           
ในบริเวณสถานีท่ี SW 7 (บริเวณปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยว) พบเปJนบริเวณกว�างตามริมน้ํา และหากปล!อยท้ิงไว�
ไม!มีการกําจัดออก อาจจะทําให�เกิดการแพร!กระจายอย!างรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงจะเปJนผลเสียอย!างมากสําหรับ
แหล!งน้ําต!อไป   
 
ตาราง 3.3-7  ชนิดพรรณไม�น้ําท่ีพบในบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  
  (สํารวจครั้งท่ี 2 : วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

วงศ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย ประเภท สถานีเก็บตัวอย-าง 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

Hydrocharitacae Hydrilla verticillata สาหร!ายหางกระรอก ใต�น้ํา - - - - + ++ ++ ++ 
 Ottelia alimoides สันตะวาใบพาย ใต�น้ํา - - - - + ++ ++ ++ 
Creratophyllaceae Ceralopphyllum demersum สาหร!ายพุงชะโด ใต�น้ํา - - - - + + + + 
 Chara zeglanica สาหร!ายไฟ ใต�น้ํา - - - - - - + - 
Potamogetonaceae Potamegeton crispus ดีปลีน้ํา ใต�น้ํา     ++ ++ ++ ++ 
Typhaceae Typha angustifolia ธูปฤาษี ชายน้ํา - - - - - - ++ - 
Mimosacae Mimosa pigra ไมยราบยักษ( ชายน้ํา - - + - - ++ + - 
Poaceae Phagmites karka อ�อน�อย/หญ�าแขม ชายน้ํา - - - - - + - - 
Fabaceae Sesbania javanica โสน ชายน้ํา - - - - - + + - 
 Aeschynomene 

americana 
โสนดอน (โสนบก) ชายน้ํา - - - - - + - - 

รวม 7 วงศ จาํนวน 10 ชนิด - - 1 - 4 8 8 4 

หมายเหตุ :   +++ =  พบมาก   ++    =  พบปานกลาง  
     +  =  พบน�อย   -    =  ไม!พบ 
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          นอกจากนี้ยังพบว!า การใช�สารเคมีของประชาชนและเกษตรกรท่ีอาศัยอยู!
รอบบริเวณอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( จําเปJนต�องใช�ยาฆ!าแมลงและยากําจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย!างยิ่งการปลูกข�าวโพดเลี้ยงสัตว( ซ่ึงเปJนพืชเชิงเด่ียว สารเคมีหรือผลิตภัณฑ(ยาต!าง  ๆ
เหล!านี้มีผลต!อปลาและสัตว(น้ําอ่ืนๆ รวมท้ังวัชพืชท่ีอยู!ในน้ํา ได�แก!  

ชื่อวัชพืช ชื่อสารเคม/ียา/ผลิตภัณฑ อัตราท่ีใช� / ไร- 
ผักตบชวา (EIchhornia craaaipes) ทูโฟ-ดี 1 กิโลกรัมต!อนํ้า 100 ลิตร   
สาหร!ายหางกระรอก (Hydrilla verticillate) ไดยรูอน 0.2 ส!วนในล�านส!วน 
ลําเอียก (Coix aquatic) อิมาซาเพอร( 1 ส!วนในล�านส!วน (1.6 ลิตรต!อไร!) 
ดีปลีนํ้า (Potamogeton malaianus) เฮกซาซโินน ทูโฟ-ด ี 1-2 ส!วนในล�านส!วน 
จอกหูหนู (Salvinia cuculla) พาราควัท (กรัมม�อกโซน) 0.5 - 1 ลิตร 
กกช�าง (Typha Latifolia) กลัยโฟเสท 1 ส!วนในล�านส!วน (1.6 ลิตรต!อไร!) 

 
          บริเวณกลางน้ําปากทางเข�าพุน้ําเปรี้ยวเปJนเวิ้งน้ํากว�าง พ้ืนท่ีด�านในมีชุมชน
อาศัยอยู! และเปJนแหล!งท!องเท่ียว แพพักและรีสอร(ท แพท!องเท่ียว ริมฝ��งเปJนไร!ข�าวโพด และทุ!งหญ�าเลี้ยงสัตว( 
น้ํานิ่งใสธรรมชาติ มองเห็นพ้ืนน้ํา พบมีการเจริญเติบโตของพรรณไม�น้ําหลายชนิดอย!างหนาแน!น เช!น ดีปลีน้ํา 
สาหร!ายหางกระรอก สาหร!ายพุ!งชะโด สันตะวาใบพาย เปJนต�น ริมน้ํามีต�นธูปฤาษีกําลังเจริญเติบโต
แพร!กระจายเปJนบริเวณกว�าง ริมน้ํามีต�นธูปฤาษีกําลังเจริญเติบโตแพร!กระจายเปJนบริเวณกว�าง และพบ
มากกว!าในฤดูน้ําหลาก หากไม!มีการกําจัดออกอาจทําให�เกิดการแพร!กระจายในน้ําได�อย!างรวดเร็ว ซ่ึงจะเปJน
ผลเสียต!อระบบนิเวศวิทยาในเข่ือน ส!วนปุ�ยอาจทําให�วัชพืช เช!น ธูปฤาษีเจริญเติบโตและขยายพันธุ(ได�รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ถ�าไหลลงสู!พ้ืนท่ีท่ีมีสาหร!ายหางกระรอกจะทําให�สาหร!ายเจริญงอกงามได�ดีเปJนประโยชน(ต!อการ
เจริญเติบโตและเปJนแหล!งท่ีอยู!อาศัยและการขยายพันธุ(ของปลาและสัตว(น้ําอ่ืนๆ แต!อย!างไรก็ตาม เม่ือน้ําลด
ในฤดูแล�งทําให�พรรณไม�น้ําบางส!วนตายลงเนื่องจากน้ําแห�ง ระดับน้ําลดลงและถูกสัตว(เลี้ยง เช!น วัวเหยียบย่ํา
ในพ้ืนท่ีน้ําลดดังกล!าว 

  3.3.2 ทรัพยากรป+าไม� 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือหาวิเคราะห(ลักษณะโครงสร�างและองค(ประกอบชนิดพรรณพืช ค!าความหนาแน!น 
ความถ่ีและความเด!น ค!าความหนาแน!นสัมพัทธ(ของชนิดไม� ค!าความเด!นสัมพัทธ(ของชนิดไม� ค!าความถ่ีสัมพัทธ(
ของชนิดไม�ของชนิดพรรณไม� กล�าไม� และลูกไม�  
     (2)  เพ่ือหาค!าหาค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�และค!าดัชนีความหลากของชนิดของ 
Shanon –Wiener 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับทรัพยากรป%าไม�จากกรมป%าไม� หรือกรมอุทยานแห!งชาติ 
สัตว(ป%า และพันธุ(พืช ตลอดจนข�อมูลการศึกษาและการจัดชั้นคุณภาพลุ!มน้ําของประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยทําการรวบรวมสภาพพ้ืนท่ีป%าไม�ในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( พ้ืนท่ีสวนป%า ชนิดพรรณไม� ชนิดป%าไม� 
เปJนต�น 
     (2)  สํารวจทรัพยากรป%าไม� โดยวางแปลงตัวอย!างชั่วคราว (Temporary Sample Plot) 
ขนาด 10x10 ตารางเมตร 4x4 ตารางเมตร และ 1x1 ตารางเมตร ตามลําดับ โดยทําการสํารวจประชากรของ
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พันธุ(ไม�ท่ัวพ้ืนท่ี ตามขนาดพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ!มน้ํา ข้ึนอยู!กับระดับการเปลี่ยนแปลงของสภาพป%าท่ีถูกทําลาย 
ทําการจําแนกลักษณะการใช�ประโยชน(ท่ีดิน โดยกระจายตามชั้นคุณภาพลุ!มน้ําชั้น 1-5 โดยแบ!งเปJนคุณภาพ
ของพ้ืนท่ี (Site) ดี เลว ปานกลาง ซ่ึงการใช�ประโยชน(ท่ีดินรัศมี 5 กิโลเมตร จากแหล!งน้ําเข่ือนศรีนครินทร( 
     (3)  ศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาป%าไม�และองค(ประกอบของป%าแต!ละชนิด ได�แก! พรรณไม� 
(Species Component) ความหนาแน!น (Density) การปกคลุมของเรือนยอดไม�ตามแนวราบ (Crown Cover)     
การสืบพันธุ(ตามธรรมชาติ (Regeneration) โดยการวางแปลงสํารวจ (Sample Plot) ขนาด 10x10 เมตร        
ในแต!ละสภาพป%า โดยจําแนกตามคุณภาพของพ้ืนท่ี (Site) (ดี-เลว-ปานกลาง) ของป%าดิบแล�ง ป%าดิบชื้น ป%าเต็งรัง           
และป%าปลูกชนิดต!างๆ ตามพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ!มน้ํา Class 1 ถึง Class 5 โดยในแปลงขนาด 10x10 ตาราง
เมตร จะเก็บข�อมูลไม�ใหญ! (Tree) ท่ีมีขนาดเส�นผ!าศูนย(กลางท่ีความสูงเพียงอก (1.30 เมตร) ต้ังแต! 10 
เซนติเมตรข้ึนไป ทําการบันทึกชนิดพันธุ(ขนาดความโต ความสูง (โดยใช� Haga Altimeter) แปลงขนาด 4x4 
ตารางเมตร จะเก็บข�อมูลลูกไม� (Sapling) ท่ีมีขนาดเส�นผ!าศูนย(กลางท่ีความสูงเพียงอกน�อยกว!า 10 เซนติเมตร 
และความสูงมากกว!า 1.30 เมตร และในแปลงขนาด 1x1 ตารางเมตร ทําการบันทึกไม� พ้ืนล!าง 
(Undergrowth) โดยเก็บข�อมูลกล�าไม�ท่ีมีขนาดเส�นผ!าศูนย(กลางท่ีความสูงเพียงอกน�อยกว!า 10 เซนติเมตร 
และมีความสูงน�อยกว!า 1.30 เมตร 
     (4)  ทําการศึกษาการปกคลุมของเรือนยอดของต�นไม�ในแนวราบ (Crown Cover) ทําการ
วัดเส�นผ!าศูนย(กลางของเรือนยอดเปJนรูปกากบาด 2 ครั้งต้ังฉากกัน วัดความสูงของต�นไม�แต!ละต�น 
     (5)  บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร(ของตําแหน!งจุดวางแปลงตัวอย!างลงในแผนท่ีพ้ืนท่ีเข่ือน        
ศรีนครินทร( โดยใช�เครื่องกําหนดตําแหน!งบนโลก (Global Positioning System: GPS) 
       อุปกรณในการศึกษา 
       (1)  แผนท่ีภาพถ!ายดาวเทียม 
       (2)  เข็มทิศ (Hand compass) 
       (3)  GPS 
       (4)  เทปวัดระยะ (Measuring tape) 
       (5)  เทปวัดขนาดเส�นผ!านศูนย(กลาง (Diameter tape) 
       (6)  เครื่องมือวัดความสูงต�นไม� (Haga altimeter) 
       (7)  แบบบันทึกข�อมูล (Data sheet) 
       วิธีการเก็บข�อมูล 
       (1)  ในการศึกษาครั้งนี้วางแปลงตัวอย!างขนาด 20x50 เมตร และแบ!งแปลงตัวอย!าง
ขนาด 20x50 เมตร เปJนแปลงย!อยขนาด 10x10 เมตร (0.01 เฮกแตร() ได�ท้ังหมด 10 แปลง จากนั้นทําการ
วางแปลงขนาด 1x1 เมตร (0.0001 เฮกแตร() และ 4x4 เมตร (0.0016 เฮกแตร() (ภาพ 3.3-19) ซ�อนทับกัน      
ท่ีมุมซ�ายล!างของแปลงย!อยขนาด 10x10 เมตร โดยแปลงตัวอย!าง 10x10 เมตร วัดขนาดความโตของไม�ต�น 
(Tree) ทุกต�นท่ีมีขนาดเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอก (สูงจากพ้ืน 1.30 เมตร) (Diameter at Breast Height: 
DBH) ต้ังแต! 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป โดยใช�เทปวัดขนาดเส�นผ!านศูนย(กลางของไม�ต�น แปลงตัวอย!าง 4x4 เมตร            
นับจํานวนลูกไม� (Sapling) ทุกชนิด โดยลูกไม�คือไม�ท่ีมีความสูง > 1.30 เมตร และมี DBH < 4.5 เซนติเมตร
และแปลงตัวอย!าง 1x1 เมตร ทําการนับกล�าไม� (Seedling) ทุกชนิด โดยกล�าไม�คือไม�ท่ีมีความสูง <1.30 เมตร 
       (2)  เก็บข�อมูลโครงสร�างทางด�านต้ัง (Profile Diagram) วางแปลงตัวอย!างขนาด 
10x50 เมตร บริเวณหมู!ไม�ท่ีทําการศึกษาหมู!ไม�ละ 1 แปลง แบ!งแปลงตัวอย!างขนาด 10x50 เมตร ออกเปJน
แปลงย!อยขนาด 10x10 เมตร (ภาพ 3.3-20) วัดขนาดเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอก วัดความสูงท้ังหมด ความสูง
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จากพ้ืนดินถึงก่ิงแรก ความกว�างของเรือนยอดตามแนวแกน X และ Y และตําแหน!งของต�นไม� (สมมติให�ด�าน        
ท่ียาว 10 เมตรเปJนแนวแกน Y และด�านท่ียาว 50 เมตร เปJนแนวแกน X ของต�นไม�ทุกต�นท่ีมีขนาดเส�นผ!าน
ศูนย(กลางเพียงอกต้ังแต! 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป 
          
 

     

     

 
 

ภาพ 3.3-19 แปลงตัวอย-างขนาด 20x50 เมตร โดยแบ-งเป~นแปลงย-อยขนาด 10x10 เมตร 

 
         จากนั้นทําการวางแปลงขนาด 1x1 เมตร และ 4x4 เมตร ซ�อนทับกันท่ีมุมซ�าย
ล!างของแปลงย!อยขนาด 10x10 เมตร 
 
 

     

 
 

ภาพ 3.3-20 แปลงตัวอย-างขนาด 10x50 เมตร เพ่ือเก็บข�อมูลทางด�านตั้งของไม�ใหญ- 
    
 
       การวิเคราะหข�อมูล 
       ทําการวิเคราะห(ข�อมูลเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะโครงสร�างของสังคมพืช องค(ประกอบ
ชนิดพรรณพืช และความหลากชนิด โดยทําการศึกษาในพ้ืนท่ีป%าเต็งรัง ป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง           
ป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!ป%าเปJนไม�พ้ืนล!าง และป%าดิบแล�ง โดยแต!ละพ้ืนท่ีป%ามีขนาดแปลงตัวอย!างเท!ากับ 20x50 
เมตร (0.1 เฮกแตร() โดยมีการวิเคราะห(ข�อมูลดังนี้ 
  

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 แปลงท่ี 4 แปลงท่ี 5 10 ม. 

0 ม.                  10 ม.                     20 ม.                      30 ม.                      40 ม.                  50 ม. 

แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 แปลงท่ี 5 

แปลงท่ี 6 

20 ม. 

 

 

10 ม. 

1 ม.     4 ม.       10 ม.                    20 ม.                      30 ม.                      40 ม.               50 ม. 

แปลงท่ี 10 แปลงท่ี 9 แปลงท่ี 8 แปลงท่ี 7 

แปลงท่ี 4 แปลงท่ี 1 
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       วิเคราะหลักษณะโครงสร�างและองคประกอบชนิดพรรณพืช 
       (1)  วิเคราะห(โครงสร�างทางด�านต้ัง โดยทําการแบ!งชั้นเรือนยอดของแต!ละสังคม
จากแผนภาพการกระจายโครงสร�างทางด�านต้ัง 
       (2)  ทําการคํานวณหาค!าความหนาแน!นความเด!นด�านพ้ืนท่ีหน�าตัดและความถ่ี
พร�อมกับหาค!าความหนาแน!นสัมพัทธ( ความเด!นสัมพัทธ( และความถ่ีสัมพัทธ( โดยใช�สูตรดังนี้ 
         (2.1) ความหนาแน!น (Density, D) คือ จํานวนต�นไม�ท้ังหมดของชนิด           
ท่ีกําหนดท่ีปรากฏในแปลงตัวอย!างต!อหน!วยพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ 
           DA  =   จํานวนต�นท้ังหมดของชนิด A ท่ีปรากฏในแปลงตัวอย!าง 
               หน!วยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแปลงตัวอย!างท่ีสํารวจ 
         (2.2) ความเด!น (Dominance: Do) ในท่ีนี้ใช�ความเด!นด�านพ้ืนท่ีหน�าตัด 
(Basal Area: BA) คือ พ้ืนท่ีหน�าตัดของลําต�นไม�ชนิดท่ีกําหนดท่ีได�จากการวัดท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร  
จากพ้ืนดินต!อหน!วยพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ 
           DoA =  พ้ืนท่ีหน�าตัดของไม�ชนิด A 
               หน!วยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแปลงตัวอย!างท่ีสํารวจ 
         (2.3) ความถ่ี (Frequency: F) คือ อัตราร�อยละของจํานวนแปลงตัวอย!าง        
ท่ีปรากฏพันธุ(ไม�ชนิดท่ีกําหนดต!อจํานวนแปลงตัวอย!างท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ 
           FA   =   จํานวนแปลงตัวอย!างท่ีไม�ชนิด A ปรากฎ x 100 
               จํานวนแปลงตัวอย!างท้ังหมดท่ีสํารวจ 
         (2.4) ค!าความหนาแน!นสัมพัทธ(ของชนิดไม� (Relative Density: RD) คือ สัดส!วน
ของความหนาแน!นของชนิดไม�ท่ีต�องการต!อค!าความหนาแน!นท้ังหมดของไม�ทุกชนิดในสังคม คิดเปJนค!าร�อยละ 
           RDA    =   ความหนาแน!นของไม�ชนิด A  x 100 
               ความหนาแน!นของไม�ทุกชนิดในสังคม 
         (2.5) ค!าความเด!นสัมพัทธ(ของชนิดไม� (Relative Dominance: RD) คือ ค!า
สัดส!วนของความเด!นของชนิดไม�ท่ีต�องการต!อค!าความเด!นท้ังหมดของไม�ทุกชนิดในสังคม คิดเปJนค!าร�อยละ 
           RDoA =  ความเด!นของไม�ชนิด A  x 100 
               ความเด!นของไม�ทุกชนิดในสังคม 
         (2.6) ค!าความถ่ีสัมพัทธ(ของชนิดไม� (Relative Frequency: RF) คือ สัดส!วน
ของความถ่ีของชนิดไม�ท่ีต�องการต!อค!าความถ่ีท้ังหมดของไม�ทุกชนิดในสังคม คิดเปJนค!าร�อยละ 
           RFA  =   ความถ่ีของไม�ชนิด A   x 100 
               ความถ่ีของไม�ทุกชนิดในสังคม 
       (3)  หาค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม� (Importance Value Index: IVI) คือ 
ผลรวมของค!าความหนาแน!นสัมพัทธ( ความเด!นสัมพัทธ( และความถ่ีสัมพัทธ( ของไม�ต�นนั้นในสังคม ซ่ึงหาได�
จากสูตร 
           IVIA =  RDA + RDoA + RFA 
           และค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของลูกไม�และกล�าไม� หาได�จาก
ผลรวมของค!าความหนาแน!นสัมพัทธ( และความถ่ีสัมพัทธ( ซ่ึงหาได�จากสูตร 
           IVIA =  RDA + RFA 
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       (4)  หาค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon – Wiener (Magurran, 1988) 
ดังนี้ 

           H'  =  - ( )∑
=

S

1i
i
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i
P  

         เม่ือ H' =  ค!าดัชนีความหลากชนิดของ Shanon - Wiener 
           S =   จํานวนชนิดพืชพรรณ 
           Pi =   สัดส!วนของจํานวนชนิดท่ี i ต!อผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การศึกษานิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีป+าก-อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       สภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีป%า กระจายต!อเนื่องมาจากผืนป%าตะวันตกของไทย มีความ
อุดมสมบรูณ(เปJนส!วนใหญ! พ้ืนท่ีป%าประกอบด�วย ป%าดิบชื้นซ่ึงจะปรากฏเฉพาะตามแนวริมลําธาร และจะเปJน
พ้ืนท่ีป%าดิบแล�ง ป%าเบญจพรรณหรือป%าผสมผลัดใบ และป%าเต็งรังกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีป%า พ้ืนท่ีป%าบางส!วน      
ถูกบุกรุกแผ�วถางเปJนพ้ืนท่ีไร!หมุนเวียนโดยชาวเผ!าปกาเกอญอหรือกะเหรี่ยงอยู!ท่ัวไปในพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีอยู!อาศัยจะ
ต้ังกระจายตามพ้ืนท่ีทํากิน ไม!เปJนหมู!บ�าน โดยท่ัวไปบ�านเรือนจะอยู!บนท่ีสูงริมแม!น้ําแควใหญ!หรือแม!น้ําแม!
กลอง ซ่ึงน้ําท!วมไม!ถึงในฤดูน้ําหลาก พืชท่ีปลูก ได�แก! ปลูกข�าวไร! กล�วย มะละกอ ผักต!าง ๆ เพ่ือการบริโภค  
     (2)  การศึกษานิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีป+าภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       ในช!วงนี้พ้ืนท่ีป%าเสื่อมโทรมเนื่องจากสัมปทานทําไม�ในพ้ืนท่ีป%าเหนืออุทยานแห!งชาติ
ศรีนครินทร(และพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าสลักพระ และการบุกรุกของประชาชนท่ีอพยพมาจากเมียนมาร( 
และจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ มาต้ังบ�านเรือนในพ้ืนท่ีรอบอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( จึงเกิดการบุกรุก
พ้ืนท่ีป%าไม�เพ่ิมมากข้ึนเปJนลําดับ เพ่ือทําเกษตรกรรม ได�แก! การทําไร!พริก มะเขือ ผักต!าง ๆ รวมท้ังมีการลักลอบตัดไม�
ทําลายป%า ซ่ึงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( ในปx พ.ศ. 2530 
(กฟผ., 2530) พบว!า พ้ืนท่ีป%าประกอบด�วย ป%าดิบชื้นซ่ึงปรากฏตามริมลําธาร ส!วนพ้ืนท่ีป%าดิบแล�ง ป%าเบญจพรรณหรือ
ป%าผสมผลัดใบ และป%าเต็งรังจะกระจายท่ัวพ้ืนท่ี ส!วนผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
       พันธุ(ไม�ท่ีข้ึนในป%าดิบชื้น ได�แก! ยาง ยมหอม สมพง หว�า กะบก ไผ! ตุ�มเต�น ส�าน         
ลักษณะของพืชพันธุ(ไม�บ!งบอกถึงการบุกรุกทําลายป%ามาก เนื่องจากมีไม�กะบก ไผ! ตุ�มเต�น ส�าน ปรากฎอยู! 
ส�านปกติพบในป%าเบญจพรรณ ส!วนไม�ตุ�มเต�นเปJนไม�เบิกนําของพ้ืนท่ีป%าดิบชื้นซ่ึงมีน้ําไหลเอ่ือยหรือพ้ืนท่ีชื้น
แฉะ เปJนไม�เนื้ออ!อนท่ีไม!นิยมมาใช�ประโยชน(ในการก!อสร�างแต!ใช�เปJนไม�แบบเท!านั้น  
       พันธุ(ไม�ท่ีข้ึนในป%าผสมผลัดใบหรือเบญจพรรณ ได�แก! สัก ประดู! แค โมก เกล็ดดํา โมกมัน 
ตะแบก รกฟRา สมอพิเภก มะค!าโมง ปx�จั่น ส�าน ปอเลียงมัน ตีนมัน ไผ! ซ่ึงสักไม!ใช!พันธุ(ไม�พ้ืนถ่ิน คาดว!าคงมีคน
นําไปปลูก ป%าเบญจพรรณมีค!าความหนาแน!น 26 ต�น/เฮกแตร( ในพ้ืนท่ี B และ 48 ต�น/เฮกแตร( ในพ้ืนท่ี C  
       พันธุ(ไม�ท่ีข้ึนในป%าเต็งรัง ได�แก! เต็ง รัง แดง พลวง ประดู! รกฟRา ตะแบกเลือด ยาง
กราด พยอม มะค!าโมง จะเห็นว!าไม�ประดู! รกฟRา ตะแบกเลือด ยางกราด มะค!าโมง เปJนไม�พ้ืนถ่ินในป%าผสม
ผลัดใบหรือป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรังมีค!าความหนาแน!น 74 ต�น/เฮกแตร( และ 94 ต�น/เฮกแตร( และ 101 ต�น/
เฮกแตร( ในพ้ืนท่ี B, C และ D ตามลําดับ และมีปริมาตรไม� 12.79 ลบ.ม./เฮกแตร( ในพ้ืนท่ี B และ 1.62 ลบ.ม./
เฮกแตร( ในพ้ืนท่ี C (ดังภาพ 3.3-21)   
       เนื่องจากพ้ืนป%าเหนืออุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีการให�สัมปทานทําไม�มาก!อน
พ้ืนท่ีป%าอยู!ในระหว!างการฟ��นตัว มีการแข!งขันแก!งแย!งกันรุนแรงระหว!างสังคมของพืชในป%าเบญจพรรณ ป%าเต็ง
รังและป%าดิบแล�ง อีกท้ังมีการแก!งแย!งกันรุนแรงในพ้ืนท่ีป%าประเภทเดียวกัน ดังจะเห็นได�จาก Profile ของพ้ืนท่ีป%า         
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ด�าน Vertical และ Horicentral สภาพป%าจึงเปJนไปในลักษณะท่ีเปJน Dynamic Succession กล!าวคือ        
เม่ือพ้ืนท่ีใดได�รับผลกระทบจากป�จจัยแวดล�อม เช!น ลม น้ํา ไฟป%า หรือมนุษย( จะมีการแก!งแย!งกันรุนแรง 
ขณะเดียวกันเกิดการรุกล้ําของชนิดไม�ในพ้ืนท่ีป%าท่ีแตกต!างกัน เช!น มีไม�จากป%าเบญจพรรณรุกล้ําป%าดิบแล�ง 
และป%าเต็งรังรุกล้ําป%าเบญจพรรณ ทําให�การแยกชนิดป%าทําได�ยาก ซ่ึงจะสามารถทําได�เม่ือป%าเข�าสู! Climax 
Stage ดังจะเห็นได�จากตารางสํารวจป%า พบว!ามีไม�หลายชนิดข้ึนปะปนกันอย!างน�อยสองประเภทป%า ผืนป%าของ
อุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(เปJนผืนป%าขนาดเล็กและแต!ละประเภทป%าต!อเนื่องกัน จึงยังคงมีการแก!งแย!งทาง
ธรรมชาติอยู! และยากท่ีจะแยกประเภทป%าออกจากกันได�อย!างชัดเจน 
 

 
ท่ีมา : กฟผ., 2530 

 ภาพ 3.3-21 แสดงพ้ืนท่ีจุดเก็บข�อมูลทางด�านป+าไม�ในปS พ.ศ.2530 
 

   หมายเหตุ แผนท่ีท่ีทําการศึกษาในปx พ.ศ. 2530 เขียนเปJนภาพด�วยการวาดด�วยมือ ไม!มีมาตราส!วนท่ีชัดเจนจึงจําเปJนต�องทําแผนท่ีขึ้นมาใหม! 
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     (3)  การศึกษานิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีป+าปGจจุบัน (ปS พ.ศ.2557 - 2558) 
       (3.1) ป+าดิบแล�ง 
         ผลการสํารวจป%าดิบแล�งในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พบชนิดพรรณไม�
ท้ังหมดจํานวน 23 ชนิด (ตาราง 3.3-8) ประกอบด�วย ไม�ต�น (Tree) จํานวน 21 ชนิด ได�แก! ตะเคียนหิน ข!อย
หนาม ตะเคียนทอง ปอหูช�าง เสลา เลือดควาย ตาเสือ มะพูด ดีหมี อบเชย จันทร(หอม ลําไยป%า ทะโล� ชมพู!น้ํา 
มะหาด ขะเจ�าะ กางข้ีมอด ข้ีเหล็กเลือดตีนนก ถ!านไฟผี และนวล (ตาราง 3.3-9) พบลูกไม� (Sapling) จํานวน 
7 ชนิด ได�แก! ตะเคียนหิน ข!อยหนาม มะพูด ปอหูช�าง ขะเจ�าะ ทะโล� และตาเสือ (ตาราง 3.3-10) และพบ
กล�าไม� (Seedling) จํานวน 7 ชนิด ได�แก! ตะเคียนหิน ข!อยหนาม ตะเคียนทอง ถ!านไฟผี ซ�อ ลิ้นกระบือ และ
เลือดควาย (ตาราง 3.3-11) ไม�ต�นในป%าดิบแล�งมีความหนาแน!น 1,040 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของไม�ต�นท่ีพบมาก          
ได�แก! ตะเคียนหิน และข!อยหนามมีความหนาแน!น 370 และ 290 ต�นต!อเฮกแตร( ตามลําดับ และมี
พ้ืนท่ีหน�าตัดของไม�ต�นท่ีระดับความสูงเพียงอก 28.07 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ไม�ต�นท่ีมีพ้ืนท่ีหน�าตัดท่ีระดับ
ความสูงเพียงอกมากท่ีสุด ได�แก! ตะเคียนทอง และตะเคียนหิน มีพ้ืนท่ีหน�าตัดท่ีระดับความสูงเพียงอก 10.99 
และ 5.35 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ตามลําดับ ไม�ต�นท่ีพบมีเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอก ต้ังแต! 4.5-116.5 
เซนติเมตร และมีเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอกเฉลี่ย 12.97 เซนติเมตร (ตาราง 3.3-9) ลูกไม�มีความหนาแน!น 
4,437 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของลูกไม�ท่ีพบมาก ได�แก! ตะเคียนหิน และข!อยหนาม (ตาราง 3.3-10) และกล�าไม�
มีความหนาแน!น 26,000 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของกล�าไม�ท่ีพบมาก ได�แก! ตะเคียนหิน ข!อยหนาม และ
ตะเคียนทองพบจํานวนเท!ากัน คือ 6,000 ต�น ต!อเฮกแตร( (ตาราง 3.3-11) ไม�พ้ืนล!างท่ีพบ ได�แก! เต!าร�าง 
กะไดลิง เข็มป%า เปJนต�น 
         ลักษณะโครงสร�างด�านต้ังของสังคมพืชป%าดิบแล�งแสดงในภาพ 3.3-22               
มีรายละเอียด ดังนี้ 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของไม�ต�นในป%าดิบแล�งสูงสุด 10 อันดับแรก           
พบว!า ตะเคียนหินมีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 73.39% รองลงมา ได�แก! ข!อยหนาม 
(56.41%) ตะเคียนทอง (51.32%) ปอหูช�าง (10.69%) เสลา (10.41%) เลือดควาย (10.36%) ตาเสือ 
(10.07%) มะพูด (9.67%) ดีหมี (8.66%) และอบเชย (8.51%) (ตาราง 3.3-9) 
         ค!า ดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของลูกไม�  พบว!าตะเคียนหินมีค!า ดัชนี
ความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุด คือมีค!าเท!ากับ 87.39% รองลงมา ได�แก! ข!อยหนาม (68.01%) มะพูด 
(13.75%) ปอหูช�าง (12.34%) และ ขะเจ�าะ ทะโล� และตาเสือ มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�น�อยท่ีสุด        
และมีค!าเท!ากัน คือ 6.17 % (ตาราง 3.3-10) 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของกล�าไม� พบว!า ตะเคียนหินมีค!าดัชนี
ความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 56.41% รองลงมา ได�แก! ข!อยหนาม (43.08%) ตะเคียนทอง 
(36.41%) ถ!านไฟผี (32.56%) และ ซ�อ ลิ้นกระบือ และเลือดควาย มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากัน
และมีค!าเท!ากับ 10.51% (ตาราง 3.3-11) 
         ค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon - Wiener ของป%าดิบแล�งมีค!าเท!ากับ 
2.10 แสดงว!ามีค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง ซ่ึงยงยุทธ (2553) กล!าวว!า ค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง จะมี
ค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon - Wiener ระหว!าง 1.5-3.5 
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ตาราง 3.3-8  ชนิดไม�ท่ีพบในป+าดิบแล�ง 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
1. กางข้ีมอด - Albizia odoratissima (L.f.)Benth. 
2. ขะเจ�าะ - Millettia leucantha Kurz. 
3. ข!อยหนาม - Streblus ilicifolius (Vidal) Corner.  
4. ข้ีเหล็กเลือด - Senna timoriensis (DC.) Irwin. 
5. จันทร(หอม - Mansonial gagei Drumm. 
6. ชมพู!นํ้า Rose apple Syzygium siamensis Craib. 
7. ซ�อ Gamari Gmelina arborea Roxb. 
8. ดีหมี - Cleidion javanicum Blume. 
9. ตะเคียนทอง Iron wood Hopea odorata Roxb. 
10. ตะเคียนหิน - Hopea ferrea Laness. 
11. ตาเสือ - Amoora culcullata Roxb. 
12. ตีนนก  Vitex peduncularis Wall. ex Schauer 
13. ถ!านไฟผี Ebony Diospyros montana Roxb. 
14. ทะโล� - Schima wallichii (DC.) Korth. 
15. นวล - Garcinia merguensis Wight. 
16. ปอหูช�าง  Macaranga hullettii King ex. Hook. f. 
17. มะพูด Garcinia Garcinia dulcis ( Roxb ) Kurz. 
18. มะหาด - Artocarpus lakoocha Roxb. 
19. ลําไยป%า - Dimocarpus longan Lour. subsp. malesianus Leenh. var. malesianus 
20. ลิ้นกระบือ Picara Excoecaria cochinchinensis Lour. 
21. เลือดควาย - Kmeria hookeriana (Wall. Ex Hook. f.&Thomson) Warb. 
22. เสลา - Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
23. อบเชย Cinnamon Cinnamomum iners Reinw. ex Blume 
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ตาราง 3.3-9  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความเด-น (Do) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) 
 ค-าความเด-นสัมพัทธ (RDo) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของ 
 ไม�ต�นในป+าดิบแล�ง 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) Do (ม2/เฮกแตร) F RD (%) RDo (%) RF (%) IVI (%) 

1. ตะเคียนหิน 370 5.35 90 35.58 19.06 18.75 73.39 
2. ข!อยหนาม 290 2.74 90 27.88 9.77 18.75 56.41 
3. ตะเคียนทอง 40 10.99 40 3.85 39.14 8.33 51.32 
4. ปอหูช�าง 60 0.21 20 5.77 0.75 4.17 10.69 
5. เสลา 10 2.07 10 0.96 7.37 2.08 10.41 
6. เลือดควาย 30 0.93 20 2.88 3.31 4.17 10.36 
7. ตาเสือ 30 0.26 30 2.88 0.93 6.25 10.07 
8. มะพูด 30 0.15 30 2.88 0.53 6.25 9.67 
9. ดีหม ี 20 0.72 20 1.92 2.57 4.17 8.66 
10. อบเชย 10 1.53 10 0.96 5.47 2.08 8.51 
11. จันทร(หอม 10 1.52 10 0.96 5.42 2.08 8.46 
12. ลําไยป%า 20 0.23 20 1.92 0.81 4.17 6.90 
13. ทะโล� 20 0.52 10 1.92 1.86 2.08 5.87 
14. ชมพู!นํ้า 20 0.22 10 1.92 0.78 2.08 4.78 
15. มะหาด 20 0.10 10 1.92 0.36 2.08 4.37 
16. ขะเจ�าะ 10 0.26 10 0.96 0.93 2.08 3.97 
17. กางข้ีมอด 10 0.12 10 0.96 0.43 2.08 3.48 
18. ข้ีเหล็กเลือด 10 0.07 10 0.96 0.25 2.08 3.30 
19. ตีนนก 10 0.03 10 0.96 0.10 2.08 3.15 
20. ถ!านไฟผี 10 0.03 10 0.96 0.08 2.08 3.13 
21. นวล 10 0.02 10 0.96 0.08 2.08 3.12 

รวม 1,040 28.07 480 100 100 100 300 
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ตาราง 3.3-10  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) 
  และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม�ในป+าดิบแล�ง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. ตะเคียนหิน 2,187.50 80 49.30 38.10 87.39 
2. ข!อยหนาม 1,750.00 60 39.44 28.57 68.01 
3. มะพูด 187.50 20 4.23 9.52 13.75 
4. ปอหูช�าง 125.00 20 2.82 9.52 12.34 
5. ขะเจ�าะ 62.50 10 1.41 4.76 6.17 
6. ทะโล� 62.50 10 1.41 4.76 6.17 
7. ตาเสือ 62.50 10 1.41 4.76 6.17 

รวม 4,437.50 210 100 100 200 
 
 
ตาราง 3.3-11 ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) 
  และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล�าไม�ในป+าดิบแล�ง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. ตะเคียนหิน 6,000 50 23.08 33.33 56.41 
2. ข!อยหนาม 6,000 30 23.08 20.00 43.08 
3. ตะเคียนทอง 6,000 20 23.08 13.33 36.41 
4. ถ!านไฟผ ี 5,000 20 19.23 13.33 32.56 
5. ซ�อ 1,000 10 3.85 6.67 10.51 
6. ลิ้นกระบือ 1,000 10 3.85 6.67 10.51 
7. เลือดควาย 1,000 10 3.85 6.67 10.51 

รวม 26,000 150 100 100 200 
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หมายเหตุ : ชนิดไม�ต�นท่ีปรากฎในสังคมพืชป%าดิบแล�ง ได�แก! เสลาป%า หมายเลข 1 ข!อยหนามหมายเลข 2, 7, 10, 15, 16 18, 
19, 20, 21, 25, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 48 และ 50 เลือดควายหมายเลข 3 มะพูด หมายเลข 4 และ 30 ตะเคียนหิน 
หมายเลข 5, 6, 9, 14, 23, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 43, 51, 52, 53 และ 54 อบเชย หมายเลข 8 ดีหมี หมายเลข 11 
ตะเคียนทอง หมายเลข 12, 22 และ 29 นวล หมายเลข 1 ถ!านไฟผี หมายเลข 17 ตีนนก หมายเลข 24 ตาเสือ หมายเลข 26, 
42, 47 ข้ีเหล็กเลือดหมายเลข 27 ลําไย หมายเลข 28 และ 55 มะหาด หมายเลข 45 และ 56 จันทร(หอม หมายเลข 49 และ
ชมพู!นํ้า หมายเลข 57 และ 58 
 
 
 

ภาพ 3.3-22 โครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืชป+าดิบแล�ง 
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       (3.2) ป+าเต็งรัง 
         จากการสํารวจป%าเต็งรังในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 พบชนิดพรรณไม�
ท้ังหมดจํานวน 22 ชนิด (ตาราง 3.3-12) ประกอบด�วยไม�ต�น (Tree) จํานวน 17 ชนิด ได�แก! แดง ปอลาย 
รกฟRา ตะแบกเลือด สมอไทย รัง เต็ง พลวง มะม!วงหัวแมงวัน มะขามปRอม เม!าไข!ปลา สารภีป%า ผักหวาน 
พะยอม เก็ดดํา สมอพิเภก และมะดูก พบลูกไม� (ตาราง 3.3-13) (Sapling) จํานวน 10 ชนิด ได�แก! แดงปอ
ลาย เม!าไข!ปลา รกฟRา กระทุ!มบก ช�างน�าวเต็ง ยอป%า และสารภีป%า (ตาราง 3.3-14) และพบกล�าไม� 
(Seedling) จํานวน 10 ชนิด ได�แก! แดง ปอลาย ช�างน�าว สารภีป%า รัง รกฟRา ตะขบป%า มะขามปRอม สมอไทย และ
เสี้ยว (ตาราง 3.3-15) ไม�ต�นในป%าเต็งรัง มีความหนาแน!น 1,970 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของไม�ต�นท่ีพบมาก 
ได�แก! แดง รกฟRา และตะแบกเลือดความหนาแน!น 470, 290 และ 240 ต�นต!อเฮกแตร( ตามลําดับ และ
พ้ืนท่ีหน�าตัดของต�นไม�ท่ีระดับความสูงเพียงอก 17.88 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ไม�ต�นท่ีมีพ้ืนท่ีหน�าตัดท่ีระดับ
ความสูงเพียงอกมากท่ีสุด ได�แก! แดง ปอลาย และเต็ง มีพ้ืนท่ีหน�าตัดท่ีระดับความสูงเพียงอก 3.37, 2.24 และ 
2.15 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ตามลําดับ ไม�ต�นท่ีพบส!วนใหญ!มีขนาดเล็กมีเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอก ต้ังแต! 
4.5-34.4 เซนติเมตร และมีเส�นผ!าศูนย(กลางเพียงอกเฉลี่ย 10.27 เซนติเมตร (ตาราง 3.3-13) ลูกไม�มีความ
หนาแน!น 1,500 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของลูกไม�ท่ีพบมาก ได�แก! แดง และปอลาย (ตาราง 3.3-14) และกล�าไม�
มีความหนาแน!น 31,000 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของกล�าไม�ท่ีพบมาก ได�แก! แดง และปอลาย (ตาราง 3.3-15)        
ไม�พ้ืนล!างท่ีพบ ได�แก! เปRง หนามคนฑา เปJนต�น 
         ลักษณะโครงสร�างด�านต้ังของสังคมป%าเต็งรังแบ!งออกเปJน 2 ชั้นเรือนยอด  
เรือนยอดบนสูงประมาณ 13-18 เมตร ประกอบด�วย เต็ง รัง พลวง พะยอม แดง ปอลาย ตะแบกเลือด สมอ
ไทย รกฟRา และเม!าไข!ปลา และเรือนยอดรองสูงน�อยกว!า 13 เมตร ประกอบด�วย สารภีป%า และสมอพิเภก 
(ภาพ 3.3-23) ไม�พ้ืนล!าง ได�แก! เปRง หนามคนฑา เปJนต�น 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของไม�ต�นสูงสุด 10 อันดับแรก พบว!า แดงมีค!า
ดัชนีความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดเท!ากับ 58.14 % รองลงมาได�แก! ปอลาย (36.92%) รกฟRา (36.54%) 
ตะแบกเลือด (32.71%) สมอไทย (30.53%) รัง (27.04%) เต็ง (24.32%) พลวง (19.17%) มะม!วงหัวแมงวัน 
(7.16%) และมะขามปRอม (6.58%) (ตาราง 3.3-13) 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของลูกไม� พบว!า แดงมีค!าดัชนีความสําคัญ       
ของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 54.17% รองลงมาได�แก! ปอลายมีค!าเท!ากับ 35.83% เม!าไข!ปลากับรกฟRา        
มีจํานวนเท!ากันคือ 27.50% และกระทุ!มบก ช�างน�าว เต็ง มะขามปRอม ยอป%า และสารภีป%ามีค!าดัชนี
ความสําคัญของชนิดไม�เท!ากัน คือ 9.17% (ตาราง 3.3-14) 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของกล�าไม� พบว!า แดงมีค!าดัชนีความสําคัญ   
ของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 55.12% รองลงมา ได�แก! ปอลาย (45.44%) ช�างน�าว (22.72%) สารภีป%า 
(20.48%) รัง (15.15%) รกฟRา (10.80%) และตะขบป%า มะขามปRอม สมอไทย และเสี้ยวมีค!าดัชนีความสําคัญ
ของชนิดไม�เท!ากันมีค!าเท!ากับ 7.58% (ตาราง 3.3-15) 
         ค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon-Wiener ของป%าเต็งรังมีค!าเท!ากับ 
2.22 แสดงว!ามีค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง ซ่ึงยงยุทธ (2553) กล!าวว!า ค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง          
จะมีค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon – Wiener ระหว!าง 1.5-3.5 
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ตาราง 3.3-12  ชนิดไม�ท่ีพบในป+าเต็งรัง 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
1. กระทุ!มบก Sacred barnar Anthocephalus chinensis (Lamk.) A.Rich. Ex 

Walp. 
2. เก็ดดํา Ked-dum (Thinwin), Burma black wood Dalbergia cultrata 
3. ช�างน�าว - Ochna integerrima Merr. 
4. แดง Iron wood Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. kerrii 

(Craib & Hutch.) Nielsen. 
5. ตะขบป%า governor's plum Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 
6. ตะแบกเลือด  - Terminalia mucronata Craib & Hutch 
7. เต็ง Siamese sal, Burma sal, Thitya Shorea obtusa Wall. Ex B lume 
8. ปอลาย - Grewia eriocarpa 
9. ผักหวาน Pak-wan tree Sauropus androgynus (Linn.) Merr. 
10. พลวง - Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
11. พะยอม White meranti Shorea roxburghii 
12. มะขามปRอม Emblic myrablan, Malacca tree Phyllanthus emblica L. 
13. มะดูก - Xanthophyllum virens 
14. มะม!วงหัวแมงวัน - Buchanania latifolia Roxb. 
15. เม!าไข!ปลา - Antidesma ghaesemloilla Gaertn. 
16. ยอป%า - Morinda elliptica Ridl. 
17. รกฟRา - Terminalia alata B. Heyne ex Roth 
18. รัง Burmese sal, Ingyin Shorea siamensis Miq. 
19. สมอพิเภก Beleric myrobalan Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
20. สมอไทย Myrobalan wood, Chebulic myrobalans Terminalia chebula Retz. 
21. สารภีป%า - Mammea siamensis (Miq.) T. Anderson 
22. เสี้ยว - Bauhinia sp. 
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ตาราง 3.3-13  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความเด-น (Do) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) 
 ค-าความเด-นสัมพัทธ (RDo) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI)  
 ของไม�ต�นในป+าเต็งรัง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D(ต�น/เฮกแตร) Do (ม2/เฮกแตร) F RD (%) RDo (%) RF (%) IVI (%) 
1. แดง 470 3.37 90 26.26 18.84 13.04 58.14 
2. ปอลาย 230 2.24 80 12.83 12.50 11.59 36.92 
3. รกฟRา 290 1.56 80 16.20 8.75 11.59 36.54 
4. ตะแบกเลือด 240 1.90 60 13.41 10.60 8.70 32.71 
5. สมอไทย 150 1.89 80 8.38 10.56 11.59 30.53 
6. รัง 100 2.02 70 5.59 11.31 10.14 27.04 
7. เต็ง 90 2.15 50 5.03 12.04 7.25 24.32 
8. พลวง 50 1.89 40 2.79 10.58 5.80 19.17 
9. มะม!วงหัวแมงวัน 40 0.36 20 2.23 2.03 2.90 7.16 
10. มะขามปRอม 30 0.10 30 1.68 0.55 4.35 6.58 
11. เม!าไข!ปลา 20 0.11 20 1.12 0.60 2.90 4.62 
12. สารภีป%า 20 0.07 20 1.12 0.41 2.90 4.43 
13. ผักหวาน 20 0.03 10 1.12 0.19 1.45 2.76 
14. พะยอม 10 0.10 10 0.56 0.58 1.45 2.59 
15. เก็ดดํา 10 0.03 10 0.56 0.16 1.45 2.17 
16. สมอพิเภก 10 0.03 10 0.56 0.16 1.45 2.17 
17. มะดูก 10 0.03 10 0.56 0.15 1.45 2.16 

รวม 1,790 17.88 690 100 100 100 300 
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ตาราง 3.3-14 ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) 
 และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม�ในป+าเต็งรัง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. แดง 437.50 50.00 29.17 25.00 54.17 
2. ปอลาย 312.50 30.00 20.83 15.00 35.83 
3. เม!าไข!ปลา 187.50 30.00 12.50 15.00 27.50 
4. รกฟRา 187.50 30.00 12.50 15.00 27.50 
5. กระทุ!มบก 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 
6. ช�างน�าว 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 
7. เต็ง 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 
8. มะขามปRอม 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 
9. ยอป%า 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 
10. สารภีป%า 62.50 10.00 4.17 5.00 9.17 

รวม 1,500 200 100 100 200 
 
 
ตาราง 3.3-15  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF)  
 และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล�าไม�ในป+าเต็งรัง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF(%) IVI (%) 
1. แดง 9,000 60.00 29.03 26.09 55.12 
2. ปอลาย 6,000 60.00 19.35 26.09 45.44 
3.ช�างน�าว 3,000 30.00 9.68 13.04 22.72 
4. สารภีป%า 5,000 10.00 16.13 4.35 20.48 
5. รัง 2,000 20.00 6.45 8.70 15.15 
6. รกฟRา 2,000 10.00 6.45 4.35 10.80 
7. ตะขบป%า 1,000 10.00 3.23 4.35 7.58 
8. มะขามปRอม 1,000 10.00 3.23 4.35 7.58 
9. สมอไทย 1,000 10.00 3.23 4.35 7.58 
10. เสี้ยว 1,000 10.00 3.23 4.35 7.58 

รวม 31,000 230 100 100 200 
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หมายเหตุ : ชนิดไม�ต�นท่ีปรากฎในสังคมพืชป%าเต็งรัง  ได�แก! ปอลาย หมายเลข 1, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 57, 59, 60, 61, 
62, 73, 80 และ 83 รกฟRา หมายเลข 2, 4, 14, 17, 26, 28, 30, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53 และ 87 เต็ง 
หมายเลข 3, 12,43 และ 52 แดง หมายเลข 5, 6, 33, 36, 54, 55, 58, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 79, 82 และ 86 รัง 
หมายเลข 8, 22, 24, 31 และ 84 สมอพิเภก หมายเลข 10 ตะแบกเลือด หมายเลข 13, 39, 40, 44, 56, 67, 71, 72, 78, 81 
และ 85 พะยอม หมายเลข 15 สมอไทย หมายเลข 20, 27, 32, 34, 35, 51, 65, 69 และ 77 พลวง หมายเลข 23 และ 76 
สารภีป%า หมายเลข 25 และ 63 และเม!าไข!ปลา หมายเลข 29 และ 47 
 
 
 

ภาพ 3.3-23 โครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืชป+าเต็งรัง 
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       (3.3) ป+าเบญจพรรณ 
         จากการสํารวจป%าเบญจพรรณ จําแนกโดยใช�ไผ!ท่ีเปJนไม�พ้ืนล!างเปJนเกณฑ( 
สามารถแบ!งออกได�เปJน 2 ประเภท คือ ป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง และป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!ป%า
เปJนไม�พ้ืนล!าง การเก็บข�อมูลในป%าเบญจพรรณ ในวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 (ภาพ 3.3-24)                  
มีรายละเอียดดังนี้ 
         1) ป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง จากการสํารวจป%าเบญจพรรณท่ีมี
ไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 พบว!า พบชนิดพรรณไม�ท้ังหมดจํานวน 20 ชนิด 
(ตาราง 3.3-16) ประกอบด�วยไม�ต�น (Tree) จํานวน 20 ชนิด ได�แก! ปx�จั่น ตีนนก มะค!าโมง เสี้ยวดอกขาว ถ!าน
ไฟผี แดง ตะเคียนหนู ตะคร�อ มะกอกป%า ตะคร้ํา ตะแบกเลือด ยอป%า ง้ิวป%า สําโรง กุ�ก ผาเสี้ยน หนามแท!ง และ
ปอ (ตาราง 3.3-17) พบลูกไม� (Sapling) จํานวน 5 ชนิด ได�แก! ปอลาย ปx�จั่น เสี้ยวดอกแดง มะกา และมะค!าโมง 
(ตาราง 3.3-18) และพบกล�าไม� (Seedling) จํานวน 3 ชนิด ได�แก! เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวดอกขาว และปอลาย 
(ตาราง 3.3-19) ไม�ต�นในป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!างมีความหนาแน!น 330 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดท่ี
พบมาก ได�แก! ปx�จั่นมีความหนาแน!น 60 ต�นต!อเฮกแตร( รองลงมา ได�แก! เสี้ยวดอกขาว แดง และตะเคียนหนู 
พบจํานวนเท!ากันมีความหนาแน!น 30 ต�นต!อเฮกแตร( และมีพ้ืนท่ีหน�าตัดของต�นไม�ท่ีระดับความสูงเพียงอก 
11.02 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ไม�ต�นท่ีมีพ้ืนท่ีหน�าตัดมากท่ีสุด ได�แก! มะค!าโมง และตีนนก มีพ้ืนท่ีหน�าตัด          
ท่ีระดับความสูงเพียงอก 3.02 และ 2.59 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ตามลําดับ ไม�ต�นท่ีพบมีเส�นผ!านศูนย(กลาง
เพียงอก ต้ังแต! 5.1- 62 เซนติเมตรและมีเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอกเฉลี่ย 15.43 เซนติเมตร (ตาราง 3.3-17) 
ลูกไม�มีความหนาแน!น 873 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของลูกไม�ท่ีพบมาก ได�แก! ปอลาย และปx�จั่น (ตาราง 3.3-18) 
และกล�าไม�มีความหนาแน!น 49,000 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของกล�าไม�ท่ีพบมาก ได�แก! เสี้ยวดอกขาว และเสี้ยว
ดอกแดง (ตาราง 3.3-19) ไม�พ้ืนล!างท่ีพบ ได�แก! ไผ!รวก พบข้ึนกระจายท่ัวพ้ืนท่ีทําให�ไม�ต�น ลูกไม� และกล�าไม�
ข้ึนได�น�อย ทําให�พบไม�ต�น ลูกไม�และกล�าไม�จํานวนน�อย จากการสํารวกพบไผ!รวก 440 กอต!อเฮกแตร( หรือ 
8,420 ลําต!อเฮกแตร( จํานวนลําต!อกอของไผ!รวกท่ีมีชีวิตพบต้ังแต! 3 -57 ลําต!อกอ และมีจํานวนลําเฉลี่ยต!อกอ 
19 ลํา 
         ลักษณะโครงสร�างด�านต้ังของป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง (ดังภาพ 
3.3-25) มีรายละเอียด ดังนี้  
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของไม�ต�นสูงสุด 10 อันดับแรก พบว!า ปx�จั่นมีค!า
ดัชนีความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 41.85% รองลงมา ได�แก! ตีนนก (35.81%) มะค!าโมง 
(33.57%) เสี้ยวดอกขาว (21.74%) ถ!านไฟผี (21.71%) แดง (21.61%) ตะเคียนหนู (16.93%) ตะคร�อ 
(15.71%) มะกอกป%า (15.56%) และตะคร้ํา (14.59%) (ตาราง 3.3-17) 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของลูกไม� พบว!า ปอลายมีค!าดัชนีความสําคัญ
ของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 71.43% รองลงมา ได�แก! ปx�จั่นมีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากับ 64.29% 
และเสี้ยวดอกแดง มะกา และมะค!าโมง มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากัน คือ 21.43% (ตาราง 3.3-18)  
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของกล�าไม�พบว!าเสี้ยวดอกขาวมีค!าดัชนี
ความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 111.22% รองลงมาได�แก! เสี้ยวดอกขาว ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�
เท!ากับ 56.53% และปอลาย มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากับ 32.24% (ตาราง 3.3-19) 
         ค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon-Wiener ของป%าเบญจพรรณมีค!า
เท!ากับ 2.70 แสดงว!ามีค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง ซ่ึงยงยุทธ (2553) กล!าวว!า ค!าความหลากของชนิดมีค!า
สูง จะมีค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon-Wiener ระหว!าง 1.5-3.5  
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ตาราง 3.3-16  ชนิดไม�ท่ีพบในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
1. กุ�ก Wodier tree Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 
2. ง้ิวป%า Bombax, Cotton tree Bombax anceps Pierre 
3. แดง Iron wood Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. kerrii  

(Craib & Hutch.) Nielsen. 
4. ตะเคียนหนู - Anogeissus acuminate (Roxb.ex DC.)  

Guill & Perr. var. lanceolata C.B.Clarke  
5. ตะแบกเลือด - Terminalia mucronata Craib & Hutch 
6. ตะคร�อ Ceylon oak Schleichera oleosa (Lour.) Merr. 
7. ตะคร้ํา - Garuga pinnata Roxb. 
8. ตีนนก - Vitex peduncularis Wall. ex Schauer 
9. ถ!านไฟผี Ebony Diospyros montana Roxb. 
10. ปอลาย - Grewia eriocarpa 
11. ปx�จั่น - Millettia brandisiana Kurz 
12. ผาเสี้ยน  Vitex canescens Kurz. 
13. มะกา  Bridelia ovata Decne. 
14. มะกอกป%า hog plum Spondias pinnata (L.f.) Kurz. 
15. มะค!าโมง - Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. 
16. ยอป%า - Morinda elliptica Ridl. 
17. สําโรง Bastard poom, Pinary  Sterculia foetida L. 
18. หนามแท!ง - Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng 
19. เสี้ยวดอกขาว - Bauhinia variegata Linn. 
20. เสี้ยวดอกแดง Orchid tree, Purple Bauhinia Bauhinia purpurea Linn. 
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ตาราง 3.3-17  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความเด-น (Do) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) 
    ค-าความเด-นสัมพัทธ (RDo) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของ
    ไม�ต�นในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) Do (ม2/เฮกแตร) F RD (%) RDo (%) RF (%) IVI (%) 
1. ปx�จั่น 60 0.54 60 18.18 4.92 18.75 41.85 
2. ตีนนก 20 2.59 20 6.06 23.50 6.25 35.81 
3. มะค!าโมง 10 3.02 10 3.03 27.41 3.13 33.57 
4. เสี้ยวดอกขาว 30 0.36 30 9.09 3.27 9.38 21.74 
5. ถ!านไฟผ ี 10 1.71 10 3.03 15.55 3.13 21.71 
6. แดง 30 0.35 30 9.09 3.14 9.38 21.61 
7. ตะเคียนหนู 30 0.18 20 9.09 1.59 6.25 16.93 
8. ตะคร�อ 20 0.37 20 6.06 3.40 6.25 15.71 
9. มะกอกป%า 20 0.36 20 6.06 3.25 6.25 15.56 
10. ตะคร้ํา 10 0.93 10 3.03 8.44 3.13 14.59 
11. ตะแบกเลือด 20 0.08 20 6.06 0.72 6.25 13.03 
12. ยอป%า 10 0.20 10 3.03 1.83 3.13 7.98 
13. ง้ิวป%า 10 0.10 10 3.03 0.91 3.13 7.07 
14. สําโรง 10 0.08 10 3.03 0.76 3.13 6.91 
15. กุ�ก 10 0.05 10 3.03 0.44 3.13 6.60 
16. ผาเสี้ยน 10 0.04 10 3.03 0.35 3.13 6.50 
17. หนามแท!ง 10 0.33 10 3.03 0.30 3.13 6.46 
18. ปอลาย 10 0.02 10 3.03 0.22 3.13 6.38 

รวม 330 11.02 320 100 100 100 300 
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ตาราง 3.3-18 ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF)  
  และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม�ในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. ปอลาย 500.0 10 57.14 14.29 71.43 
2. ปx�จั่น 187.5 30 21.43 42.86 64.29 
3. เสี้ยวดอกแดง 62.5 10 7.14 14.29 21.43 
4. มะกา 62.5 10 7.14 14.29 21.43 
5. มะค!าโมง 62.5 10 7.14 14.29 21.43 

รวม 875 70 100 100 200 
 
 
ตาราง 3.3-19 ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) 
 และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล�าไม�ในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. เสี้ยวดอกขาว 30,000 50 61.22 50 111.22 
2. เสี้ยวดอกแดง 13,000 30 26.53 30 56.53 
3. ปอลาย 6,000 20 12.24 20 32.24 

รวม 49,000 100 100 100 200 
 
 

   

ภาพ 3.3-24 การเก็บข�อมูลในป+าเบญจพรรณ ในวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
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. 
หมายเหตุ: ชนิดไม�ต�นท่ีปรากฎในสังคมพืชป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง ได�แก! ปx�จั่นหมายเลข 1, 6 และ 15 แดง 
หมายเลข 2 ตีนนก หมายเลข 3 มะดูก หมายเลข 4 ถ!านไฟผี หมายเลข 5 ปอลาย หมายเลข 7 ตะแบกเลือด หมายเลข 8 
ตะคร้ํา หมายเลข 9 ง้ิวป%า หมายเลข 10 กุ�ก หมายเลข 11 ผาเสี้ยน หมายเลข 12 ตะเคียนหนู หมายเลข 13 และตะคร�อ 
หมายเลข 14 
 

ภาพ 3.3-25  โครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืชป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-รวกเป~นไม�พ้ืนล-าง 
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         2) ป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-ป+าเป~นไม�พ้ืนล-าง จากการสํารวจป%าเบญจพรรณ        
ท่ีมีไผ!ป%าเปJนไม�พ้ืนล!าง ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ( พ.ศ. 2558 พบว!า พบชนิดพรรณไม�ท้ังหมดจํานวน 33 ชนิด
ประกอบด�วย ไม�ต�น (Tree) จํานวน 30 ชนิด ได�แก! เก็ดแดง ผาเสี้ยน สาธร พฤกษ( เสี้ยวดอกขาว เปล�าใหญ! 
แคหัวหมู มะเกลือ แสมสาร ขันทองพยาบาท กางข้ีมอด ตะโก ปx�จั่น สีเสียดแก!น สะแกแสง ปรู� สําโรง คูณ 
มะกอกป%า โมกมัน ง้ิวป%า กุ�ก และประดู!ป%า (ตาราง 3.3-20) พบลูกไม� (Sapling) จํานวน 10 ชนิด ได�แก! 
มะเกลือ เปล�าใหญ! เลือดควาย เก็ดแดง มะกา หมีเหม็น เก็ดดํา ขันทองพยาบาท ผาเสี้ยน และกุ�ก (ตาราง 
3.3-21) และพบกล�าไม� (Seedling) จํานวน 9 ชนิด ได�แก! เสี้ยวดอกขาว เปล�าใหญ! ตะโก มะเกลือ แคหัวหมู 
เก็ดดํา เก็ดแดง ขันทองพยาบาท และตะแบกนา (ตาราง 3.3-22)  ไม�ต�นในป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!ป%าเปJนไม�พ้ืนล!าง        
มีความหนาแน!น 1,420 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดท่ีพบมากได�แก! เก็ดแดง มีความหนาแน!น 180 ต�นต!อเฮกแตร( 
รองลงมา ได�แก! ผาเสี้ยน สาธรและเปล�าใหญ!มีความหนาแน!น 170, 150, 120 และ 100 ต�นต!อเฮกแตร( 
ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีหน�าตัดของต�นไม�ท่ีระดับความสูงเพียงอก 15.86 ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ไม�ต�นท่ีมี
พ้ืนท่ีหน�าตัดมากท่ีสุด ได�แก! เก็ดแดง และพฤกษ(  มีพ้ืนท่ีหน�าตัดท่ีระดับความสูงเพียงอก 3.78 และ 1.94 
ตารางเมตรต!อเฮกแตร( ตามลําดับ ไม�ต�นท่ีพบมีเส�นผ!านศูนย(กลางเพียงอก ต้ังแต! 4.6-34.8 ซม. และมีเส�นผ!าน
ศูนย(กลางเพียงอกเฉลี่ย 10.23 ซม. (ตาราง 3.3-20) ลูกไม�มีความหนาแน!น 1,250 ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของ
ลูกไม�ท่ีพบมาก ได�แก! เปล�าใหญ! มะเกลือ และเก็ดแดง (ตาราง 3.3-21) และกล�าไม�มีความหนาแน!น 25,000 
ต�นต!อเฮกแตร( ชนิดของกล�าไม�ท่ีพบมาก ได�แก! เสี้ยวดอกขาว เปล�าใหญ! และตะโก (ตาราง 3.3-22) ไม�พ้ืนล!าง
ท่ีพบ ได�แก! ไผ!ป%า จากการสํารวจพบไผ!ป%า 20 กอต!อเฮกแตร( หรือ 1,550 ลําต!อ  เฮกแตร( จํานวนลําต!อกอ
ของไผ!ป%าท่ีมีชีวิตพบต้ังแต! 21 -134 ลําต!อกอ และมีจํานวนลําเฉลี่ยต!อกอ 77 ลํา 
         ลักษณะโครงสร�างด�านต้ังของป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!ป%า เปJนไม� พ้ืนล!าง          
แบ!งออกเปJน 2 ชั้นเรือนยอด เรือนยอดบนสูงประมาณ 14-24 เมตร ประกอบด�วย กางข้ีมอด พฤกษ( ผาเสี้ยน 
แคหัวหมู ประดู!ป%า เก็ดแดง สีเสียดแก!น สําโรง ปรู� และแสมสาร และเรือนยอดรองสูงน�อยกว!า 14 เมตร 
ประกอบด�วย เปล�าใหญ! ยอป%า เสี้ยวดอกขาว โมกมัน สาธร ง้ิวป%า ขันทองพยาบาท อ�อยช�าง ปx�จั่น มะเกลือ 
หมีเหม็น เหมือด และคูณ (ภาพ 3.3-26) 
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของไม�ต�นสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ เก็ดแดง 
มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดเท!ากับ 43.38% รองลงมา ได�แก! ผาเสี้ยน (28.52%) สาธร (25.40%) 
พฤกษ( (19.89%) เสี้ยวดอกขาว (17.98%) เปล�าใหญ! (16.72%) แคหัวหมู (13.21%) มะเกลือ (12.56%) 
แสมสาร (10.85%) และขันทองพยาบาท (10.68%) (ตาราง 3.3-20)  
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของลูกไม�พบว!า มะเกลือมีค!าดัชนีความสําคัญ
ของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 31.67% รองลงมา ได�แก! เปล�าใหญ! มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากับ 
28.33% และเลือดควาย มีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากันมีค!าเท!ากับ 26.67% (ตาราง 3.3-21)  
         ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�ของกล�าไม� พบว!า เสี้ยวดอกขาวมีค!าดัชนี
ความสําคัญของชนิดไม�สูงท่ีสุดมีค!าเท!ากับ 46.67% รองลงมา ได�แก! เปล�าใหญ!ค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�
เท!ากับ 40.00% และ ตะโกมีค!าดัชนีความสําคัญของชนิดไม�เท!ากับ 33.33% (ตาราง 3.3-22) 
         ค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon-Wiener ของป%าเบญจพรรณมีค!า
เท!ากับ 2.97 แสดงว!ามีค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง ซ่ึงยงยุทธ (2553) กล!าวว!าค!าความหลากของชนิดมีค!าสูง            
จะมีค!าดัชนีความหลากของชนิดของ Shanon-Wiener ระหว!าง 1.5 - 3.5 
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ตาราง 3.3-20  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความเด-น (Do) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) 
 ค-าความเด-นสัมพัทธ (RDo) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF) และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของ
 ไม�ต�นในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-ป+าเป~นไม�พ้ืนล-าง 

ช่ือพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) Do (ม2/เฮกแตร) F RD (%) RDo (%) RF (%) IVI (%) 
1. เก็ดแดง 180 3.78 50 12.68 23.85 6.85 43.38 
2. ผาเส้ียน 170 1.54 50 11.97 6.85 9.70 28.52 
3. สาธร 150 1.05 60 10.52 8.22 6.62 25.40 
4. พฤกษ( 50 1.94 30 3.52 4.11 12.26 19.89 
5. เส้ียวดอกขาว 120 0.42 50 8.45 6.85 2.68 17.98 
6. เปล�าใหญ! 100 0.45 50 7.04 6.85 2.82 16.72 
7. แคหัวหม ู 80 0.55 30 5.63 4.11 3.47 13.21 
8. มะเกลือ 60 0.24 50 4.23 6.85 1.49 12.56 
9. แสมสาร 30 0.95 20 2.11 2.74 6.00 10.85 
10. ขันทองพยาบาท 60 0.15 40 4.23 5.48 0.98 10.68 
11. กางขี้มอด 30 0.69 30 2.11 4.11 4.33 10.59 
12. ตะโก 70 0.25 20 4.93 2.74 1.55 9.22 
13. ปx�จั่น 50 0.22 30 3.52 4.11 1.36 8.99 
14. สีเสียดแก!น 20 0.94 10 1.41 1.37 5.92 8.69 
15. สะแกแสง 20 0.54 20 1.41 2.74 3.38 7.53 
16. ปรู� 30 0.23 20 2.11 2.74 1.44 6.29 
17. สําโรง 10 0.66 10 0.70 1.37 4.17 6.24 
18. คูณ 20 0.23 20 1.41 2.74 1.44 5.59 
19. มะกอกป%า 20 0.06 20 1.41 2.74 0.38 4.53 
20. โมกมัน 20 0.05 20 1.41 2.74 0.32 4.47 
21. กุ�ก 20 0.26 10 1.41 13.7 1.66 4.44 
22. ประดู!ป%า 10 0.22 10 0.70 1.37 1.41 3.49 
23. ยอป%า 20 0.08 10 1.41 1.37 0.51 3.29 
24. ถ!านไฟผี 20 0.08 10 1.41 1.37 0.48 3.26 
25. เหมือด 10 0.10 10 0.70 1.37 0.60 2.67 
26. ง้ิวป%า 10 0.06 10 0.70 1.37 0.38 2.46 
27. มะหาด 10 0.05 10 0.07 1.37 0.32 2.39 
28. มะดูก 10 0.03 10 0.70 1.37 0.18 2.25 
29. หมีเหม็น 10 0.03 10 0.70 1.37 0.18 2.25 
30. ตะแบกนา 10 0.02 10 0.70 1.37 0.11 2.19 

รวม 1,420 15.86 730 100 100 99.98 299.98 
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ตาราง 3.3-21  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF)  
 และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของลูกไม�ในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-ป+าเป~นไม�พ้ืนล-าง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. มะเกลือ 187.5 20 15 16.67 31.67 
2. เปล�าใหญ! 250 10 20 8.33 28.33 
3. เลือดควาย 125 20 10 16.67 26.67 
4. เก็ดแดง 187.5 10 15 8.33 23.33 
5. มะกา 125 10 10 8.33 18.33 
6. หมีเหม็น 125 10 10 8.33 18.33 
7. กุ�ก 62.5 10 5 8.33 18.33 
8. เก็ดดํา 62.5 10 5 8.33 13.33 
9. ขันทองพยาบาท 62.5 10 5 8.33 13.33 
10. ผาเสี้ยน 62.5 10 5 8.33 13.33 

รวม 1,250 120 100 100 200 
 
ตาราง 3.3-22  ค-าความหนาแน-น (D) ค-าความถ่ี (F) ค-าความหนาแน-นสัมพัทธ (RD) ค-าความถ่ีสัมพัทธ (RF)  
 และค-าดัชนีความสําคัญ (IVI) ของกล�าไม�ในป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-ป+าเป~นไม�พ้ืนล-าง 
 

ชื่อพ้ืนเมือง D (ต�น/เฮกแตร) F RD (%) RF (%) IVI (%) 
1. เสี้ยวดอกขาว 5,000 40 20 26.67 46.67 
2. เปล�าใหญ! 5,000 30 20 20.00 40.00 
3. ตะโก 5,000 20 20 13.33 33.33 
4. มะเกลือ 4,000 10 16 6.67 22.67 
5. แคหัวหมู 2,000 10 8 6.67 14.67 
6. เก็ดดํา 1,000 10 4 6.67 10.67 
7. เก็ดแดง 1,000 10 4 6.67 10.67 
8. ขันทองพยาบาท 1,000 10 4 6.67 16.67 
9. ตะแบกนา 1,000 10 4 6.67 10.67 

รวม 25,000 150 100 100 200 
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ภาพ 3.3-26  โครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืชป+าเบญจพรรณท่ีมีไผ-ป+าเป~นไม�พ้ืนล-าง 

 

 
 

หมายเหตุ : ชนิดไม�ต�นท่ีปรากฎในสังคมพืชป%าเบญจพรรณท่ีมีไผ!ป%าเปJนไม�พ้ืนล!าง ได�แก! กางข้ีมอดหมายเลข 1 และ 23 
พฤกษ( หมายเลข 2, 3, 54 และ 55 ผาเสี้ยน หมายเลข 4, 5, 15, 16, 21, 56, 57, 58, 66, 69, 71 และ 72 เปล�าใหญ! 
หมายเลข 6, 8, 42, 43 และ 62 ยอป%าหมายเลข 7 และ 11 เสี้ยวดอกขาว (9, 10, 12, 13,17, 18, 19, 20, 29 และ 45 
แคหัวหมู หมายเลข 14, 24, 25, 26, 27, 28,30 และ 41 โมกมัน หมายเลข 22 และ 79 ประดู!ป%า หมายเลข 31 เก็ดแดง 
หมายเลข 32, 35, 37, 38, 39, 40, 53, 59, 67, 68, 70, 74, 82, 83 และ 84 สีเสียดแก!น หมายเลข 33 และ 34 สําโรง 
หมายเลข 36 สาธร หมายเลข 44, 47, 61, 75 และ 78 ง้ิวป%า หมายเลข 46 ขันทองพยาบาท หมายเลข 48, 51 และ 89 
อ�อยช�าง หมายเลข 49 และ 50 ปx�จั่น หมายเลข 52, 63, 64, 76 และ 77 มะเกลือ หมายเลข 60 และ 85 ปรู� หมายเลข 
65, 80 และ 81 หมีเหม็น หมายเลข 73 แสมสาร หมายเลข 86 เหมือด หมายเลข 87 และคูณ หมายเลข 88 
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       ตารางท่ี 3.3-23 เปJนการสรุปประเภทของป%าและชนิดของต�นไม� ท่ี มีค!าดัชนี
ความสําคัญของพรรณไม�ท่ีมีค!าสูงสุด (IVI) ()  

ตาราง 3.3-23  สรุปประเภทของป+าและชนิดของต�นไม�ท่ีมีค-าดัชนีความสําคัญของพรรณไม�ท่ีมีค-าสูงสุด (IVI) 
 

ประเภทของป+า 
ชนิดของต�นไม�ท่ีมีค-าดัชนีความสําคัญของพรรณไม�ท่ีมีค-าสูงสุด (IVI) 

ต�นไม� ลูกไม� กล�าไม� 
ป%าเบญพรรณ (มีไผ!รวกเปJนไม�พ้ืนล!าง) ปx�จั่น ปอลาย เสี้ยวดอกขาว 
ค!าดัชนีความสําคัญ 41.85 % 71.43 % 111.22 % 
ป%าเบญพรรณ (มีไผ!ป%าเปJนไม�พ้ืนล!าง) เกล็ดแดง มะเกลือ เสี้ยวดอกขาว 
ค!าดัชนีความสําคัญ 43.38 % 31.67 % 46.67 % 
ป%าเต็งรัง แดง แดง แดง 
ค!าดัชนีความสําคัญ 58.14 % 54.17 % 55.12 % 
ป%าดิบแล�ง ตะเคียนหิน ตะเคียนหิน ตะเคียนหิน 
ค!าดัชนีความสําคัญ 73.39 % 87.39 % 56.41 % 
 
       (3.4) บริเวณพ้ืนดินท่ีน้ําลด 
         ได�ทําการวัดระยะทางการข้ึนลงของน้ําจากพ้ืนท่ีชายป%าถึงบริเวณน้ําลด           
มีระยะทางประมาณ 130- 250 เมตร โดยปริมาณน้ําในวันท่ีทําการสํารวจเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557          
มีปริมาณน้ําประมาณ 73 เปอร(เซ็นต( ความสูงของระดับน้ําในเข่ือนสูงสุด 180 เมตร และปริมาณน้ําในเข่ือน
ตํ่าสุด 168 เมตร โดยปกติมีการปล!อยน้ําออกจากเข่ือนวันละ 20 ล�านลูกบาศก(เมตร พ.ศ. 2558 มีการปล!อย
น้ําออกจากเข่ือนวันละ 10 ล�านลูกบาศก(เมตร พ.ศ. 2558 ท้ังนี้เพ่ือไม!ให�เกษตรกรทํานาปรัง 
         ผลจากการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีน้ําลด พบว!า มีพรรณไม�ท้ังหมด จํานวน 39 ชนิด 
(ตาราง 3.3-24) ชนิดไม�ท่ีสํารวจพบท้ังหมด ยังสามารถแบ!งตามนิสัย (Habit) ได�เปJนไม�ต�น (Tree) มีจํานวน 
18 ชนิด ได�แก! กระถินยักษ( กางข้ีมอด คูณ แดง ตะแบก ตับเต!าต�นประดู!ป%า ปอลาย ปอสา พฤกษ( พุทธาป%า 
มะขามเทศ เม!าไข!ปลา ยอป%า สีเสียด แสมสาร เสี้ยว และหนามแท!ง ไม�พุ!ม (Shrubs) พบจํานวน 7 ชนิด ได�แก! ชุมเห็ด
เทศ น้ําใจใคร! แมงลักคา ไมยราบยักษ( พันงูเขียว เล็บเหยี่ยว และหนามคนฑา ไม�ล�มลุก (Herbs) พบจํานวน 11 
ชนิด ได�แก! ถ่ัวผี ถ่ัวสไตโล บานไม!รู�โรยป%า ไผ!ป%า ไมยราบเถา สาบเสือ สาบแร�งสาบกา หญ�าเกล็ดหอย หญ�าขัด 
หญ�าขัดใบยาว และหญ�าตีนตุ�กแก และไม�เถา (Climber) พบจํานวน 3 ชนิด ได�แก! กะทกรก จมูกปลาหลด และส�มลม 
พรรณไม�ท่ีพบจะมีขนาดเล็ก ยกเว�นไผ!ป%า และมะขามเทศท่ีมีขนาดใหญ! ในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล!าว ชาวบ�านได�นํา
วัวมาเลี้ยงเพราะมีพืชอาหารสัตว(ข้ึนอยู! เช!น ถ่ัวผี ถ่ัวสไตโล หญ�าขัด หญ�าตีนตุ�กแก เปJนต�น 
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ตาราง 3.3-24  ชนิดไม�ท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีน้ําลด 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร นิสัย 
ไม�ต�น 
1. กระถินยักษ( Leucaena leucocepphala (Lam.) de Wit  ไม�ต�นขนาดกลาง 
2. กางข้ีมอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. ไม�ต�น 
3. คูณ Cassia fistula L. ไม�ต�นขนาดกลาง 
4. แดง Xylia xylocarpa(Roxb.) Jaub. Var. kerrii 

(Craib & Hutch.) Nielsen. 
ไม�ต�นขนาดกลางถึงใหญ! 

5. ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack. ไม�ต�นขนาดกลางถึงใหญ! 
6. ตับเต!าต�น Diospyros ehretioidesWall. ex G.Don. Share. ไม�ต�นขนาดกลาง 
7. ประดู!ป%า Pterocarpus macrocarpus Kurz. ไม�ต�นขนาดกลางถึงใหญ! 
8. ปอลาย Grewia eriocarpa ไม�พุ!มหรือไม�ต�นขนาดเล็ก 
9. ปอสา Broussonetia papyrifera (L.)Vent. ไม�ต�นขนาดกลาง 
10. พฤกษ( Albizia lebbeck (L.) Benth. ไม�ต�นขนาดกลางถึงใหญ! 
11. พุทธาป%า Gouania obtusifolia Vent. ex Brongn. ไม�ต�น 
12. มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. ไม�ต�นขนาดใหญ! 
13. เม!าไข!ปลา Antidesma ghaesembilla Gaerth. ไม�พุ!มหรือไม�ต�นขนาดเล็ก 
14. ยอป%า Morinda elliptica Ridl. ไม�ต�นขนาดกลาง 
15. สีเสียด Acacia catechu (L.f.) Willd. ไม�ต�นขนาดเล็ก 
16. แสมสาร Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby  ไม�ต�นขนาดกลาง 
17. เสี้ยว Bauhinia sp. ไม�ต�น 
18. หนามแท!ง Catunaregam tomentosa  

(Blume ex DC.) Triveng 
ไม�ต�นขนาดเล็ก 

ไม�พุ-ม 
1. ชุมเห็ดเทศ Cassia alata ( L.) Roxb. ไม�พุ!ม 
2. นํ้าใจใคร! Olax psittacorum (Willd.) Vahl ไม�พุ!มรอเลื้อย 
3. แมงลักคา Hyptis suaveolens (Linn.) Poit. ไม�พุ!มล�มลุก 
4. ไมยราบยักษ( Mimosa pigra Linn. ไม�พุ!มขนาดกลาง 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร นิสัย 
5. พันงูเขียว Stachytarpheta indica Vahl. ไม�พุ!มขนาดเล็ก 
6. เล็บเหยี่ยว Zizyphus oenoplia (Linn.) Mill.  ไม�พุ!มรอเลื้อย 
7. หนามคนฑา Harrisonia perforata Merr. ไม�พุ!มแกมเถา 
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ตาราง 3.3-24  ชนิดไม�ท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีน้ําลด (ต-อ) 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร นิสัย 
ไม�ล�มลกุ 
1. ถ่ัวผี  Macroptilium lathyroides (L.) Urb. ไม�ล�มลุก 
2. ถ่ัวสไตโล  Stylosanthes guianensis var. vulgaris x  

var. pauciflora. 
ไม�ล�มลุก 

3. บานไม!รู�โรยป%า Gomphrena celosioides Mart. ไม�ล�มลุก 
4. ไผ!ป%า Bambusa bambos (L.) Voss. ไม�ล�มลุก 
5. ไมยราบเถา Mimosa invisa Mart ไม�ล�มลุก 
6. สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King ไม�ล�มลุก 
7. สาบแร�งสาบกา Ageratum conyzoides L. ไม�ล�มลุก 
8. หญ�าเกล็ดหอย Desmodium triflorum (L.)DC. ไม�ล�มลุก 
9. หญ�าขัด Sida rhombifolia L. ไม�ล�มลุก 
10. หญ�าขัดใบยาว Sida acuta Burm.f. ไม�ล�มลุก 
11. หญ�าตีนตุ�กแก Tridax procumbens L.  ไม�ล�มลุก 
ไม�เถา 
1. กะทกรก Passiflora foetida L. ไม�เถาเลื้อย 
2. จมูกปลาหลด Oxystelma esculentum (L.) R.Br. ไม�เถาเลื้อย 
3. ส�มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire ไม�เถา 

 
       โดยภาพรวมสภาพป%าบริเวณโดยรอบอ!างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีทางตอนเหนืออ!างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร( ส!วนใหญ!เปJนพ้ืนท่ีป%าไม�มากท่ีสุด และต้ังอยู!ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ(ต!างๆ ดังนี้ ทางตอนเหนือคิดต!อกับ
เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าห�วยขาแข�ง และเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร ทิศตะวันตกติดต!อกับอุทยาน
แห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( และอุทยานแห!งชาติลําคลองงู ทิศตะวันออกและตอนใต�ติดต!อกับเขตรักษาพันธุ(สัตว(
ป%าสลักพระ และทางตอนใต�ติดต!อกับอุทยานแห!งชาติเอราวัณ จึงทําให�การคุ�มครอง รักษา และฟ��นฟูพ้ืนท่ีป%า                  
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนเปJนลําดับ ทําให�รอบพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํามีพ้ืนท่ีป%าอุดมสมบูรณ( มีพรรณไม�หนาแน!นและมีค!า
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การไฟฟRาฝ%ายผลิตแห!งประเทศไทย (กฟผ.) มีการปลูกป%ารอบพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร(เปJนประจําต!อเนื่องมาตลอด มีป%าไม�เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(ท่ีระดับน้ํา เช!น 
กิจกรรมการปลูกป%าครบรอบ 34 ปx มีการปลูกป%าในบริเวณบ�านมรกต และมีโครงการส!งเสริมการอนุรักษ(ของ
เยาวชนไทยของอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เปJนต�น 
       อย!างไรก็ตาม สภาพป%าในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร(ป�จจุบัน ยังคงพบมีการรุกล้ําและการ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศของป%า จนกว!าจะเข�าสู! Climax Stage ของพ้ืนท่ี จึงจะกําหนดขนาดของพ้ืนท่ีป%าแต!ละ
ชนิดได� และหากมีผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย( มารบกวน ก็จะกระทบต!อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพป%าทันที ณ ป�จจุบัน จึงถือได�ว!า ทรัพยากรป%าไม�มีการเปลี่ยนแปลงด�านบวกระดับมาก            
ส!วนผลกระทบจากการสร�างเข่ือนทําให�สูญเสียพ้ืนท่ีป%าไม�บางส!วนจากสภาพน้ําท!วมขังในเข่ือนศรีนครินทร( 
และการลักลอบตัดไม�และเผาป%าเปJนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานและเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%ารอบอ!างเก็บ
น้ําเข่ือนศรีนครินทร( ถือเปJนการเปลี่ยนแปลงด�านลบระดับน�อย 
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  3.3.3 ทรัพยากรสัตวป+า 
    ทําการศึกษาครอบคลุมท้ัง 4 พ้ืนท่ี ได�แก! พ้ืนท่ี A คือ พ้ืนท่ีลุ!มน้ําตอนบนเข่ือนศรีนครินทร( พ้ืนท่ี 
B คือ พ้ืนท่ีลุ!มน้ําตอนกลางเข่ือนศรีนครินทร(พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ!มน้ําท่ีอยู!ระหว!างเข่ือนศรีนครินทร(และเข่ือน
ท!าทุ!งนา พ้ืนท่ี D คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนล!างของลุ!มน้ําแควใหญ!จากเข่ือนท!าทุ!งนาลงไปถึงจุดบรรจบ
ของแม!น้ําแควใหญ!กับแควน�อยท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี และพ้ืนท่ี E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ!มน้ําทางตอนล!าง
ของแม!น้ําแม!กลองต้ังแต!อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม!น้ําและทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม!น้ําท!าจีน 
    1) ข�อมูลสัตวป+าก-อนสร�างเข่ือน 
     พ้ืนท่ีบริเวณอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( อุทยานแห!งชาติเอราวัณ อุทยานแห!งชาติลํา
คลองงู เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าห�วยขาแข�ง และเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%า          
สลักพระ มีความต!อเนื่องเปJนป%าผืนเดียวกัน ทําให�มีการอพยพของสัตว(ป%าตามฤดูกาล ฤดูผสมพันธุ( ตลอดจน
การหาแหล!งน้ํา แหล!งอาหาร แหล!งดินโป%ง ตลอดจนท่ีอยู!ท่ีปลอดภัยของสัตว(ป%า ขณะเดียวกัน พบว!า การอพยพของ
ประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ�าน เช!น เมียนมาร( โดยเฉพาะอย!างยิ่งชาวปกาเกอญอหรือกะเหรี่ยงอพยพเข�ามา
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(ในปx พ.ศ. 2516 และในช!วงดําเนินการก!อสร�างเข่ือน ประชาชนท่ีมา
จากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารับจ�างแรงงานในการสร�างเข่ือนศรีนครินทร( และพบว!า แนวทางการหา
อาหารและการดํารงชีพสะดวกสบายกว!าพ้ืนท่ีดินเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ภายหลังจากการ
สร�างเข่ือนศรีนครินทร( จึงได�บุกรุกถือครองพ้ืนท่ีป%าเพ่ือทําการเกษตรกรรม นอกจากนี้ การสัมปทานแร!ตะก่ัว 
และสัมปทานป%าไม� ในพ้ืนท่ีป%าทางตอนเหนืออ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( ทําให�พ้ืนท่ีป%าเสื่อมโทรม สัตว(ป%าไม!มี 
ท่ีอยู!อาศัยและถูกล!าเพ่ือเปJนอาหาร ทําให�ประชากรสัตว(ป%ามีจํานวนลดลง พบมีเพียงหมูป%าท่ียังมีจํานวนชุกชุม 
    2) ข�อมูลสัตวป+าภายหลังการสร�างเข่ือน (ปS พ.ศ. 2530) 
     ผลการศึกษาในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือน
ศรีนครินทร( ในปx 2530 (กฟผ., 2530) พบมีสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมท้ังสิ้น 35 ชนิด มีความชุกชุมมาก 1 ชนิด คือ 
หมูป%า มีความชุกชุมปานกลาง 15 ชนิด มีความชุกชุมน�อย 19 ชนิด นก 92 ชนิด มีความชุกชุมมาก 15 ชนิด 
มีความชุกชุมปานกลาง 71 ชนิด มีความชุกชุมน�อย 6 ชนิด ครึ่งบกครึ่งน้ํา 8 ชนิด มีความชุกชุมมาก 2 ชนิด  
มีความชุกชุมปานกลาง 4 ชนิด มีความชุกชุมน�อย 2 ชนิด และสัตว(เลื้อยคลาน 16 ชนิด มีความชุกชุมมาก 2 
ชนิด มีความชุกชุมปานกลาง 6 ชนิด มีความชุกชุมน�อย 8 ชนิด  
    3) ข�อมูลสัตวป+าในปGจจุบัน จะเปJนการศึกษาสัตว(ป%า 4 ประเภท ได�แก! สัตว(เลี้ยงลูกด�วยนม นก 
สัตว(เลื้อยคลาน และสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก ท่ีได�จากการสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา  
     3.1) การศึกษาสัตวป+าเล้ียงลูกด�วยนมในปGจจุบัน 
       ความสําคัญ : สัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมจัดเปJนสัตว(ป%ามีกระดูกสันหลัง ท่ีมีการกระจาย            
ในธรรมชาติในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( พบได�ในหลายสภาพถ่ินท่ีอาศัย นับว!ามีความสําคัญต!อระบบนิเวศในเชิง
ของห!วงโซ!และสายใยอาหาร บทบาทในการผสมเกสร การกระจายเมล็ดพืชพรรณ การควบคุมเมล็ดพืชพรรณ 
และการควบคุมปริมาณพืชพรรณในธรรมชาติ บทบาทท่ีมีต!อสังคมมนุษย(มายาวนานนับจากอดีตในเรื่องของ
การเปJนแหล!งป�จจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ!งห!ม ยารักษาโรค และท่ีอยู!อาศัย จากชิ้นกระดูก และหนังสัตว(ป%า          
ท่ีถูกนําไปใช�สร�างเปJนกระโจมท่ีพัก การจับมาเลี้ยง และฝ�กใช�แรงงาน หรือใช�เปJนสัตว(พาหนะ. การสูญเสีย
ถ่ินท่ีอาศัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพถ่ินท่ีอาศัย (Habitat Loss and Habitat Modification) ส!งผลกระทบ
อย!างรุนแรงต!อสัตว(ป%าโดยเฉพาะสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม สัตว(ขนาดใหญ! และขนาดกลางถูกล!าทําลาย หรือ
หายหมดไปอย!างรวดเร็วจากน้ํามือมนุษย(  
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       1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
        (1)  เพ่ือสํารวจ จําแนกชนิด และความมากมายของชนิดสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม 
        (2)  เพ่ือเปรียบเทียบชนิด ความมากมาย และความแตกต!างของสัตว(ป%าเลี้ยงลูก
ด�วยนม เพ่ือประเมินสถานภาพป�จจุบัน ภัยคุกคาม และแนวทางการอนุรักษ( และจัดการการสัตว(ป%า ในกลุ!มนี้ 
       2) วิธีการศึกษา 
        (1)  ศึกษาสถานภาพการแพร!กระจาย ความชุกชุมและถ่ินท่ีอยู!อาศัยของสัตว(เลี้ยง
ลูกด�วยนมขนาดใหญ! และขนาดเล็กในถ่ินท่ีอาศัยของสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม 
        (2)  การสํารวจชนิดสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนมแยกตามสภาพพ้ืนท่ีตามท่ีจําแนกไว�
ข�างต�น โดยดําเนินการสํารวจโดยทางตรง และทางอ�อม (Direct & Indirect Counts) โดยใช�แนวสํารวจผ!าน
พ้ืนท่ี และเข�าตรวจสอบในบริเวณท่ีมีความสําคัญต!อสัตว(ป%า เช!น ถํ้า แหล!งน้ําซับ แหล!งโป%ง แหล!งพืชอาหาร         
ตามฤดูกาล เพ่ือจําแนกชนิด (Species Identification) ตามลําดับอนุกรมวิธานการใช�ชื่อสัตวศาสตร( และชื่อ
สามัญ (Zoological and Common Names) ยึดตามเอกสาร Mammals of Thailand เขียนโดย Lekakul 
& McNeely (1988) และเอกสาร Mammals of South-east Asia 
        (3)  การประเมินความมากมาย (Abundance Level) ของการปรากฏ ในรูปของ 
Relative Frequency จากความถ่ีของการพบโดยตรง หรือพบร!องรอยท่ีปรากฏ เช!น รอยตีน กองมูล รอยคุ�ย 
รอยเล็บร!องรอยการกัดกินพืชอาหาร เปJนต�น พร�อมท้ังบันทึกข�อมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องลงในแบบฟอร(ม
สํารวจ เช!น ป�จจัยคุกคามท่ีพบเห็นในระหว!างการสํารวจในกลุ!มต!าง ๆ เช!น รอยเท�าคน ซากสัตว(ท่ีตายแล�ว         
ท่ีพักในการล!าสัตว( อุปกรณ(หรือวัสดุท่ีใช�ในการล!าสัตว( ได�แก! ปลอกกระสุนป�น การทําไม�ในป%า การเข�าไปเก็บ
หาของป%าของชาวบ�าน สิ่งปลูกสร�างหรือพ้ืนท่ีอยู!อาศัยในพ้ืนท่ีป%า หรือพ้ืนท่ีชาวบ�านนําสัตว(ไปเลี้ยง เปJนต�น 
จํานวน 3 ระดับ โดยเปรียบเทียบในกลุ!มใกล�เคียงกัน ได�แก! (1) พบมาก (Very Commonly Seen มากกว!า 
70% ข้ึนไป) (2) พบปานกลาง (Commonly Seen ระหว!างมากกว!า 40-70%) และ (3) พบน�อย Less 
Commonly Seen พบระหว!าง 1-40%) 
        (4)  การประเมินสถานภาพป�จจุบัน ภัยคุกคามต!อสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม ท่ีพบใน
พ้ืนท่ีศึกษาท่ีพบจริง ท้ังนี้ อาจมีการเปรียบเทียบหรือใช�ประโยชน(จากข�อมูลงานวิจัย หรือเอกสารต!างๆ ท่ีจะ
ดําเนินการตรวจค�นเพ่ิมเติมจากงานท่ีมีการดําเนินการในพ้ืนท่ี 
        (5)  การตรวจสอบสถานภาพการอนุรักษ(ด�านสัตว(ป%า พิจารณาจากเอกสาร           
ท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดสถานภาพการอนุรักษ(สัตว(ป%า พิจารณาจากสถานภาพท่ีกําหนดตาม พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ�มครองสัตว(ป%า พ.ศ. 2535 และเอกสาร IUCN-red lists และสถานภาพท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) 
        (6)  ทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการ
ปRองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต!อไป 
       3) ผลการศึกษา 
        การสํารวจ และศึกษาความหลากหลายด�านสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม นับว!าจะให�
ผลดีต!อการทราบชนิดพันธุ( ทราบการกระจาย และความมากมายท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสําคัญ และ
สามารถช!วยอนุรักษ(ความหลากหลายของทรัพยากรประเภทนี้ไว�ด�วยในโอกาสเดียวกัน ซ่ึงหลังการศึกษา
สามารถเกิดมุมมอง และแนวทางการอนุรักษ( และจัดการในอนาคตต!อไป จากการสํารวจพบว!าสัตว(เลี้ยงลูก
ด�วยนม  มี 167 ชนิด (ดังตาราง 3.3-25) โดยสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! 15 ชนิด พบมีค!าความชุกชุมตํ่ามาก        
พบได�ยาก (Rare) ได�แก! ช�างป%า ควายป%า สมเสร็จ วัวแดง หมูป%า เสือโคร!ง เสือดาว/เสือดํา หมาใน และหมา
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จิ้งจอก และมีค!าตํ่ามากพบไม!บ!อย (Uncommon) ได�แก! เลียงผา กวางป%า กระทิง เก�ง หมีหมาและ หมีควาย 
ท้ังนี้เปJนเพราะสัตว(เหล!านี้ถูกรบกวนจากถ่ินท่ีอยู!อาศัยจากมนุษย( สําหรับในฤดูหนาวหรือฤดูแล�งซ่ึงเปJนช!วงท่ี
น้ําในอ!างลดลง จะมีสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมชนิดต!างๆ ท่ีอาศัยอยู!ในพ้ืนท่ี และสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมอพยพหากิน
ตามริมอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( และภาพ 3.3-27 แสดงภาพสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรี
นครินทร( 
        การศึกษาครั้งนี้  ทําการประเมินสถานภาพป�จจุบัน ตามวิธีการประเมินโดย            
กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) ซ่ึงแบ!งระดับการประเมินโดยใช�รหัส 0 : ไม!พบ 1 : พบ และ 
2 : ไม!ยืนยัน และทําการตรวจสอบความถูกต�องกับผู�เชี่ยวชาญกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช 
(2557) เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( (2557) 
 

ตาราง  3.3-25 บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 
แหล-งท่ีมา สถานภาพ

ปGจจุบนั A B C D 

1 ตุ!น, ติ่ง Kloss's Mole Euroscaptor klossi 1 1 1  1 
2 หนูผีบ�าน House Shrew Suncus murinus  1 1  1 
3 หนูผีจิ๋ว Pygmy White-Toothed Shrew Suncus etruscus  1 1  1 
4 หนูผีนา South-East Asian Shrew Crocidura fuliginosa  1 1  1 
5 หนูผีอ!างกา Kashmir White-tooted Shrew Crocidura pullata  1 1  1 
6 กระแตเหนือ Northern Treeshew Tupaia belangeri  1 1  1 
7 กระแตใต� Common Treeshrew Tupaia glis 1    1 
8 ค�างคาวแม!ไก!ป%าฝน Large Flying-Fox Pteropus vampyrus  1 1  2 
9 ค�างคาวแม!ไก!ภาคกลาง Lyle's Flying-Fox Pteropus lylei  1 1  1 
10 ค�างคาวขอบหูดําใต� Sunda Tailless Fruit Bat Megaerops ecaudatus 1 1 1  1 
11 ค�างคาวขอบหูดําเหนือ Northern Tailless Fruit Bat Megaerops niphanae  1 1  2 
12 ค�างคาวขอบหูขาวกลาง Greater Short-Nosed Fruit Bat Cynopterus sphinx 1 1 1  2 
13 ค�างคาวขอบหูขาวใหญ! Horsfield's Fruit Bat Cynopterus horsfieldi  1 1  1 
14 ค�างคาวขอบหูขาวเล็ก Lesser Short-Nosed Fruit Bat Cynopterus brachyotis  1 1  2 
15 ค�างคาวบัวฟ�นกลม Geoffroy's Rousette Rousettus amplexicaudatus  1 1  1 
16 ค�างคาวบัวฟ�นร ี Leschenault's Rousette Rousettus leschenaultii  1 1  2 
17 ค�างคาวเล็บกุด Cave Nectar Bat Eonycteris spelaea 1 1 1  1 
18 ค�างคาวหน�ายาวใหญ! Greater Long-Tongued Nectar Bat Macroglossus sobrinus 1 1 1  2 
19 ค�างคาวปxกถุงต!อมคาง Long-Winged Tomb Bat Taphozous longimanus  1 1  1 
20 ค�างคาวปxกถุงใหญ! Theobald's Tomb Bat Taphozous theobaldi  1 1  2 
21 ค�างคาวปxกถุงเคราดํา Black-Bearded Tomb Bat Taphozous melanopogon  1 1  1 
22 ค�างคาวแวมไพร(แปลงเล็ก Lesser False-Vampire Megaderma spasma  1 1  2 
23 ค�างคาวแวมไพร(แปลงใหญ! Greater False-Vampire Megaderma lyra  1 1  1 
24 ค�างคาวมงกุฎยอดส้ันใหญ! Acuminate Horseshoe Bat Rhinolophus acuminatus  1 1  2 
25 ค�างคาวมงกุฎเล็ก Least Horseshoe Bat Rhinolophus pusillus  1 1  1 
26 ค�างคาวมงกุฎจมกูแหลม Blyth's Horseshoe Bat Rhinolophus lepidus 1 1 1  2 
27 ค�างคาวมงกุฎปลอมเล็ก Croslet Horseshoe Bat Rhinolophus coelophyllus  1 1  1 
28 ค�างคาวมงกุฎปลอมใหญ! Shamel's Horseshoe Rhinolophus shameli  1 1  2 
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ตาราง 3.3-25  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B C D 

29 ค�างคาวมงกุฎใหญ! Great Woolly Horseshoe Bat Rhinolophus luctus  1 1  1 
30 ค�างคาวมงกุฎสามใบพัด Trefoil Horseshoe Bat Rhinolophus trifoliatus  1 1  2 
31 ค�างคาวมงกุฎเทาแดง Intermediate Horseshoe Bat Rhinolophus affinis  1 1  1 
32 ค�างคาวมงกุฎยอดส้ันเล็ก Thomas's Horseshoe Bat Rhinolophus thomasi  1 1  1 
33 ค�างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางส้ัน Lesser Brown Horseshoe Bat Rhinolophus stheno  1 1  1 
34 ค�างคาวมงกุฎมลายู Malayan Horseshoe Bat  Rhinolophus malayanus  1 1  2 
35 ค�างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ! Dobson's Horseshoe Bat Rhinolophus yunanensis  1 1  1 
36 ค�างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก Pearson's Horseshoe Bat Rhinolophus pearsonii  1 1  2 
37 ค�างคาวหน�ายักษ(กระบังหน�า Shield-Faced Roundleaf Bat Hipposideros lylei  1 1  1 
38 ค�างคาวหน�ายักษ(ทศกัณฐ( Great Roundleaf Bat Hipposideros armiger  1 1  1 
39 ค�างคาวหน�ายักษ(หมอนโค�ง Diadem Roundleaf Bat Hipposideros ldiadema  1 1  2 
40 ค�างคาวหน�ายักษ(สองสี Bicoloured Roundleaf Bat Hipposideros bicolor 1 1 1  1 
41 ค�างคาวหน�ายักษ(เล็กหูใหญ! Large-Eared Roundleaf Bat Hipposideros pomona  1 1  2 
42 ค�างคาวหน�ายักษ(สีจาง Ashy Roundleaf Bat Hipposideros cineraceus  1 1  1 
43 ค�างคาวหน�ายักษ(จมูกปุ%ม Thai Roundleaf Bat Hipposideros halophyllus  1 1  2 
44 ค�างคาวหน�ายักษ(สามหลืบ Intermediate Leaf-nosed Bat Hipposideros larvatus  1 1  2 
45 ค�างคาวสามศร Trident Roundleaf Bat Aselliscus stoliczkanus  1 1  2 
46 ค�างคาวไอ�แหว!งใหญ! Asian Tailless Roundleaf Bat Coelops frithii 1 1 1  2 
47 ค�างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว Asian Whiskered Myotis Myotis muricola  1 1  1 
48 ค�างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวส้ัน Small-Toothed Myotis Myotis siligorensis  1 1  1 
49 ค�างคาวหูหนูตีนโตใหญ! Hasselt's Myotis  Myotis hasseltii  1 1  1 
50 ค�างคาวหูหนูตีนโตเล็ก Horsfield's Myotis Myotis horsfieldii  1 1  1 
51 ค�างคาวลูกหนูบ�าน Javan Pipistrelle Pipistrellus javanicus  1 1  1 
52 ค�างคาวลูกหนูอินเดีย Coromandel Pipistrelle Pipistrellus coromandra  1 1  2 
53 ค�างคาวลูกหนูจิ๋ว Least Pipistrelle Pipistrellus tenuis  1 1  1 
54 ค�างคาวลูกหนูถ้ํา Chinese Pipistrelle Hypsugo pulveratus  1 1  1 
55 ค�างคาวไผ!หัวแบนใหญ! Greater Bamboo Bat Tylonycteris robustula  1 1  2 
56 ค�างคาวไผ!หัวแบนเล็ก Lesser Bamboo Bat Tylonycteris pachypus  1 1  2 
57 ค�างคาวฟ�นหน�าซ�อนเล็ก Least False-Serotine Hesperoptenus blanfordi  1 1  1 

58 ค�างคาวมือปุ%ม Common Thick-thumbed Bat Glischropus tylopus  1 1  1 
59 ค�างคาวท�องน้ําตาลใหญ! Eurasian Serotine Eptesicus serotinus  1 1  1 
60 ค�างคาวเพดานเล็ก Lesser Asian House Bat Scotophilus kuhlii 1 1 1   
61 ค�างคาวเพดานใหญ! Greater Asian House Bat Scotophilus heathii  1 1  2 
62 ค�างคาวจมูกหลอดหูสั้น Round-Eared Tube-Nosed Bat Murina cyclotis  1 1  1 
63 ค�างคาวจมูกหลอดท�องขาว Greater Tube-Nosed Bat Murina leucogaster  1 1  1 
64 ค�างคาวปxกพับดําใหญ! Large Bent-Winged Bat Miniopterus magnater  1 1  2 
65 ค�างคาวปxกพับเล็ก Small Bent-Winged Bat Miniopterus pusillus  1 1  1 
66 ค�างคาวปxกพับใหญ! Eastern Bent-winged Bat Miniopterus fuliginosus  1 1  1 
67 ค�างคาวปxกขนเหนือ Greater Hairy-winged Bat Harpiocephalus mordax  1 1  2 
68 ค�างคาวยอดกล�วยผีเส้ือ Painted Woolly Bat Kerivoula picta 1 1 1  1 
69 ค�างคาวยอดกล�วยปxกใส Hardwicke's Woolly Bat Kerivoula hardwickii  1 1  2 
70 ค�างคาวยอดกล�วยปxกปุ%ม Papillose Woolly Bat Kerivoula papillosa 1 1 1  2 
71 ค�างคาวยอดกล�วยเล็ก Least Woolly Bat Kerivoula minuta 1 1 1  2 
72 ค�างคาวปากย!น Asian Wrinkle-Lipped Bat Chaerephon plicatus 1 1 1  2 
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ตาราง  3.3-25  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B C D 

73 ล่ินชวา Sunda Pangolin Manis javanica 1 1 1  1 
74 บ!าง, พุงจง Sunda Colugo Galeopterus variegatus 1 1 1  1 
75 ลิงลมใต� Sanda Slow Loris Nycticebus coucang 1 1 1  1 
76 ค!างหงอก Indochinese Silvered Langur Trachypithecus germaini  1 1  1 
77 ค!างแว!นถิ่นเหนือ Phayre's Langur Trachypithecus phayrei 1 1 1 1 1 
78 ลิงวอก Rhesus Macaque Macaca mulatta 1 1 1  1 
79 ลิงแสม Long-Tailed Macaque Macaca fascicularis 1 1 1  1 
80 ลิงไอ�เง๊ียะ Assamese Macaque Macaca assamesis 1 1 1  1 
81 ลิงกังใต� Southern Pig-Tailed Macaca Macaca nemestrina 1 1 1  1 
82 ลิงเสน Stump-Tailed Macaque Macaca arctoides  1 1 1 1 
83 ชะนีธรรมดา, ชะนีมือขาว White-Handed Gibbon Hylobates lar 1 1 1  1 
84 หมีควาย Asian Black Bear Ursus thibetanus  1 1  1 
85 หมีหมา, หมีคน Sun Bear Helarctos malayanus 1 1 1  1 
86 หมาไม� Yellow-Throated Marten Martes flavigula  1 1 1  1 
87 หมาหริ่ง Large-Toothed Ferret-Badger Melogale personata 1 1 1  1 
88 หมูหริ่ง Hog Badger Arctonyx collaris 1 1 1  1 
89 นากใหญ!ธรรมดา, นากใหญ!ภูเขา Eurasian Otter Lutra lutra  1 1  1 
90 นากเล็กเล็บส้ัน Oriental Small-Clawed Otter Aonyx cinerea  1 1  1 
91 นากใหญ!ขนเรียบ Smooth Otter Lutrogale perspicillata  1   2 

92 ชะมดเช็ด Small Indian Civet Viverricula indica  1 1  1 
93 ชะมดแผงสันหางดํา Large-Spotted Civet Viverra megaspila  1 1  1 
94 ชะมดแผงหางปล�อง Large Indian Civet Viverra zibetha  1 1  1 
95 อีเห็นเครือ Masked Palm Civet Paguma larvata 1 1 1  1 
96 อีเห็นข�างลาย, อีเห็นธรรมดา Common Palm Civet Paradoxurus hermaphroditus  1 1  1 
97 อีเห็นหน�าขาว, อีเห็นหูด!าง Small-Toothed Palm Civet Arctogalidia trivirgata  1 1  1 
98 ชะมดแปลงลายแถบ Banded Linsang Prionodon linsang  1 1  1 
99 หมีขอ, บินตุรง Binturong Arctictis binturong 1 1 1  1 
100 อีเห็นลาดพาด Banded Civet Hemigalus derbyanus  1 1  2 
101 พังพอนเล็ก, พังพอนธรรมดา Small Asian Monogoose Herpestes javanicus  1 1  1 

102 พังพอนกินปู Crab-Eating Monogoose Herpestes urva 1 1 1  1 

103 เสือลายเมฆ Clouded Leopard Neofelis nebulosa 1 1 1  1 

104 เสือดาว, เสือดํา Leopard Panthera pardus 1 1 1  1 
105 เสือโคร!ง Tiger Panthera tigris 1 1 1  1 
106 แมวลายหินอ!อน Marbled Cat Pardofelis marmorata  1 1  1 
107 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus bengalensis 1 1 1  1 
108 เสือปลา Fishing Cat Prionailurus viverrinus 1 1 1  2 
109 แมวป%า, เสือกระต!าย Jungle Cat Felis chaus  1 1  2 
110 เสือไฟ Asian Golden Cat Catopuma temminckii 1 1 1  1 
111 ช�าง Asian Elephant Elephas maximus 1 1 1  1 
112 สมเสร็จ, ผสมเสร็จ Asian Tapir Tapirus indicus 1 1 1  1 
113 หมูป%า Eurasian Wild Pig Sus scrofa 1 1 1  1 
114 กระจงเล็ก, กระจงหนู Lesser Mousedeer Tragulus kanchil   1 1  1 
115 เก�งหม�อ, เก�งดํา Fea's Munjac Muntiacus feae 1 1 1  1 
116 เก�งใต� Red Muntjac Muntiacus muntjak 1 1 1  1 
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ตาราง 3.3-25  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B C D 

117 เนื้อทราย Hog Deer Axis porcinus 1  1  1 
118 กวางป%า Sambar Rusa unicolor 1 1 1  1 
119 วัวแดง, วัวดํา Banteng Bos javanicus 1 1 1  1 
120 กระทิง, เมย Gaur Bus gaurus 1 1 1  1 
121 ควายป%า Water Buffalo Bubalus bubalis 1 1 1  1 
122 เลียงผาใต� Southern Serow Capricornis sumatraensis 1 1 1  1 
123 พญากระรอกดํา Black Giant Squirrel Ratufa bicolor 1 1 1  1 
124 กระรอกปลายหางดํา Grey-Bellied Squirrel Callosciurus caniceps 1 1 1  1 
125 กระรอกท�องแดง Pallas's Squirrel Callosciurus erythraeus 1 1 1  1 
126 กระรอกหลากสี Variable Squirrel Callosciurus finlaysonii 1 1 1  1 
127 กระเล็นขนปลายหูสั้น Western Striped Squirrel Tamiops mcclellandii 1 1 1  1 
128 กระจ�อน Indochinese Ground Squirrel Menetes berdmorei 1    1 
129 กระรอกดินแก�มแดง Red-Cheeked Squirrel Dremomys rufigenis  1 1  1 
130 พญากระรอกบินหูแดง Red Giant Flying Squirrel Petaurista petaurista  1 1  1 
131 พญากระรอกบินหูดําหางสีเข�ม Indian Giant Flying Squirrel Petaurista philippensis  1 1  1 
132 พญากระรอกบินหูดํา Lesser Giant Flying Squirrel Petaurista elegans  1 1  1 

133 พญากระรอกบินหูขาว Red and White Giant Flying  Petaurista alborufus  1 1   
134 กระรอกบินตีนขน Squirrel Belomys pearsonii 1 1 1  1 
135 กระรอกบินเล็กแก�มขาว Hairy-Footed Flying Squirrel Hylopetes phayrei  1 1  1 
136 กระรอกบินแก�มแดง Phayre's Flying Squirrel Hylopetes spadiceus  1 1  1 
137 กระรอกบินเล็กสีส�ม Red-Cheeked Flying Squirrel Hylopetes spadiceus 1 1 1  1 
138 หนูท�องขาว red-cheeked flying squirrel Rattus rattus  1 1  1 
129 หนูนาเล็ก House Rat Rattus losea  1 1  1 
140 หนูจิ๊ด Lesser Ricefield Rat Rattus exulans  1 1  1 

141 หนูท!อ Pacific Rat Rattus norvegicus  1 1  1 
142 หนูเกาะ Norway Rat Rattus andamanensis  1 1  1 
143 หนูพุกใหญ! Indochinese Forest Rat Bandicota indica  1 1  1 
144 หนูพุกเล็ก Greater Bandicoot Rat Bandicota savilei  1 1  1 
145 หนูฟ�นขาวเล็ก Savile's Bandicoot Rat Berylmys berdmorei 1 1 1  1 
146 หนูฟ�นขาวใหญ! Berdmore's Rat Berylmys bowersi  1 1  1 
147 หนูฟ�นขาวกลาง Bowers's Rat Berylmys mackenziei  1 1  1 
148 หนูขนเส้ียนสีน้ําตาลแดง Median white-tooth rat Niviventer fulvescens  1 1  1 
149 หนูขนเส้ียนดอย Indomalayan Niviventer Niviventer bukit  1 1  2 
150 หนูหวาย Hill rat Leopoldamys sabanus  1 1  1 
151 หนูฟานเหลือง Long-Tailed Gaint Rat Maxomys surifer  1 1  2 
152 หนูหริ่งบ�าน Red Spiny Maxomys Mus musculus  1 1  1 
153 หนูหริ่งใหญ! Asian House Mouse Mus cookii  1 1  1 
154 หนูหริ่งนาหางส้ัน Cook's Mouse Mus cervicolor  1 1  2 
155 หนูหริ่งป%าใหญ!ขนเส้ียน Fawn-Coloured Mouse Mus shortridgei  1 1  1 
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ตาราง 3.3-25  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B C D 

156 หนูหริ่งนาหางยาว Shortridge's Mouse Mus caroli  1 1  1 
157 หนูหริ่งป%าเล็กขนเส้ียน Ricefield Mouse Mus pahari  1 1  2 
158 หนูมือลิง Indochinese Shhrewlike Mouse Vandeleuria oleracea  1 1  1 
159 หนูหริ่งไม�หางพู! Long-Tailed Climbing Mouse Chiropodomys gliroides  1 1  1 
160 อ�นใหญ! Indomalayan Pencil-Tailed Tree- Rhizomys sumatrensis  1 1  1 
161 อ�นกลาง Mouse Rhizomys pruinosus 1 1 1  1 
162 อ�นเล็ก Indomalayan Bamboo Rat Cannomys badius  1 1  1 
163 เม!นใหญ! Hoary Bamboo Rat Hystrix brachyura 1 1 1  1 

164 เม!นหางพวง Lesser Bamboo Rat Atherurus macrourus  1 1  1 
165 กระต!ายป%า Burmese Hare Lepus peguensis 1 1 1  1 
166 หมาไน Dhole Cuon alpinus 1 1 1  1 
167 หมาจิ้งจอก Golden jackel Canis aureus 1 1 1  1 

รวม 63 164 10 7 130 

หมายเหตุ  0 : ไม!พบ  
  1 : พบ      
  2 : ไม!ยืนยัน 
  A : ผู�เช่ียวชาญกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช (2557)   
  B  : เจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าเข่ือนศรีนครินทร( (2557) 
  C  : คณะผู�สํารวจ (2557) 
  D : ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 สถานภาพปGจจุบัน : ประเมินโดยกลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) 
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           ลิงลม หรือ นางอาย (Slow loris)              นากใหญ-ขนเรียบ (Smooth-coated otter) 
 

  
  กระรอกปลายหางดํา (Grey-bellied Squirrel)        หมีขอ, บินตุรงค (Binturong, Bearcat) 
 

  
        ชะนีมือขาว (white hand gibbon)           กระรอกปลายหางดํา (Grey-bellied Squirrel) 
 

 
ควายป+า ( Wild water buffalo) 

ภาพ 3.3-27 สัตวเล้ียงลูกด�วยนมท่ีพบบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 
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     3.2) การศึกษาสัตวป+าประเภทนก (Bird) ในปGจจุบัน 
       ความสําคัญ : นก เปJนกลุ!มสัตว(ป%าท่ีมีคุณค!าท้ังโดยตัวชนิดของนก และประโยชน(          
ท่ีเกิดข้ึนต!อมนุษย(ท้ังทางตรง และทางอ�อม สามารถใช�เปJนดัชนีบ!งบอกความอุดมสมบูรณ(ของสภาพแวดล�อม 
การศึกษาความหลากชนิด สถานภาพ ความชุกชุม ความมากมาย ความหลากหลาย ความคล�ายคลึงของนกป%า 
ทําให�เกิดความเข�าใจสภาพแวดล�อม ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน(ในการรักษาชนิดของนกท่ีอยู!ในสถานะภาพต!างๆ 
กัน เช!น ใกล�สูญพันธุ( หรือถูกคุกคาม เปJนต�น 
       1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
        (1)  เพ่ือสํารวจ จําแนกชนิด และความมากมายของชนิดสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม 
        (2)  เพ่ือศึกษาชนิดและสถานภาพของชนิดนก  
        (3)  เพ่ือศึกษาการกระจายของนกตามฤดูกาล 
        (4)  เพ่ือศึกษาความชุกชุม ความหลากหลาย ความคล�ายคลึงของนกท่ีปรากฏใน
พ้ืนท่ีป%าตามฤดูกาล 
       2) วิธีการศึกษา 
        สํารวจชนิดและปริมาณของนกป%า แต!ละชนิดในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยศึกษาพ้ืนท่ีรอบ
อ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( รัศมี 5 กิโลเมตร โดยเปรียบเทียบกับข�อมูลก!อนสร�างเข่ือนและปx พ.ศ. 2530         
ท้ังการพบเห็นตัว ขน รัง ต�นไม� ก่ิงไม� ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนในพ้ืนท่ี โดยใช�เวลา ช!วงระยะเวลา และ
ระยะทางการสํารวจแปรผันตามขนาดพ้ืนท่ีตัวอย!าง กระจายการเก็บข�อมูลให�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี ตัวแทนท่ีดี 
และช!วงเวลาในรอบปx ท่ีสัมพันธ(กับการปรากฏของชนิดของนกในพ้ืนท่ี 
        (1)  ใช�การสํารวจท้ังแบบพบเห็นตัวโดยตรง และท่ีจําแนกจากเสียงร�องบนต�นไม�            
ของเส�นทางแบบสํารวจเปJนจุด (Simple Point Count, Variable Point Count) โดยใช�การหยุดบนจุด
สํารวจทุก 10 นาที อย!างน�อยพ้ืนท่ีละ 30 จุดสํารวจ แยกข�อมูลตามชนิดนกท่ีพบ  
        (2)  ศึกษาชนิดของนกท่ีพบ ใช�การจําแนกโดยอ�างอิงตามเอกสารของ King et. al. 
(1975) และ Lekagul and Round (1991) ศึกษาความชุกชุมนก  
        (3)  จัดทําสถานภาพทางการอนุรักษ(ของนกโดยอ�างอิงจาก IUCN (2015) 
        (4)  ความชุกชุมของนกในแต!ละพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยการคํานวณค!าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว(ป%า (Shannon-Weiner Index) ทุกเดือนตามฤดูกาล 
        (5)  คํานวณค!าความคล�ายคลึงของนกในแต!ละพ้ืนป%าท่ีทําการศึกษา (Similarity 
index) ทุกเดือนตามฤดูกาล 
        (6)  ศึกษาแหล!งอาหารนก ท่ีอยู!อาศัย การเปลี่ยนแปลงท่ีถูกบุกรุกทําลาย และ
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
        (7)  ทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบของนกเพ่ือพิจารณากําหนด
มาตรการปRองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต!อไป  
       3) ผลการศึกษา 
        สําหรับนกท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( มี 145 ชนิด (ตาราง 3.3-26) และ
สามารถถ!ายรูปได� 70 ชนิด (ภาพ 3.3-27) นอกจากนี้ยังพบนกท่ีอาศัยอยู!ตามริมน้ําในพ้ืนท่ีน้ําลด ได�แก!           
นกเหยี่ยว นกแซงแซว นกยูง นกเปJดแดง นกตะขาบทุ!ง นกพิราบป%า และนกเขาไฟ เปJนต�น สําหรับในฤดูหนาวหรือฤดู
แล�ง พบว!า มีนกอพยพหลายชนิดท่ีอพยพจากประเทศหนาว ได�แก! นกนางนวล นกหัวโต นกเหยี่ยวก่ิงก!าสีดํา 
เหยี่ยวนกเขาพันธุ(จีน อีแร�งสีน้ําตาลหิมาลัย นกกระเต็นน�อยธรรมดา นกชายเลนน้ําจืด นกเด�าดิน นกกระแต
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หัวเทา เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวนกเขาพันธุ(ญี่ปุ%น เหยี่ยวออสเปร นกยางกรอกพันธุ(จีน นกอีเสือสีน้ําตาล นกกระเบื้อง
ผา นกเอ้ียงถํ้า นกจับแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดธรรมดา สําหรับในฤดูหนาวหรือฤดูแล�ง ซ่ึงเปJนช!วงท่ีน้ําในอ!าง
ลดลด จะมีนกชนิดต!าง ๆ ท่ีอาศัยอยู!ในพ้ืนท่ีและนกอพยพหากินตามริมอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( 
การศึกษาครั้งนี้ ทําการประเมินสถานภาพป�จจุบัน ตามวิธีการประเมินโดยกลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(
สัตว(ป%า (2557) ซ่ึงแบ!งระดับการประเมินโดยใช�รหัส 0 : ไม!พบ 1 : พบ และ 2 : ไม!ยืนยัน และทําการ
ตรวจสอบความถูกต�องกับกลุ!มวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( (2557) และคณะผู�วิจัย (2557) 
 

ตาราง 3.3-26  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภท นก ในบริเวณเขตอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 

ลําดับที ่
จํานวนที่พบนก ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งที่มา 

สถานภาพปGจจุบัน 

A B C 

1 นกกระทาทุ!ง Chinese Francolin  Francolinus pintadeanus 1 1 
 

1 

2 ไก!ป%า Red Junglefowl  Gallus gallus 1 1 1 1 

3 ไก!ฟRาหลังเทา Kalij Pheasant  Lophura leucomelanos 1 1 1 1 

4 นกยูง Green Peafowl Pavo muticus 1 1 1 1 

5 เปJดแดง Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica  
1 1 1 

6 นกคุ!มอืดใหญ! Yellow-legged Buttonquail Turnix tanki  1  1 

7 นกหัวขวานจิ๋วท�องลาย Speckled Piculet Picumnus innominatus 1 1 1 1 

8 นกหัวขวานจิ๋วค้ิวขาว White-browed Piculet Sasia ochracea 1 1 
 

1 

9 นกหัวขวานด!างแคระ Grey-capped Woodpecker Dendrocopos canicapillus 1 1 
 

1 

10 นกหัวขวานสีตาล Rufous Woodpecker Celeus brachyurus 1 1 
 

1 

11 นกหัวขวานป%าไผ! Laced Woodpecker Picus vittatus 1 1 
 

1 

12 นกหัวขวานสามนิว้หลังทอง Common Flameback Dinopium javanense 1 1 1 1 

13 นกหัวขวานส่ีนิ้วหลังทอง Greater  Flameback Chrysocolaptes lucidus 1 1 1 1 
14 นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ Heart-spotted Woodpecker Hemicircus canente 1 1 1 1 

15 นกตั้งล�อ Great Barbet Megalaima virens 1 1 1 1 

16 นกโพระดกธรรมดา Lineated Barbet Megalaima lineata 1 1 1 1 

17 นกตทีอง Coppersmith Barbet Megalaima haemacephla 1 1 1 1 

18 นกแก�ก,นกแกง Oriental Pied Hornbill Anthracocerros albirostris 1 1 
 

1 

19 นกกก,นกกาฮัง Great Hornbill Buceros bicornis 1 1 1 1 

20 นกเงือกกรามช�าง Wrinkled Hornbill Aceros corrugatus 1 1 1 1 

21 นกขนุแผนอกสีส�ม Orange-breasted Trogon Harpactes oreskios 1 1 1 1 
22 นกขนุแผนหัวแดง Red-headed Trogon Harpactes erythrocephalus 1 1 1 1 

23 นกตะขาบทุ!ง Indian Roller Coracias benghalensis 1 1 1 1 
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ลําดับที ่
จํานวนที่พบนก ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา 
สถานภาพปGจจุบัน 

A B C 

24 นกตะขาบดง Dollarbird Eurystomus orientalis 1 1  1 

25 นกกะรางหัวขวาน Common Hoopoe Upupa epops 1 1 1 1 

26 นกกะเต็นน�อยธรรมดา Common Kingfisher Alcedo atthis 1 1 1 1 

27 นกกะเต็นใหญ!ธรรมดา Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis 1 1  1 
28 นกกะเต็นอกขาว White-Throated  Kingfisher Halcyon smyrnensis 1 1  1 

29 นกจาบคาเคราน้ําเงิน Blue-Bearded  Bee-Eater Nyctyornis athertoni 1 1 1 1 
30 นกจาบคาหัวสีส�ม Chestnut-Headed  Bee-Eater Merops leschenaulti 1 1 1 1 

31 นกคัดคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo Clamator coromandus 1 1 1 1 

32 นกคัดคูพันธ(หิมาลัย Oriental Cuckoo Cuculus saturatus 1 1 1 

33 นกคัดคูแซงแซว Drongo Cuckoo Surniculus lugubris 1 1 1 1 

34 นกคัดคูมรกต Asian Emerald Cuckoo Chrysococcyx maculatus 1 1 1 1 
35 นกคัดคูสมี!วง Violet Cuckoo Chrysococcyx xanthorhynchus  1 1 1 

36 นกบ้ังรอกใหญ! Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis 1 1 1 1 

37 นกกาเหว!า Asian Koel Eudynamys scolopacea 1 1 1 1 

38 นกกะปูดใหญ! Greater Coucal Centropus sinensis 1 1 
 

1 

39 นกกะปูดเล็ก Lesser Coucal Centropus bengalensis 1 1 
 

1 

40 นกหกเล็กปากแดง Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis 1 1 1 1 

41 นกกะลิง Grey-headed Parakeet Psittacula finschii 1 1 
 

1 

42 นกแอ!นบ�าน Barn Swallow Hirundo rustica 
 

1 
 

1 

43 นกเค�ากู!,นกฮูก Collared Scops-owl Otus bakkamoena 1 1 1 1 

44 นกเค�าโมง,นกเค�าแมว Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides 1 1 1 1 

45 นกตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus 1 1 
 

1 

46 นกพิราบป%า Rock Pigeon Columba livia 
 

1 1 1 

47 นกเขาใหญ!หรอืนกเขาหลวง Spotted  Dove Streptopelia chinensis 1 1 1 1 
48 นกเขาไฟ Red Collared Dover Streptopelia tranquebarica 1 1 1 1 

49 นกเขาเปล�าธรรมดา Thick-Billed  Pigeon Treron curvirostra 1 1 1 1 

50 นกเขาเขียว Emerald Dove Chalcophaps indica 1 1 1 1 

51 นกลุมพู Green Imperial Pigeon Ducula aenea 
 

1 1 1 

52 นกมมู Mountain Imperial Pigeon Ducula badia 
 

1 1 1 

53 นกกวกั White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus 1 1 1 1 
54 นกจับแมลงหัวเทา Grey-Headed Canary  

Flycatcher 
Culicicapa ceylonensis 1 1 1 1 

55 นกกระแตแต�แว�ด Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 1 1 
 

1 

56 นกนางนวลธรรมดา Brown-headed Gull Larus brunnicephlus 
 

1 
 

1 

57 เหย่ียวกิ้งก!าสีดํา Black Baza Aviceda leuphotes 1 1 
 

1 

58 เหย่ียวรุ�ง Crested Serpent Eagle Spilornis cheela 1 1 1 1 

59 เหย่ียวนกเขาชิครา Shikra Accipiter badius 1 1 1 1 

60 เหย่ียวออสเปร Osprey Pandion haliaetus  1 1 1 
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ลําดับที ่
จํานวนที่พบนก ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา 

สถานภาพปGจจุบัน A B C 

61 เหย่ียวแมลงปอขาแดง Collared Falconet Microhierax caerulescens 1 1 
 

1 

62 นกเปJดผีเล็ก Little Grebe Tachybaptus ruficollis 1 1 

63 นกอ�ายง้ัว Orientar Darter Anhinga melanogaster 
 

1 1 1 

64 นกกาน้ําเล็ก Little Cormorant Phalacrocorax niger 
 

1 
 

1 

65 นกยางกรอกพันธุ(จนี Chinese Pond Heron Ardeoola bacchus 1 1 1 1 

66 นกกาบบัว Painted Stork Mycteria leucocephala  
 

1 
 

1 

67 นกปากห!าง Asian Openbill Anastomus  oscitans 1 1 
 

1 

68 นกแต�วแล�วหูยาว Eared Pitta Anthocincia phayre 1 1 1 1 

69 นกแต�วแล�วสีน้ําเงิน Biue Pitta Pitta cyanea 1 1 1 1 

70 นกแต�วแล�วธรรมดา Blue-winged Pitta Pitta moluccensis 1 1 1 1 

71 นกพญาปากกว�างลายเหลือง Banded Broadbill Eurylaimus javanicus 1 1 1 1 

72 นกเขียวคราม Asian Fairy Bluebird Irena puella 1 1 1 1 

73 นกเขียวก�านตองปxกสีฟRา Blue-winged Leafbird Chloropsis cochinensis 1 1 1 1 
74 นกเขียวก�านตองหน�าผากสีทอง Golden-Fronted  Leafbird Chloropsis aurifrons 1 1 1 1 

75 นกอีเสือลายเสือ Tiger Shrike  Lanius tigrinus 1 1 1 1 

76 นกขนุแผน Red-billed Biue Magpie Urocissa erythrorhyncha 1 1 1 1 

77 นกสาลิกาเขียว Common Green Magpie Cissa chinensis 1 1 1 1 

78 
นกกะลิงเขียด,นกกะลิงเขียด 
สีน้ําตาล 

Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda 1 1 
 

1 

79 นกกะลิงเขียดสีเทา Grey Treepie Dendrocitta formosae 1 1 1 1 

80 นกกาแวน Racket-tailed Treepie Crypsirina temia 1 1 
 

1 

81 นกอีกา Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 
 

1 1 1 

82 นกแอ!นพง Ashy Woodswallow Artamus fuscus 1 1 1 1 

83 นกขมิ้นท�ายทอยดํา Black-naped Oriole Oriolus chinensis 1 1 1 1 

84 นกขมิ้นหัวดําใหญ! Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus 1 1 1 1 

85 นกพญาไฟใหญ! Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus 
 

1 1 1 
86 นกเขนน�อยปxกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus 1 1 1 1 

87 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus 1 1 1 1 

88 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo Dicrurus macrocercus 1 1 1 1 

89 นกแซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo Dicrurus aeneus 1 1 1 1 
90 นกแซงแซวหางบ!วงเล็ก Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer 1 1 1 1 

91 นกแซงแซวหางบ!วงใหญ! Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus 1 1 1 1 

92 นกจับแมลงจกุดํา Black-naped Monarch Hypotthymis azurea 1 1 1 1 

93 นกแซวสวรรค( Asian Paradise-flycatcher Terpsiphone paradisi 1 1 1 1 

94 นกขมิ้นน�อยธรรมดา Common Iora  Aegithina tiphia 1 1 1 1 

95 นกกระเบ้ืองผา Blue  Rock  Thrush Monticola solitarius 1 1 1 1 

96 นกเอี้ยงถ้ํา Blue Whistlin thruah Myophonus caeruleus 1 1 1 1 

97 นกเดินดงหัวสีส�ม Orange-headed Thrush Zoothera citrina 1 1 1 1 

98 นกเดินดงสีคลํ้า Eyebrowed Thrush Turd feae 1 1 1 1 
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ลําดับที ่
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แหล-งท่ีมา 
สถานภาพปGจจุบัน 

A B C 

99 นกจับแมลงสีน้ําตาล Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica 
 

1 1 1 

100 นกจับแมลงสีฟRา Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus 1 1 1 

101 นกจับแมลงคอสีน้ําตาลแดง Hill Blue Flycatcher Cyornis banyumas 1 1 1 

102 นกจับแมลงคอสีน้ําเงินเข�ม Blue-throated Flycatcher Cyornis rubeculoides 1 1 1 1 

103 นกจับแมลงอกส�มท�องขาว Tickell's Blue Flycatcher Cyornis tickelliae 1 1 1 1 

104 นกจับแมลงสีฟRาอ!อน Pale Blue Flycatcher  Cyornis unicolor 1 1 1 1 

105 นกเขนน�อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin Luscinia cyane 1 1 1 1 

106 นกกางเขนบ�าน Oriental  Magpie- Robin Copsychus saularis 1 1 1 1 

107 นกกางเขนดง White-Rumped  Shama Copsychus malabaricus 1 1 1 1 

108 นกกางเขนน้ําหลังเทา Slaty-backed Forktail Enicurus schistaceus 1 1 1 1 

109 นกกิ้งโครงคอดํา Black-collared Starling Gracupica nigricollis 1 1 
 

1 
110 นกกิ้งโครงหัวสีนวล Vinous-brested Starling Acridotheres burmannicus  1  1 

111 นกเอี้ยงสารกิา Common Myna Acridotheres tristis 
 

1 
 

1 

112 นกเอี้ยงหงอน White-vented Myna Acridotheres grandis 
 

1 
 

1 

113 นกเอี้ยงหัวสีทอง Golden-Crested  Myna Ampeliceps coronatus 1 1 1 1 

114 นกขนุทอง Hill Myna Gracula religiosa 1 1 1 1 

115 นกไต!ไม�หน�าผากกํามะหย่ี Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis 1 1 1 1 

116 นกติ๊ดสุลต!าน Sultan Tit  Melanochlora sultanea 1 1 

117 นกปรอดทอง Black-headed Bulbul Pycnonotus atriceps 
 

1 1 1 

118 นกปรอดเหลืองหัวจกุ Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris 1 1 1 1 

119 นกปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus 
 

1 1 1 

120 นกปรอดหัวสีเขม!า Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster 1 1 
 

1 

121 นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul Pycnonotus finlaysoni 1 1 1 1 

122 นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi 1 1 1 1 

123 นกปรอดสีขีเ้ถ�า Ashy Bulbul Hemixos flavala 1 1 1 1 

124 นกกระจิบธรรมดา Common Taijorbird Orthotomus sutorius 1 1 1 1 

125 นกกระจิบคอดํา Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis 1 1 1 1 

126 นกกระจิ๊ดธรรมดา Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus 1 1 1 1 
127 นกกะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus 1 1 1 1 

128 นกกะรางสร�อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush Garrulax monileger 1 1 1 1 

129 นกกะรางสร�อยคอใหญ! Greater Necklaced Laughingthrush Garrulax pectoralis  1 1 1 

130 นกจาบดินอกลาย Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps 1 1  1 1 

131 นกจู�เต�นเขาหินปูน Limestone Wren Babbler Napothera crispifrons  1  1 

132 นกกินแมลงอกเหลือง Striped Tit Babbler Macronous gularis 1 1 1 1 
133 นกกาฝากก�นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker Dicaeum chrysorrheum 1 1 1 1 

134 นกกาฝากท�องสีส�ม Orange-bellied Flowerpecker Dicaeum trigonostigma  1 1 1 

135 นกสีชมพูสวน Scarlet-Backed  Flowerpecker Dicaeum cruentatum 1 1 1 1 

136 นกกินปลีแก�มสีทับทมิ Ruby-cheeked Sunbird Anthreptes singalensis 1 1 1 1 

137 นกกินปลีอกเหลือง Olive-Backed  Sunbird Nectarinia jugularis 1 1 1 1 

138 นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird Aethopyga siparaja 1 1 1 1 
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หมายเหตุ  0 : ไม!พบ  
  1 : พบ      
  2 : ไม!ยืนยัน 
  A : ผู�เช่ียวชาญกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช (2557)   
  B  : เจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าเข่ือนศรีนครินทร( (2557) 
  C  : คณะผู�สํารวจ (2557) 
  D : ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 สถานภาพปGจจุบัน : ประเมินโดยกลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับที ่
จํานวนที่พบ

นก 
ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งที่มา 
สถานภาพปGจจุบัน 

A B C 

139 นกปลีกล�วยเล็ก Little Spiderhunter  Arachnothera longirostra 1 1 1 1 
140 นกปลีกล�วยลาย Streaked Spiderhunter Arachnothera magna 1 1 1 1 
141 นกเด�าลมหลังเทา Grey Wagtail Motacilla cinerea 1 1 1 1 
142 นกเด�าดินทุ!งเล็ก Paddyfield Pipit  Anthus rufulus  1  1 
143 นกกระจาบธรรมดา Baya Weaver Ploceus philippinus  1  1 
144 นกกระตี๊ดขี้หม ู Scaly-Breasted  Munia Lonchura punctulata 1 1 1  1 
145 นกจับแมลงสีน้ําตาลท�องลาย Brown-Streaked Flycatcher Muscicapa williamsoni 1 1 1 1 
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1 ไก!ป%า Red Jungiefowl Gallus gallus 

 

2 นกกก Great Hornbill Buceros bicornis 

 

3 นกกระจิ๊ดธรรมดา 
Yellow-browed 

Warbler 
Phylloscopus 

inornatus 

 

4 นกกระจิบคอดํา 
Dark-necked 

Tailorbird 
Orthotomus 
atrogularis 

 

5 นกกระจิบธรรมดา 
Common 
Tailorbird 

Orthotomus 
sutorius 

 

6 นกกระติ๊ดข้ีหม ู
Scaly-Breasted  

Munia 
Lonchura 

punctulata 
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ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

7 
นกกระเต็นน�อย

ธรรมดา 
Common 
Kingfisher 

Alcedo atthis 

 
 
 
 
 
 

8 นกกระเบ้ืองผา Blue  Rock  Thrush 
Monticola 
solitarius 

 
 
 
 
 
 

9 นกกะรางหัวขวาน Common Hoopoe Upupa epops 

 
 
 
 
 
 

10 นกกางเขนดง 
White-Rumped  

Shama 
Copsychus 

malabaricus 

 

11 นกกางเขนบ�าน 
Oriental  

Magpie- Robin 
Copsychus saularis 

 

12 
นกกาฝาก 
ก�นเหลือง 

Yellow-vented 
Flowerpecker 

Dicaeum 
chrysorrheum 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

13 
นกกาฝาก 
ท�องสีส�ม 

Orange-bellied 
Flowerpecker 

Dicaeum 
trigonostigma 

 
 
 
 
 
 

14 
นกกินปล ี

แก�มสีทับทิม 
Ruby-cheeked 

Sunbird 
Anthreptes 
singalensis 

 
 
 
 
 
 

15 นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird 
Aethopyga 

siparaja 

 
 
 
 
 
 

16 
นกกิน 

ปลีอกเหลือง 
Olive-Backed  

Sunbird 
Nectarinia jugularis 

 

17 
นกกินแมลง 
อกเหลือง 

Striped Tit Babbler Macronous gularis 

 

18 นกขมิ้นน�อยธรรมดา Common Iora Aegithina tiphia 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

19 นกขมิ้นหัวดําใหญ! 
Black-hooded 

Oriole 
Oriolus xanthornus 

 
 
 
 
 
 

20 
นกเขนน�อย 
ปxกแถบขาว 

Bar-winged 
Flycatcher-Shrike 

Hemipus picatus 

 
 
 
 
 
 

21 นกเขาเปล�าธรรมดา 
Thick-Billed  

Pigeon 
Treron curvirostra 

 
 
 
 
 
 

22 
นกเขาใหญ!หรือ

นกเขาหลวง 
Spotted  Dove 

Streptopelia 
chinensis 

 

23 
นกเขียวก�านตองปxก

สีฟRา 
Blue-winged 

Leafbird 
Chloropsis 
cochinensis 

 

24 
นกเขียวก�านตอง
หน�าผากสีทอง 

Golden-Fronted  
Leafbird 

Chloropsis 
aurifrons 

 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

25 นกเขียวคราม 
Asian Fairy 
Bluebird 

Irena puella 

 
 
 
 
 
 

26 นกคัดคูแซงแซว Drongo Cuckoo Surniculus lugubris 

 
 
 
 
 
 

27 นกคัดคูพันธุ(หิมาลัย Oriental Cuckoo Cuculus saturatus 

 
 
 
 
 
 

28 นกคัดคูสมี!วง Violet Cuckoo 
Chrysococcyx 

xanthorhynchus 

 

29 นกคัดคูหงอน 
Chestnut-winged 

Cuckoo 
Clamator 

coromandus 

 

30 นกเค�ากู!,นกฮูก 
Collared  

Scops-owl 
Otus bakkamoena 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

31 นกเงือกกรามช�าง Wrinkled Hornbill Aceros corrugatus 

 
 
 
 
 
 

32 
นกจับแมลงคอ 
สีนํ้าเงินเข�ม 

Blue-throated 
Flycatcher 

Cyornis 
rubeculoides 

 
 
 
 
 
 

33 
นกจับแมลงคอ 
สีนํ้าตาลแดง 

Hill Blue 
Flycatcher 

Cyornis banyumas 

 
 
 
 
 
 

34 นกจับแมลงจุกดํา 
Black-naped 

Monarch 
Hypotthymis 

azurea 

 

35 
นกจับแมลง 
สีนํ้าตาล 

Asian Brown 
Flycatcher 

Muscicapa 
dauurica 

 

36 
นกจับแมลง 

สีนํ้าตาลท�องลาย 
Brown-streaked 

Flycatcher 
Muscicapa 
williamsoni 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

37 นกจับแมลงสีฟRา Verditer Flycatcher 
Eumyias 

thalassinus 

 
 
 
 
 

 

38 
นกจับแมลง 
สีฟRาอ!อน 

Pale Blue 
Flycatcher 

Cyornis unicolor 

 
 
 
 
 

 

39 นกจับแมลงหัวเทา 
Grey-Headed  

Canary  Flycatcher 
Culicicapa 
ceylonensis 

 
 
 

 
 

40 
นกจับแมลง 

อกส�มท�องขาว 
Tickell's Blue 
Flycatcher 

Cyornis tickelliae 

 

41 
นกจาบคา 
เครานํ้าเงิน 

Blue-Bearded  
Bee-Eater 

Nyctyornis 
athertoni 

 

42 นกจาบคาหัวสสี�ม 
Chestnut-Headed  

Bee-Eater 
Merops 

leschenaulti 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

43 นกจาบดินอกลาย 
Puff-throated 

Babbler 
Pellorneum 

ruficeps 

 
 
 
 
 
 

44 
นกแซงแซว 
เล็กเหลือบ 

Bronzed Drongo Dicrurus aeneus 

 
 
 
 
 
 

45 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo 
Dicrurus 

leucophaeus 

 
 
 

 
 

46 
นกแซงแซว 
หางบ!วงใหญ! 

Greater Racket-
tailed Drongo 

Dicrurus 
paradiseus 

 

47 
นกแซงแซว 
หางปลา 

Black Drongo 
Dicrurus 

macrocercus 

 

48 นกแซวสวรรค( 
Asian Paradise-

flycatcher 
Terpsiphone 

paradisi 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

49 นกเด�าดินทุ!งเล็ก Paddyfield Pipit Anthus rufulus 

 
 
 
 
 
 

50 นกเดินดงสีคล้ํา Eyebrowed Thrush Turd feae 

 
 
 

 
 

51 นกตะขาบทุ!ง Indian Roller 
Coracias 

benghalensis 

 

 
 
 
 

52 นกแต�วแล�วธรรมดา Blue-winged Pitta Pitta moluccensis 

 

53 นกบ้ังรอกใหญ! 
Green-billed 

Malkoha 
Phaenicophaeus 

tristis 

 

54 นกปรอดคอลาย 
Stripe-throated 

Bulbul 
Pycnonotus 
finlaysoni 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

55 นกปรอดทอง 
Black-headed 

Bulbul 
Pycnonotus 

atriceps 

 
 
 
 
 

 

56 นกปรอดสวน 
Streak-eared 

Bulbul 
Pycnonotus 
blanfordi 

 
 
 
 
 
 

57 นกปรอดสีข้ีเถ�า Ashy Bulbul Hemixos flavala 

 
 

0 
 
 

58 นกปรอดหัวสเีขม!า 
Sooty-headed 

Bulbul 
Pycnonotus 
aurigaster 

 

59 
นกปรอดเหลือง 

หัวจุก 
Black-crested 

Bulbul 
Pycnonotus 
flaviventris 

 

60 นกปลีกล�วยเล็ก Little Spiderhunter 
Arachnothera 

longirostra 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27  นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

61 
นกยางกรอก 

พันธุ(จีน 
Chinese Pond 

Heron 
Ardeoola bacchus 

 
 
 
 
 
 

62 นกยูง Green Peafowl Pavo muticus 

 
 
 
 
 
 

63 นกสีชมพูสวน 
Scarlet-Backed  
Flowerpecker 

Dicaeum 
cruentatum 

 
 
 
 
 
 

64 นกหกเล็กปากแดง 
Vernal Hanging 

Parrot 
Loriculus vernalis 

 

65 
นกหัวขวานสี่น้ิว 

หลังทอง 
Greater Flameback 

Chrysocolaptes 
Iucidus 

 

66 
นกเหยี่ยว 
เขาชิครา 

Shikra Accipiter badius 

 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง 3.3-27   นกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร รูป 

67 นกอ�ายง่ัว Orientar Darter 
Anhinga 

melanogaster 

 
 
 

 
 

68 นกอีกา Large-billed Crow 
Corvus 

macrorhynchos 

 
 

 
 
 

69 นกอีเสือลายเสือ Tiger Shrike Lanius tigrinus 

 
 
 
 
 
 

70 นกเอ้ียงหัวสีทอง 
Golden-Crested  

Myna 
Ampeliceps 
coronatus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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     3.3) การศึกษาสัตวเล้ือยคลาน (Reptile) ในปGจจุบัน 
       ความสําคัญ : สัตว(เลื้อยคลานเปJนกลุ!มสัตว(ป%าท่ีมีคุณค!าท้ังโดยตัวชนิดของสัตว(ป%า
และประโยชน(ท่ีเกิดข้ึนต!อมนุษย(ท้ังทางตรงและทางอ�อม สามารถใช�เปJนดัชนีบ!งบอกสภาพแวดล�อมของป%า
และ  การถูกรบกวนจากมนุษย(ของพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีโดยรอบของเข่ือนศรีนครินทร(รัศมี 5 กิโลเมตร 
การศึกษาความชุกชุม สถานภาพ ความคล�ายคลึงของสัตว(เลื้อยคลาน ทําให�เกิดความเข�าใจสภาพแวดล�อม          
ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน(ในการรักษาชนิดสัตว(เลื้อยคลานท่ีอาจเสี่ยงต!อการสูญพันธุ(หรือใกล�สูญพันธุ( 
       1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
        (1)  เพ่ือศึกษาชนิดและสถานภาพของชนิดสัตว(เลื้อยคลาน 
        (2)  เพ่ือศึกษาการกระจายของสัตว(เลื้อยคลาน ตามฤดูกาล 
        (3)  เพ่ือศึกษาความชุกชุม ความคล�ายคลึงของสัตว(เลื้อยคลานท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี
ตามฤดูกาล 
       2) วิธีการศึกษา 
        ดําเนินการสํารวจชนิดและปริมาณของ สัตว(เลื้อยคลานแต!ละชนิดในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด       
ท้ังการพบเห็นตัว ร!องรอย การดักจับ ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนในพ้ืนท่ี โดยใช�เวลา ช!วงระยะเวลา และ
ระยะทางการสํารวจแปรผันตามขนาดพ้ืนท่ีตัวอย!าง กระจายการเก็บข�อมูลให�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีตัวแทนท่ีดี 
และช!วงเวลาในรอบปxท่ีสัมพันธ(กับการปรากฏของชนิดสัตว(เลื้อยคลานแต!ละประเภทในพ้ืนท่ี 
        (1)  ศึกษาชนิดสัตว(เลื้อยคลานใช�ตามเอกสารของ Taylor (1963, 1965, 1970) 
และ Cox (1991) 
        (2)  ศึกษาชนิดของสัตว(เลื้อยคลานศึกษาความชุกชุมของสัตว(เลื้อยคลานแต!ละชนิด 
ท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ (นริศ, 2543) 
        (3)  จัดทําสถานภาพทางการอนุรักษ(ของสัตว(เลื้อยคลานดังกล!าว โดยอ�างอิงจาก 
IUCN (2015) 
        (4)  เปรียบเทียบความชุกชุมของสัตว(เลื้อยคลานแต!ละชนิดและประเภทในแต!ละ
พ้ืนท่ีศึกษาของป%า ด�วยการคํานวณค!าดัชนีความหลากหลายของสัตว(เลื้อยคลาน (Shannon-Weiner Index) 
ตามฤดูกาล 
        (5)  คํานวณค!าความคล�ายคลึงของสัตว(เลื้อยคลานในแต!ละพ้ืนท่ีศึกษา (Similarity 
Index) ตามฤดูกาล 
        (6)  ศึกษาแหล!งอาหารสัตว(เลื้อยคลาน แหล!งท่ีอยู!อาศัย การเปลี่ยนแปลงท่ีถูก         
บุกรุกทําลายและผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
        (7)  ทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการ
ปRองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต!อไปศึกษาพ้ืนท่ีรอบอ!าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(รัศมี 5 กิโลเมตรเปรียบเทียบกับข�อมูลก!อนสร�างเข่ือน และ ปx พ.ศ. 2530 
       3) ผลการศึกษา 
        สัตว(เลื้อยคลานท่ีสํารวจพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร( มี 85 ชนิด (ตาราง 3.3-28) 
โดยทําการศึกษาในฤดูฝนและฤดูแล�ง หรือฤดูหนาว จํานวนและชนิดท่ีพบจะไม!แตกต!างกัน สําหรับในฤดูหนาว
หรือฤดูแล�ง ซ่ึงเปJนช!วงท่ีน้ําในอ!างลดลด จะมีสัตว(เลี้ยคลานชนิดต!างๆท่ีอาศัยอยู!ในพ้ืนท่ี จะอพยพหากินตาม
ริมอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( การศึกษาครั้งนี้ ทําการประเมินสถานภาพป�จจุบัน ตามวิธีการประเมินโดย
กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) ซ่ึงแบ!งระดับการประเมินโดยใช�รหัส 0 : ไม!พบ 1 : พบ และ 
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2 : ไม!ยืนยัน และทําการตรวจสอบความถูกต�องโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับผู�เชี่ยวชาญ กรมอุทยาน
แห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช (2557) กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) คณะผู�สํารวจ 
(2557) และเจ�าหน�าท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( (2557)  
      ภาพ 3.3-28 แสดงภาพสัตว(เลื้อยคลานท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร( 
 
ตาราง 3.3-28  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ือยคลานท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพ
ปGจจุบัน A B 

1 เต!าหับ Malayan Box Turtle Cuora amboinensis 1 1 1 
2 เต!าห�วยคอลาย Indochinese Leaf Turtle Cyclemys tcheponensis 1  1 

3 เต!าหวาย Giant Asian Pond Turtle Heosemys grandis 1 1 1 
4 เต!าปากเหลือง Indian Black Turtle Melanochelys trijuga 1 1 1 
5 เต!าปูลู Big-headed  Turtle Platysternon megacephalum  1 1 
6 เต!าเหลือง Elongated Tortoise Indotestudo elongata 1 1 1 
7 เต!าหก Asian Brown Tortoise Manouria emys 1 1 1 
8 เต!าเดือย Impressed Tortoise Manouria impressa 1 1 1 

9 ตะพาบน้ํา Common Asiatic Softshell Amyda cartilaginea 1 1 1 

10 ตะพาบแก�มแดง Malayan Softshell Dogania subplana 1 1 1 

11 ตะพาบข�าวตอก Yellow-Spotted Softshell Turtle Trionyx nakornsrithammarajensis  1 1 
12 กิ้งก!าเขาหนามยาว Greater Spiny Lizard  1 1 1 
13 กิ้งก!าเขาหนามส้ัน Masked Spiny Lizard Acanthosaura armata 1 1 1 

14 กิ้งก!าแก�ว Forest Crested Lizard Acanthosaura crucigera 1  1 
15 กิ้งก!าหัวสีฟRา Blue Crested Lizard Calotes emma 1 1 1 

16 กิ้งก!าหัวแดง Red-headed Lizard Calotes mystaceus 1 1 1 
17 กิ้งก!าบินคอแดง Blanford’s Flying Lizard Calotes versicolor 1 1 1 
18 กิ้งก!าบินปxกส�ม Orange-winged Flying Lizard Draco blanfordii 1 1 1 
19 กิ้งก!าบินปxกลาย Banded-winged Flying Lizard Draco maculatus  1 1 
20 กิ้งก!าบินหัวสีฟRา Blue-necked Flying Lizard Draco taeniopterus   1 
21 แย�ใต� Butterfly Lizard Draco volans 1 1 1 
22 ตุ�กแกป%าโคนนิ้วติด Short-webbed Gecko Leiolepis belliana  1 1 

23 ตุ�กแกป%าไทรโยค Fea’s Gecko Cyrtodactylus brevipalmatus  1 1 

24 ตุ�กแกป%าน้ําหนาว Ulber’s Gecko Cyrtodactylus feae  1 1 

25 ตุ�กแกป%าตะวันออก Eastern Banded Gecko Cyrtodactylus interdigitalis 1 1 1 

26 ตุ�กแกป%าคอขวั้น Oldham’s Gecko Cyrtodactylus intermedius  1 1 

27 ตุ�กแกป%าลายจุด Spotted Gecko Cyrtodactylus oldhami 1  1 
28 จิ้งจกดินลายจุด Spotted Ground Gecko Cyrtodactylus peguensis 1 1 1 
29 จิ้งจกหินสีจาง Common Four-clawed Gecko Dixonius siamensis Gehyra mutilate 1 1 1 
30 ตุ�กแกบ�าน Tokay Gecko Gekko gecko 1 1 1 
31 จิ้งจกบ�านหางหนาม Spiny-tailed House Gecko Hemidactylus frenatus 1 1 1 
32 จิ้งจกบ�านหางเรียบ Garnot's House Gecko Hemidactylus garnotii  1 1 
33 จิ้งจกบ�านหางแบน,  

จิ้งจกบ�าน 
Common Frilly Gecko Hemidactylus platyurus 1 1 1 

34 ตุ�กแกบินหางหยัก Common Parachute Gecko Ptychozoon lionotum 1 1 1 
35 กิ้งก!าน�อยหางยาว, งูคา Long-tailed Lizard Takydromus sexlineatus  1 1 
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ตาราง 3.3-28 บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภท สัตวเล้ือยคลาน ท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B 

36 จิ้งเหลนหางยาว Long-tailed Skink Eutropis longicaudata 1 1 1 

37 จิ้งเหลนหลากลาย Valiablee Skink Eutropis macularia 1  1 

38 จิ้งเหลนบ�าน Common Sun Skink Eutropis multifasciata 1 1 1 

39 จิ้งเหลนเกล็ดสัน Keeled Skink Eutropis novemcarinata  1 1 

40 จิ้งเหลนด�วงตะวันตก Western Legless Skink Isopachys borealis  1 1 

41 จิ้งเหลนด�วงลาย Gyldenstolpe’s Legless Skink Isopachys gyldenstolpei  1 1 

42 จิ้งเหลนลาย Common Striped Skink Lipinia vittigera 1 1 1 

43 จิ้งเหลนเรียวท�องเหลือง Bowring's Slender Skink Lygosoma bowringii 1 1 1 

44 จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก Common Slender Skink Lygosoma quadrupes   1 

45 จิ้งเหลนดินจุดดํา Black-spotted Ground Skink Scincella melanosticta  1 1 

46 จิ้งเหลนดงพญาเย็น Reeves’Ground Skink Scincella reevesi 1 1 1 

47 จิ้งเหลนภูเขาอินเดีย Indian Forest Skink Sphenomorphus indicus 1 1 1 

48 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Common Forest Skink Sphenomorphus maculatus 1  1 

49 จิ้งเหลนห�วยท�องแดง Berdmore’s Stream Skink Tropidophorus berdmorei 1 1 1 

50 ตะกวด, แลน Clouded Monitor Varanus bengalensis 1 1 1 

51 เห!าช�าง Rough-necked Monitor Varanus rudicollis  1 1 

52 เห้ีย Water Monitor Varanus salvator 1 1 1 

53 งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู Malayan Green Whip Snake Ahaetulla mycterizans 1 1 1 

54 งูเขียวปากแหนบ Long-nosed Whip Snake Ahaetulla nasuta  1 1 

55 งูเขียวบอน Green Cat Snake Boiga cyanea 1 1 1 

56 งูแส�หางม�า Grey Cat Snake Boiga cynodon 1 1 1 

57 งูแม!ตะงาวรังนก Many-spotted Cat Snake Boiga multomaculata 1 1 1 

58 งูแส�หางม�าเทา Grey Cat Snake Boiga siamensis  1 1 

59 งูเขียวพระอินทร( Golden Flying Snake Chrysopelea ornate 1 1 1 

60 งูลายสาบท�องสามขีด Northern Keelback Amphiesma deschauenseei  1 1 

61 งูลายสาบคอแดง Red-necked Keelback Rhabdophis subminiatus 1 1 1 

62 งูลายสอใหญ! Checkered Keelback Xenochrophis piscator 1 1 1 

63 งูสายทองคอแหวน Common Ringneck Gongylosoma scripta  1 1 

64 งูสามเหล่ียม Banded Krait Bungarus fasciatus 1 1 1 

65 งูปล�องหวายมลายู Gray Coral Snake Calliophis gracilis  1 1 

66 งูเห!าหม�อ Monocled Cobra Naja kaouthia  1 1 

67 งูเห!าพ!นพิษสยาม Siamese Cobra Naja siamensis  1 1 

68 งูเห!าทองพ!นพิษ Sumatran Cobra Naja sumatrana 1  1 

69 งูจงอาง King Cobra Ophiophagus Hannah 1 1 1 
70 งูสายรุ�งธรรมดา Rainbow Water Snake Enhydris enhydris 1 1 1 

71 งูปลิง Plumbeous Water Snake Enhydris plumbea 1 1 1 

72 งูกระด�าง Fishing Snake Erpeton tentaeniata 1 1 1 

73 งูหัวกะโหลก Puff-faced Water Snake Homalopsis buccata 1 1 1 

74 งูม!านทอง Indochinese Sand Snake Psammophis indochinensis   1 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-358 
 

ตาราง 3.3-28  บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวเล้ือยคลานท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับที ่ ช่ือพืน้เมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพ
ปGจจุบัน A B 

75 งูกินทากเกล็ดสัน Keeled Slug Snake Pareas carinatus 1 1 1 
76 งูกินทากจุดขาว White-spotted Slug Snake Pareas margaritophorus 1 1 1 
77 งูเหลือม Reticulated Python Broghammerus reticulatus 1 1 1 
78 งูหลาม Burmese Python Python bivittatus 1 1 1 
79 งูดินใหญ!อินโดจีน Diard's Blind Snake Typhlops diardi 1 1 1 
80 งูกะปะ Malayan Pit Viper Calloselasma rhodostoma 1 1 1 
81 งูหางแฮ!มภูเขา Indo-Malayan Mountain Pit Viper Ovophis monticola 1 1 1 
82 งูเขียวหางไหม�ท�องเหลือง Yellow-lipped Green Pit Viper Trimeresurus albolabris  1 1 
83 งูเขียวหางไหม�ท�องเขียว Cameron Highlands Pit Viper Trimeresurus popeiorum  1 1 
84 งูเขียวไผ! Bamboo Pit Viper Trimeresurus stejnegeri 1 1 1 
85 งูแมวเซา Russell’s Viper Daboia siamensis 1 1 1 

รวม 73 92 104 

หมายเหตุ  0 : ไม!พบ  
  1 : พบ      
  2 : ไม!ยืนยัน 
  A : ผู�เช่ียวชาญกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช (2557)   
  B  : คณะผู�สํารวจ และเจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าเขื่อนศรีนครินทร( (2557) 
 สถานภาพปGจจุบัน : ประเมินโดยกลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) 
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              งูหมอก (Mock Viper)                                     เห้ีย (Water monitor) 
 

  

ก้ิงก-าแก�วเหนือ (Northern forest crested lizard)        ก้ิงก-าหัวสีฟ"า (Blue crested lizard) 
 

 

ก้ิงก-าแก�วใต� (Southern Forest Crested Lizard) 
 

ภาพ 3.3-28 สัตวเล้ือยคลานท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 
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     3.4) การศึกษาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibian) ในปGจจุบัน 
       ความสําคัญ : สัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกเปJนกลุ!มสัตว(ป%าท่ีมีคุณค!าท้ังโดยตัวชนิดของ
สัตว(ป%า และประโยชน(ท่ีเกิดข้ึนต!อมนุษย(ท้ังทางตรงและทางอ�อม สามารถใช�เปJนดัชนีบ!งบอกสภาพแวดล�อม 
การศึกษาความหลากชนิด สถานภาพ ความชุกชุม ความคล�ายคลึงของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกทําให�เกิดความ
เข�าใจสภาพแวดล�อม ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน(ในการรักษาชนิดสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกท่ีอาจเสี่ยงต!อการ             
สูญพันธุ(หรือใกล�สูญพันธุ( 
       1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
        (1)  เพ่ือศึกษาชนิดและสถานภาพ ของชนิด สัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก 
        (2)  เพ่ือศึกษาการกระจาย ของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกตามฤดูกาล 
        (3)  เพ่ือศึกษาความชุกชุม ความคล�ายคลึงของสัตว( สะเทินน้ําสะเทินบก ท่ีปรากฏใน
พ้ืนท่ีตามฤดูกาล 
       2) วิธีการศึกษา 
        (1)  ดําเนินการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก แต!ละชนิด       
ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ท้ังการพบเห็นตัว ร!องรอย การดักจับ ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนในพ้ืนท่ี โดยใช�เวลา 
ช!วงระยะเวลา และระยะทางการสํารวจแปรผันตามขนาดพ้ืนท่ีตัวอย!าง กระจายการเก็บข�อมูลให�ครอบคลุม        
ท้ังพ้ืนท่ีตัวแทนท่ีดี และช!วงเวลาในรอบปx ท่ีสัมพันธ(กับการปรากฏของชนิดสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก แต!ละ
ประเภทในพ้ืนท่ี 
        (2)  สัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก ใช�ตามเอกสารของ Taylor (1962) ศึกษาความ      
ชุกชุมของสัตว(แต!ละชนิด ท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (นริศ, 2543) 
        (3)  จัดทําสถานภาพทางการอนุรักษ(ของสัตว( สะเทินน้ําสะเทินบกดังกล!าว โดย
อ�างอิงจาก IUCN (2015) 
        (4)  เปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกแต!ละชนิดและ
ประเภทในแต!ละพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยการคํานวณค!าดัชนีความชุกชุมของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก (Shannon-
Weiner Index) ตามฤดูกาล 
        (5)  คํานวณค!าความคล�ายคลึงของสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก ในแต!ละพ้ืนป%าท่ี
ทําการศึกษา (Similarity index) ตามฤดูกาล 
        (6)  ศึกษาแหล!งอาหารสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบก แหล!งท่ีอยู!อาศัย และการ
เปลี่ยนแปลงจากการถูกบุกรุกทําลาย 
        (7)  ทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการ
ปRองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต!อไปศึกษาพ้ืนท่ีรอบอ!าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร(รัศมี 5 กิโลเมตรเปรียบเทียบกับข�อมูลก!อนสร�างเข่ือน และข�อมูลการศึกษาในปx พ.ศ. 
2530 
       3) ผลการศึกษา 
        สําหรับสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร(มีจํานวน 49 ชนิด 
(ตาราง 3.3-29) โดยทําการศึกษาในฤดูฝน และฤดูหนาว จํานวนและชนิดท่ีพบจะแตกต!างกัน โดยเฉพาะ    
อย!างยิ่ง กบและอ่ึงอ!าง เปJนเพราะสัตว(ชนิดนี้เข�าสู!ฤดูกาลจําศีล สําหรับในฤดูหนาว ซ่ึงเปJนช!วงท่ีน้ําในอ!าง
ลดลง จะมีสัตว(สะเทินน้ําสะเทินบกชนิดต!างๆ ท่ีอาศัยอยู!ในพ้ืนท่ีจะอพยพมาอยู!อาศัยตามริมอ!างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร( แต!มีจํานวนไม!มาก การศึกษาครั้งนี้ ทําการประเมินสถานภาพป�จจุบัน ตามวิธีการประเมินโดย         
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กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) ซ่ึงแบ!งระดับการประเมินโดยใช�รหัส 0 : ไม!พบ 1 : พบ และ 
2 : ไม!ยืนยัน และทําการตรวจสอบความถูกต�องกับกลุ!มวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) กลุ!มงานวิจัย
สัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) คณะผู�สํารวจ (2557) และเจ�าหน�าท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( 
(2557)  
 
ตาราง 3.3-29 บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภทสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งท่ีมา สถานภาพปGจจุบัน 

A B F 

1 คางคกห�วยปxนัง Penang stream Toad Ansonia penangensis 1   1 
2 คางคกบ�าน Black-spined Toad Duttaphrynus melanostictus 1 1 1 1 
3 คางคกหัวราบ, คางคกเหลือง Flat-headed Toad Ingerophrynus macrotis 1 1 1 1 
4 คางคกเล็ก, คางคกแคระ Straight-ridged Toad Ingerophrynus parvus 1 1 1 1 
5 จงโคร!ง, กง, หมาน้ํา, กาหอง Malayan giant Toad Phrynoidis aspera 1 1 1 1 
6 กบหนอง , เขียดอีโม! Marsh Frog , Paddy Frog Fejervarya limnocharis 1  1 1 
7 กบนา Rugosed Frog Hoplobatrachus rugulosus  1 1 1 
8 กบตะนาวศรี Tenasserim Frog Ingerana tenasserimensis  1  1 
9 กบทูด, เขียดแลว Blyth's Frog Limnonectes blythii 1 1 1 1 
10 กบดอร(เรีย Doria's Frog Limnonectes doriae  1  1 
11 กบหงอน, กบจุก, กบหัวโล! Gyldenstolpe's Frog Limnonectes gyldenstolpei 1 1 1 1 
12 กบใหญ! Aquatic Frog Limnonectes kuhlii 1 1 1 1 
13 กบห�วยขาปุ%ม, กบหมื่น Bourret's Frog Nanorana bourreti  1  1 
14 กบดอยผ�าห!มปก Spotted Puddle Frog Occidozyga laevis 1   1 
15 เขียดล่ืน Granulated puddle Frog Occidozyga lima  1  1 
16 เขียดจะนา Marten's puddle Frog Occidozyga martensii 1 1 1 1 
17 เขียดทราย , กบกา Limborg's Frog Taylorana limborgi  1 1 1 
18 อึ่งกรายข�างแถบ Burmese horned Toad Brachytarsophrys carinense  1 1 1 
19 อึ่งกรายตาขาว White-eyed Litter Frog Leptobrachium chapaense 1 1  1 
20 อึ่งกรายลายเลอะ Smith's Ground Toad Leptobrachium smithi  1 1 1 
21 อึ่งกรายหนังปุ%ม Mud Litter Frog Leptolalax pelodytoides 1 1 1 1 
22 อึ่งกราย  Megophrys Montana    1 
23 อึ่งกรายห�วยใหญ! Large horned Toad Xenophrys major 1 1  1 
24 อึ่งกรายห�วยเล็ก Lasser horned Toad Xenophrys parva 1 1 1 1 
25 อึ่งแดง Striped spadefoot Frog Calluella guttulata 1 1 1 1 
26 อึ่งปากขวด Truncate-snouted spadefoot Glyphoglossus molossus 1 1 1 1 
27 อึ่งอ!างก�นขีด  Frog Kaloula mediolineata 1 1 1 1 
28 อึ่งอ!างบ�าน Median-striped burrowing Frog Kaloula pulchra 1 1 1 1 
29 อึ่งแม!หนาว Asiatic Burrowing Frog Microhyla berdmorei  1 1 1 
30 อึ่งลายแต�ม Hour-glass chorus Frog Microhyla butleri 1 1  1 
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ตาราง 3.3-29 บัญชีรายช่ือสัตวป+าประเภท สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ท่ีพบในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ลําดับท่ี ช่ือพ้ืนเมือง (Local name) ช่ือสามัญ (Common name) ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) 

แหล-งที่มา สถานภาพปGจจุบัน 

A B F 

31 อึ่งน้ําเต�า Noisy chorus Frog Microhyla fissipes 1 1 1 1 
32 อึ่งข�างดํา Ornate chorus Frog Microhyla heymonsi 1 1 1 1 
33 อึ่งขาดํา Dark-sided chorus Frog Microhyla pulchra 1 1 1 1 
34 อึ่งหลังจุด Painted chorus Frog Micryletta inornata  1 1 1 
35 กบหูดํา Inornate chorus Frog Hylarana cubitalis  1 1 1 
36 เขียดบัว Black-eared Frog Hylarana erythraea  1  1 
37 เขียดหลังขีด Common greemback Frog Hylarana macrodactyla 1 1  1 
38 กบอ!อง Long-toed Frog Hylarana nigrovittata 1 1 1 1 
39 กบชะง!อนหินเมืองเหนือ Dark-sided Frog Odorrana livida  1  1 
40 กบหลังไพล Burmese Frog Pelophylax lateralis  1 1 1 
41 ปาดจิ๋วลายแต�ม Yellow-backed Frog Chiromantis nongkhorensis    1 
42 ปาดจิ๋วพม!า Mottle bush Frog Chiromantis vittatus  1  1 
43 ปาดลายเลอะเหนือ Stripe-backed bush Frog Kurixalus verrucosus 1 1  1 
44 ปาดบ�าน Boulenger's tree Frog Polypedates leucomystax  1 1 1 

45 เขียดตะปาดเหนือ Four-lined Tree Frog Polypedates mutus 1 1  1 
46 ปาดแคระป%า Northern tree Frog Raorchestes parvulus  1  1 

47 ปาดตีนเหลือง Dwarf Bush Frog Rhacophorus bipunctatus  1  1 
48 ปาดตะปุ%มเล็ก Brown tree Frog Theloderma asperum 1 1 1 1 
49 เขียดงูเกาะเต!า Pied warted tree Frog 

Koh Tao Caecilian 
Ichthyophis kohtaoensis  1 1 1 

รวม 28 44 30 49 
หมายเหตุ  0 : ไม!พบ  
  1 : พบ      
  2 : ไม!ยืนยัน 
  A : ผู�เช่ียวชาญกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช (2557)   
  B  : เจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าเขื่อนศรีนครินทร( (2557) 
  F : คณะผู�สํารวจ (2557) 
 สถานภาพปGจจุบัน : ประเมินโดยกลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า (2557) 
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     3.5) การศึกษาความชุกชุมของสัตวเล้ียงลูกด�วยนม 15 ชนิด 
       จากการศึกษาทรัพยากรสัตว(ป%าในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( ยังพบว!า มีป�จจัยคุกคามท่ีมี
ผลกระทบต!อประชากรสัตว(ป%าในพ้ืนท่ีรูปแบบต!าง ๆ ได�แก! การสักลอบล!าสัตว( และซากสัตว( การทําปศุสัตว( 
การตัดไม� บุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร การทําแคมป£ ห�าง สิ่งปลูกสร�าง และร!องรอยกิจกรรมมนุษย( โดยจากผล
การดําเนินงานการศึกษาสถานภาพและความหลากชนิดของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!ในเข่ือนศรีนครินทร( 
พ้ืนท่ี 1846.8 ตารางกิโลเมตร ความยาวเส�นสํารวจ 112.8 กิโลเมตร และการกระจายของสัตว(ป%าเปRาหมาย         
ในพ้ืนท่ีศึกษา นําค!าความถ่ีในการพบสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!ในทุกๆ 500 เมตร ของเส�นสํารวจ         
มาคํานวณค!าความชุกชุมของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! (Relative Abundance; RA) 
   
จํานวนชุกชุมของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนม    =    จํานวนเส�นสํารวจย!อย (500 เมตร) ท่ีพบสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!   
                    จํานวนเส�นสํารวจย!อย (500 เมตร) ท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ  
      
       คํานวณค!าความชุกชุมของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!แต!ละชนิดในแต!ละกลุ!มป%า แต!ละ
พ้ืนท่ีป%าอนุรักษ( และในแต!ละประเภทป%านั้นจะใช�วิธีการเดียวกัน ตามสมการดังนี้ 
 
          f(X) =    f(X1,X2,X3……………Xn) 
          X  =    B๐+B1X1+B2X2+B3X3+…………Xn  ………………สมการท่ี 1 

 
       ทําการคํานวณโดยอาศัยหลักการกระจายของประชากรสัตว(ป%าในแต!ละชนิด ในระดับ
มาก ปานกลาง น�อย และไม!พบในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( (Overlaying) ระหว!างข�อมูลป�จจัยพ้ืนฐานต!างๆ          
ท่ีอยู!ในรูปแบบของแบบจําลองเชิงภาพท่ีมีความสําคัญตามสมการข�างต�นท่ีได�จากการวิเคราะห( และผลท่ีได�        
จะเปJนการสร�างชั้นข�อมูลใหม! การกําหนดพ้ืนท่ีซ่ึงมีโอกาสท่ีพบการกระจายของสัตว(ป%าโดยกําหนดเปJน          
3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น�อย-ไม!พบ โดยการใช�สมการทางสถิติ Logistic Regression Model (สมการ         
ท่ี 2) ซ่ึงจะเปJนการนําค!าของป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ(ตามสมการท่ี 1 ท่ีคํานวณได�มาวิเคราะห(หาโมเดลทางสถิติ 
ท่ีจะใช�ในการจัดชั้นข�อมูล (Quinn and Keough, 2002) 

         
Ex1

e2
   P(X)

+
=            ………………สมการท่ี  2 

         P(X) = ความน!าจะเปJนหรือค!าคาดหวังแบบมีเง่ือนไข 
         E  = In e 
         x  = ความสัมพันธ(ของตัวแปรต�นและตัวแปรตาม 
            B0 + B1X1 + B2X2 + … 
 
       ผลท่ีได�จะแสดงสถานภาพของถ่ินท่ีอยู!อาศัยของสัตว(ป%าเปRาหมาย ซ่ึงสามารถนํามาแบ!ง
ระดับของการกระจายของสัตว(ป%าเปRาหมายเปJน 3 ระดับ คือ  
       มากมีค!า    p (X) = 0.64 - 1.0  

ปานกลาง มีค!า  p (X) = 0.34 - 0.63  
น�อย - ไม!พบมีค!า  p (X) = 0 - 0.33 
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       ตรวจสอบความถูกต�องจากผลการวิเคราะห(ข�อมูลท่ีได�1 โดยการใช�ตําแหน!งพิกัดของ
สัตว(ป%าเปRาหมายจากการสํารวจและสุ!มเลือกมาเปJนตัวแทนในการตรวจสอบความถูกต�อง นํามาซ�อนทับกับ
แผนท่ีศักยภาพของสัตว(ป%าแต!ละชนิดท่ีได�จัดชั้นข�อมูลไว� แล�วทําการวิเคราะห(ตรวจสอบเปอร(เซ็นต(ความ
ถูกต�องของการประเมินสถานภาพถ่ินท่ีอยู!อาศัยของสัตว(ป%าแต!ละชนิด โดยหาสัดส!วนของจํานวนจุดท่ีซ�อนทับ
อยู!ในชั้นข�อมูลท่ีแต!ละระดับทําการคํานวณและเปรียบเทียบร�อยละความถูกต�อง 
       ความหลากชนิดของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!มากท่ีสุด 15 ชนิดในพ้ืนท่ีเข่ือน          
ศรีนครินทร( นับรวมถึงเลียงผาท่ีไม!พบขณะทําการสํารวจ แต!มีรายงานการพบโดยเจ�าหน�าท่ีเขตรักษาพันธุ(สัตว(
ป%า หลังจากทําการสํารวจแล�ว 
       เนื่องจากค!าความหลากชนิดของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! (Species Number) 
ในพ้ืนท่ีกลุ!มป%าต!างๆ เพียงค!าเดียวอาจไม!สามารถชี้ให�เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีป%าอนุรักษ( ในการเปJนแหล!ง
อาศัยของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพได� จึงได�นําค!าดรรชนีความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ (Biodiversity Index) ได�แก! Shannon & Wiener Diversity Index ท่ีมีความสําคัญ
ต!อการอนุรักษ(ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!ท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงจากการ
คํานวณค!า Shannon & Wiener Diversity Index ด�วยโปรแกรม Species Diversity and Richness ของ 
PISCES Conservation LTD TRC, House the Square Pennington Lymington 041 8 GN England 
พบว!ากลุ!มป%าตะวันตกจะมีค!าดรรชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ!สูงสุด 
       เม่ือวิเคราะห(ค!าความชุกชุมของสัตว(ป%าในแต!ละพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( สามารถ
แบ!งเปJนกลุ!มตามระดับความชุกชุมได�เปJน 4 กลุ!ม ได�แก! 
       (1)  พ้ืนท่ีป%าอนุรักษ(ท่ีมีค!าความชุกชุมในระดับสูง พบเห็นได�ง!ายมาก (Very common)  
       (2)  พ้ืนท่ีป%าอนุรักษ(ท่ีมีค!าความชุกชุมในระดับปานกลาง พบเห็นได�ง!าย (Common)  
       (3)  พ้ืนท่ีป%าอนุรักษ(ท่ีมีค!าความชุกชุมในระดับตํ่า พบเห็นไม!บ!อย (Uncommon)  
       (4)  พ้ืนท่ีป%าอนุรักษ(ท่ีมีค!าความชุกชุมในระดับตํ่ามาก พบเห็นได�ยาก (Rare)  
       กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า กรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช 
(2558) ได�ดําเนินโครงการวิจัยในอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( เพ่ือติดตามตรวจสอบสถานภาพท่ีเปJน
ป�จจุบันของสัตว(เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! 15 ชนิด ได�แก! ช�างป%า กระทิง วัวแดง สมเสร็จ เลียงผา เก�ง หมูป%า 
กวางป%า ควายป%า เสือโคร!ง เสือดาว/เสือดําหมีหมา และหมีควาย หมาไน และหมาจิ้งจอก (ภาพ  3.3-29 
และตาราง 3.3-30) ในแหล!งอาศัยตามธรรมชาติเพ่ือจัดสถานภาพของสัตว(ป%าเหล!านี้ได� และนําไปสู!การ
วางแผนจัดการเพ่ืออนุรักษ(และคุ�มครองสัตว(ป%า  
       เนื่องจากอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( เปJนเสมือนป%ารอยต!อเชื่อมเส�นทางเดิน
และท่ีอยู!อาศัยของสัตว(ป%า โดยมีพ้ืนท่ีรอบอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( เชื่อมต!อกับพ้ืนท่ีอนุรักษ(ต!างๆ ทางตอน
เหนือติดต!อกับเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าห�วยขาแข�ง และเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร ทิศตะวันตกติดต!อ
กับอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( และอุทยานแห!งชาติลําคลองงู ทิศตะวันออกและตอนใต�ติดต!อกับเขต
รักษาพันธุ(สัตว(ป%าสลักพระ และทางตอนใต�ติดต!อกับอุทยานแห!งชาติเอราวัณ จึงทําให�ผืนป%าตะวันตกเต็มไปด�วย
พ้ืนท่ีอยู!อาศัยของสัตว(ป%าชนิดต!าง ๆ โดยเฉพาะอย!างยิ่งสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม Zoology Society of 
London ได�ทําการศึกษาสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ! ได�แก! เสือ ช�างและชมดเช็ด ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ(
สัตว(ป%าสลักพระ ซ่ึงเปJนพ้ืนท่ีรอบอ!างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( การหาค!าความชุกชุมสัตว(ป%าเลี้ยงลูกด�วยนม
ขนาดใหญ! 15 ชนิด ท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีดังนี้  
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       1. ช�างป+า Asian elephant (Elephas maximus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยช�างป%าในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอย
ค!าความถ่ีสูงสุดในป%าดิบแล�ง และรองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา มีความสูงต้ังแต! 
200-600 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันอยู!ในช!วง 0-5 องศา สําหรับค!าความชุกชุม        
มีค!าในระดับตํ่ามากพบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 0.4-6.7) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีค!าร�อยละ 3.2 
อย!างไรก็ตามเนื่องผืนป%าตะวันตกเปJนผืนป%าขนาดใหญ! การอพยพหรือ Migration ของช�างท่ีเปJนสัตว(ป%า        
เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีมีขนาดใหญ! อาจมีการอพยพไปมาระหว!างพ้ืนท่ีทุ!งใหญ!นเรศวร เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าห�วยขาแข�ง  
และพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร( ซ่ึงประชากรของช�างอาจมีมากระหว!าง 200-300 ตัว ขณะเดียวกันช!วงนี้เปJนช!วงท่ี
กําลังเข�าสู!ฤดูแล�ง การอพยพของช�างเพ่ือหาอาหารอาจจะต�องบุกรุกพ้ืนท่ีไร! นา สวนผัก และสวนผลไม�         
ของประชาชนได� เนื่องจากหญ�าเริ่มแห�ง ใบไม�เริ่มผลัดใบเข�าสู!ฤดูหนาว อาจทําให�อาหารของช�างขาดแคลนลง
ไปได� การบุกรุกเพ่ือหาอาหาร จึงเปJนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงได�ยากหากจะหาวิธีทางแก�ไข คงต�องใช�แนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวในการท่ีพระองค(ทรงแก�ป�ญหาระหว!างคนกับช�าง ท่ีอุทยานแห!งชาติกุยบุรี 
โดยพระองค(ทรงแนะให�เจ�าหน�าท่ีอุทยานแห!งชาติปลูกพืชอาหาร แหล!งน้ํา ดินโป%ง ให�กระจายท่ัวพ้ืนท่ีอุทยาน
จะทําให�ช�างมีอาหารในพ้ืนท่ีและไม!ลงมาบุกรุกทําลายพืชผลการเกษตรของประชาชน 
       2. ควายป+า Wild water buffalo (Bubalus bubalis) : พบในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ 
ของอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( และเคลื่อนย�ายหรืออพยพลงมาตอนล!างในฤดูแล�ง เม่ือเปรียบเทียบค!า 
ความถ่ีในการพบร!องรอยควายป%าในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!างๆ พบร!องรอยค!าความถ่ีสูงสุดในป%าไผ! และรองลงมา 
ได�แก! พ้ืนท่ีป%าเบญจพรรณ ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ําและลําห�วย ควายป%าหลีกเลี่ยงการใช�พ้ืนท่ีใกล�หมู!บ�าน
และพ้ืนท่ีท่ีถูกรบกวนจากมนุษย( ชอบแช!โคลนเช!นเดียวกับควายบ�าน ลักษณะพ้ืนท่ีใช�ประโยชน( มีความสูง        
ไม!เกิน 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันอยู!ในช!วง 0-10 องศา สําหรับค!าความชุกชุม
มีค!าในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 0.8 
       3. สมเสร็จ Malayan tapir (Tapirus indicus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยสมเสร็จในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอยค!าความถ่ี
สูงสุดในป%าดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ทุ!งหญ�า พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา         
มีความสูงต้ังแต! 200-700 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันอยู!ในช!วง  0-30 องศา 
สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่ามากพบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 0.4-4.6) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือน
ศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 0.4 
       4. เลียงผา Serow (Carpricornis sumatraensis) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยเลียงผาในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!างๆ พบร!องรอย
ค!าความถ่ีสูงสุดในพ้ืนท่ีลาดชันต้ังแต! 16-45 องศา สภาพเปJนป%าภูเขาหินปูนในพ้ืนท่ีป%าเบญจพรรณ และ
รองลงมา ได�แก! ทุ!งหญ�า พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีหญ�าอ!อน ข้ึนมาใหม! ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํามีความสูงต้ังแต! 
200-1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่าพบไม!บ!อย 
(Uncommon) (ร�อยละ 2-4.8) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีค!าร�อยละ 2.4 
       5. กวางป+า Sambar (Cervus unicolor) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยกวางป%าในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอยค!าความถ่ี
สูงสุดในป%าดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา มีความสูงต้ังแต! 200-900 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชัน        
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อยู!ในช!วง 0-35 องศา สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่าพบไม!บ!อย (Uncommon) (ร�อยละ 1.4-9.3)          
ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 5.5 
       6. กระทิง Guar (Bos gaurus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(             
เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยกระทิงในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอยค!าความถ่ีสูงสุดในป%า
ดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา มีความสูงต้ังแต! 
200-1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันอยู!ในช!วง 0-40 องศา สําหรับค!าความชุกชุม                 
มีค!าในระดับตํ่าพบ ไม!บ!อย (Uncommon) (ร�อยละ 2.3-9.9) ในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(           
มีค!าร�อยละ 6.7 
       7. วัวแดง Banteng (Bos javanicus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยวัวแดงในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอยค!าความถ่ี
สูงสุดในป%าดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนพ้ืนท่ีอ!างเก็บน้ํา           
มีความสูงต้ังแต!พ้ืนท่ีราบ 200-500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันอยู!ในช!วง  0-30 
องศา สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่ามากพบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 0.2-2.0) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 1.2 
       8. หมูป+า Wild pig (Sus scrofa) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(            
เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยหมูป%าในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง ๆ พบร!องรอยค!าความถ่ีสูงสุดในป%า
เบญจพรรณ รองลงมา ได�แก! ในป%าดิบแล�ง ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มักจะใช�พ้ืนท่ี   
ห!างจากลําน้ํา มีความสูงต้ังแต!พ้ืนท่ีราบ 200-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทุกระดับความลาดชัน สําหรับ
ค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่ามากพบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 1.2-9.9) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร(มีค!าร�อยละ 6.3 
       9. เก�ง Barking deer (Muntiacus muntjak) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือน            
ศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยเก�งในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!างๆ พบร!องรอยค!าความถ่ี
สูงสุดในป%าเบญจพรรณ รองลงมา ได�แก! ในป%าดิบแล�ง ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มักจะ
ใช�พ้ืนท่ีริมอ!างเก็บน้ํา หรือบริเวณริมห�วย มีความสูงจากพ้ืนท่ีราบ 200-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเล           
ปานกลาง ความลาดชัน ต้ังแต!  0-25 องศา สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่าพบเห็นไม!บ!อย 
(Uncommon) (ร�อยละ 5.1-14.8) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 5.1 
       10. เสือโคร-ง Tiger (Panthera tigris) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยเสือโคร!งในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!างๆ พบร!องรอย กองมูล 
รอยคุ�ย ความถ่ีสูงสุดในป%าดิบแล�งรองลงมา ได�แก! ในป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม มักจะใช�พ้ืนท่ีริมอ!างเก็บน้ํา หรือบริเวณริมห�วย เพ่ือล!าเหยื่อ โดยการซุ!มจากพ้ืนล!างในระยะห!าง 
10-25 เมตร การใช�พ้ืนท่ีมีความสูงและมีความลาดชันมาก 200-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ความลาดชันต้ังแต! 0-45 องศา สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่ามากพบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 0.4-1.6) 
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีค!าร�อยละ 0.4 เปJนสัตว(ป%าท่ีเสี่ยงต!อการสูญพันธุ(อย!างยิ่ง 
       11. เสือดาว/เสือดํา Leopard (Panthera pardus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยเสือดาว/เสือดําในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง  ๆ         
พบร!องรอยค!ากองมูล รอยคุ�ย ความถ่ีสูงสุด ในป%าเบญจพรรณ รองลงมา ได�แก! ป%าดิบแล�ง ป%าเต็งรัง ป%าไผ!        
ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มักจะใช�พ้ืนท่ีริมอ!างเก็บน้ํา หรือบริเวณริมห�วย เพ่ือล!าเหยื่อโดยการพรางตัว
อยู!บนต�นไม�หรือจับเหยื่อบนต�นไม� การใช�พ้ืนท่ีมีความสูงต้ังแต!พ้ืนท่ีสูงและมีความลาดชันมาก 200-1,100 
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เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ระดับความลาดชันต้ังแต! 0-30 องศา สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่า
มาก พบได�ยาก (Rare) (ร�อยละ 0.2-0.9) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 0.4 เปJนสัตว(ป%า        
ท่ีเสี่ยงต!อการสูญพันธุ(อย!างยิ่ง 
       12. หมีหมา Malayan sun bear (Halarctos malayanus) : พบในพ้ืนท่ี
อุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยหมีหมาในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!าง  ๆ
พบร!องรอยค!าความถ่ีสูงสุดในป%าดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�าไร!ร�าง พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม มีความสูงต้ังแต!พ้ืนท่ีราบ 200-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเล ทุกระดับความลาดชัน สําหรับค!า
ความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่าพบเห็นไม!บ!อย (Uncommon) (ร�อยละ 2.1-3.6) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือน
ศรีนครินทร(มีค!าร�อยละ 2.4 
       13. หมีควาย Asiatic black bear (Usus thibetanus) : พบในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( เม่ือเปรียบเทียบค!าความถ่ีในการพบร!องรอยหมีควายในพ้ืนท่ีป%าประเภทต!างๆ        
พบร!องรอยค!าความถ่ีสูงสุดในป%าดิบแล�ง รองลงมา ได�แก! ป%าเบญจพรรณ ป%าเต็งรัง ป%าไผ! ทุ!งหญ�า ไร!ร�าง พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม มีความสูงต้ังแต!พ้ืนท่ีราบ 200-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทุกระดับความลาดชัน 
สําหรับค!าความชุกชุมมีค!าในระดับตํ่า พบเห็นไม!บ!อย (Uncommon) (ร�อยละ 1.0-2.4) ในพ้ืนท่ีท่ีอุทยาน
แห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( มีค!าร�อยละ 2.4 
       14. หมาจิ้งจอก Golden jackal (Canis aureus) : พ้ืนท่ีเหมาะสมของหมาจิ้งจอก
ในการใช�ประโยชน( ได�แก! ป%าเบญจพรรณ และป%าดิบแล�ง สําหรับพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง ได�แก! ป%าเต็งรัง ป%า
ดิบเขา ทุ!งหญ�า พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีความสูง 500-1,500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีสูงชัน 10-30 
องศา หมาจิ้งจอกมีพฤติกรรมหากินตามลําพังค!าความชุกชุม 1.3 เปอร(เซ็นต( ความชุกชุมตํ่าพบได�ยากมาก (Rare) 
       15. หมาไน Dhole (Cuon  alpinus) : พบได�ท่ีป%าดิบเขาจนถึงป%าเสื่อมโทรม ส!วนใหญ!
พบในป%าเบญจพรรณ ป%าดิบแล�ง และป%าดิบเขา พบหมาไนในพ้ืนท่ีท่ีมีความสูง ต้ังแต! 0-1,600 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง พบมากท่ีความลาดชันต้ังแต! 0-15 องศา ความชุกชุมตํ่าพบได�ยากมาก (Rare)          
มีค!า 0.8 เปอร(เซ็นต( 
        สําหรับหมาจิ้งจอกและหมาในเพ่ิงจะพบจาก Camera Trap การพบสัตว(ท้ังสอง
ชนิดนี้แสดงถึงการฟ��นตัวตามธรรมชาติของสภาพป%า ซ่ึงจะเห็นได�ว!า ตอนบนมีเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%า 2 แห!ง 
ได�แก! เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าทุ!งใหญ!นเรศวร และเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าห�วยขาแข�ง ด�านตะวันออกและทิศใต�
ติดต!อกับเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าสลักพระ ซ่ึงท้ังสามแห!งมีความอุดมสมบูรณ(ของทรัพยากรสัตว(ป%า ท้ังนี้เพราะ 
หมาไน และหมาจิ้งจอก เปJนสัตว(กินเนื้อ ด�านตะวันตกเปJนพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติลําคลองงู และอุทยาน
แห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( ทิศใต�ติดกับเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าสลักพระ และอุทยานแห!งชาติเอราวัณ พ้ืนท่ีอ!าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร( จึงถูกล�อมด�วยเขตรักษาพันธุ(สัตว(ป%าและอุทยานแห!งชาติ ซ่ึงอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรี
นครินทร( เปJนเหมือนป%ารอยต!อเชื่อมเส�นทางเดินของสัตว(ป%า โดยเฉพาะช�าง ซ่ึงเปJนสัตว(กินพืช เม่ือป%าฟ��นตัว
แหล!งอาหารของช�างก็กลับมา ทําให�พบช�าง หมาใน และหมาจิ้งจอกในพ้ืนท่ีอุทยานแห!งชาติเข่ือนศรีนครินทร( 
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เลียงผา Serow (Capricornis sumatraensis

กระทิง Gaur  (Bos gaurus

ท่ีมา : กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%
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Capricornis sumatraensis) กวางป+า  Sambar (Cervus unicolor

 
Bos gaurus) วัวแดง Banteng (Bos javanicus

กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า กรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช, 2557 

 
สัตวเล้ียงลูกด�วยนมขนาดใหญ- 15 ชนิด ท่ีพบบริเวณอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร
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Cervus unicolor) 

 
Bos javanicus) 

ทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร  
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หมูป+า  Wild pig (Sus Scrofa

เสือโคร-ง Tiger (Panthera tigris

หมีหมา Malayan sun bear
(Helarctos malayanus

ภาพ 3.3-29 สัตวเล้ียงลูกด�วยนมขนาดใหญ- 
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Sus Scrofa) เก�ง Barking (Muntiacus muntjak

 

 
Panthera tigris) หมีควาย  Asiatic black bear 

(Ursus thibetanus
 

 
Malayan sun bear  

Helarctos malayanus) 
สมเสร็จ Malayan tapir (Tapirus indicus

 
 

มขนาดใหญ- 15 ชนิด ท่ีพบบริเวณอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร
 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 
Muntiacus muntjak) 

 
Asiatic black bear  

Ursus thibetanus) 

 
Tapirus indicus) 

ทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
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เสือดาว

     

ภาพ 3.3-29 สัตวเล้ียงลูกด�วยนมขนาดใหญ- 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-370 
 

 
 

 
เสือดาว/เสือดํา Leopard  (Panthera pardus) 

 

หมาใน Dhole (Cuon  alpinus) 

 

หมาจิ้งจอก (Canis aureus) 
 
 

มขนาดใหญ- 15 ชนิด ท่ีพบบริเวณอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 
 

การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

 

 

ทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
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ตาราง 3.3-30  สรุปชนิดสัตวป+าและความชุกชุม 15 ชนิด 

ลําดับ ชนิดสัตวป+า ค-าความชุกชมุ ร�อยละ 
1 ช�างป%า ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 3.2 
2 ควายป%า ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 0.8 
3 สมเสร็จ ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 0.4 
4 เลียงผา ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 2.4 
5 กวางป%า ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 5.5 
6 กระทิง ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 6.7 
7 วัวแดง ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 1.2 
8 หมูป%า ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 6.3 
9 เก�ง ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 5.1 
10 เสือโคร!ง ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 0.4 
11 เสือดาว/เสือดํา ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 0.4 
12 หมีหมา ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 2.4 
13 หมีควาย ต่ําพบไม!บ!อย (Uncommon) 2.4 
14 หมาไน ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 0.8 
15 หมาจิ้งจอก ต่ํามากพบได�ยาก (rare) 1.3 

ท่ีมา : กลุ!มงานวิจัยสัตว(ป%า สํานักอนุรักษ(สัตว(ป%า กรมอุทยานแห!งชาติ สัตว(ป%า และพันธุ(พืช, 2553 
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3.4 คุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 

  3.4.1 การใช�ประโยชนท่ีดิน   
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาการใช�ประโยชน�ท่ีดินช�วงเวลาก�อนและหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� 
ช�วงเวลาหลังจากการสร�างเข่ือน ป( พ.ศ. 2529 กับข�อมูลป( พ.ศ. 2545 จนถึงป2จจุบันเพ่ือดูทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดินภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี A คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนบนเข่ือน
ศรีนครินทร� พ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�างเข่ือน
ศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�จากเข่ือน
ท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ�และแควน�อยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนท่ี E คือ 
พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ําแม�กลองต้ังแต�อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม�น้ํา 
และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน 
     (2)  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ทําการเปรียบเทียบการใช�
ประโยชน�ท่ีดิน ป?าไม� และพ้ืนท่ีการเกษตร ก�อนมีโครงการและสถานะภาพป2จจุบัน วิเคราะห�ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกรุนแรง ตลอดจนป2จจัยท่ีมีผลต�อการบุกรุกพ้ืนท่ีป?า
เปรียบเทียบกับก�อนมีโครงการ รอบพ้ืนท่ีโครงการ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป?าไม�บริเวณใกล�เคียง
โดยรอบ 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ทําการรวบรวมแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับทรัพยากรป?าไม� ตลอดจนข�อมูลการศึกษา และ
การจัดชั้นคุณภาพลุ�มน้ําของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ท่ีทําการ
รวบรวมสภาพพ้ืนท่ีป?าไม�ในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� ชนิดพรรณไม� ชนิดของป?า เปEนต�น 
     (2)  สร�างรูปปFด (Polygon) ของพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส�วน 1: 50,000 ลําดับชุด ของกรมแผนท่ีทหารตามลักษณะของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําย�อยรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือน                     
ศรีนครินทร� 
     (3)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ทําการเปรียบเทียบการใช�ประโยชน�
ท่ีดินป?าไม� และพ้ืนท่ีการเกษตรก�อนมีโครงการและสถานะภาพป2จจุบัน วิเคราะห�ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกรุนแรงตลอดจนป2จจัยท่ีมีผลต�อการบุกรุกพ้ืนท่ีป?า
เปรียบเทียบกับก�อนมีโครงการ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป?าไม�บริเวณโดยรอบโครงการ พ้ืนท่ีบริเวณน้ํา
ข้ึนสูงสุดและน้ําลงตํ่าสุด และการใช�ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ (Seasonal Drawn Down Area) ตลอดจน
ความอุดมสมบูรณ�ของพ้ืนท่ีป?ารอบอ�างเก็บน้ํา ศึกษาพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท�ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีป?าไม� นอกจากนี้ทําการวิเคราะห�สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุมชน การขยายตัว
ของพ้ืนท่ีชุมชน การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สาเหตุและป2จจัยท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีป?าไม�
และการบุกรุกพ้ืนท่ีป?าไม� ทําการวิเคราะห�ความถ่ีของการใช�พ้ืนท่ีดินในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ก�อนการมี
โครงการและหลังมีพ้ืนท่ีโครงการ จากนั้นทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนด
มาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�อไป 
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    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ก-อนสร�างเข่ือน 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดิน สภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีป?า มีความอุดมสมบรูณ�เปEนส�วนใหญ�            
มีบางส�วนท่ีถูกบุกรุกถางป?าเปEนพ้ืนท่ีไร�เลื่อนลอย โดยชาวเผ�าปกาเกอญอหรือกะเหรี่ยง บ�านท่ีอาศัย             
ต้ังกระจายตามพ้ืนท่ีทํากิน ไม�รวมกลุ�มเปEนหมู�บ�าน โดยท่ัวไปบ�านจะอยู�ริมน้ําแควใหญ� หรือแม�น้ําแม�กลอง 
และน้ําท�วมไม�ถึงในฤดูน้ําหลาก พืชท่ีปลูก ได�แก� ข�าวไร� กล�วย มะละกอ ผักต�าง ๆ เพ่ือการบริโภค            
พ้ืนท่ีประกอบด�วยป?าดิบชื้นปรากฎตามริมลําธาร และจะเปEนพ้ืนท่ีป?าดิบแล�ง เบญจพรรณหรือป?าผสมผลัด
ใบ และเต็งรังกระจายท่ัวพ้ืนท่ีป?า 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดิน การเกษตรเปEนการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ประชาชน          
ท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีต�นทิศตะวันตก หรือบริเวณท่ีต้ังเปEนอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�ป2จจุบัน         
เปEนชาวเขาเผ�าปกาเกอญอหรือกะเหรี่ยง อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี            
การเพาะปลูกเปEนการทําไร�หมุนเวียนหรือไร�เลื่อนลอย โดยการถางป?าทําไร�ใช�พ้ืนท่ีปลูก 1-2 ป( แล�วท้ิงไว�
ประมาณ 10-15 ป( จึงกลับมาใช�พ้ืนท่ีดินเดิมอีกครั้ง พืชท่ีปลูก ได�แก� ข�าวไร�และดอกหงอนไก� ซ่ึงดอกหงอนไก�
จะเปEนการบอกว�าข�าวสามารถเก็บเก่ียวได�หรือยัง โดยจะปลูกพร�อมกับข�าวไร� เม่ือดอกหงอนไก�บานแสดงว�า
ข�าวแก� สามารถเก็บเก่ียวได� นอกจากนี้ ดอกหงอนไก�ยังใช�ในพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ ผีในไร� ก�อนทําการ
เก็บเก่ียวพืชเกษตร นอกจากนี้พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีไร�ยังมี พืชล�มลุก ผักกาด ข�าวโพด มะละกอ พริก กล�วย        
ส�วนไม�ยืนต�น ได�แก� ง้ิวและมะขาม ซ่ึงปลูกบริเวณบ�านท่ีอยู�อาศัย ขณะท่ีคนไทยพ้ืนเมืองจะปลูกบ�านตามริม
แม�น้ําแควใหญ� โดยปลูก ขิง ข�า ตะไคร� ใบมะกรูด กล�วย อ�อย ส�วนไม�ยืนต�น ได�แก� มะขาม ง้ิว ไผ�รวก 
ข้ีเหล็ก มะม�วง ในฤดูฝนจะมีการเก็บเห็ด เช�น เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ เห็ดโคน ผักหวาน กระโดน มะกอก 
ผักกรูด หน�อไม� น้ําผึ้ง ไข�มดแดง เปEนการเก็บเท�าท่ีจะบริโภคในครัวเรือน หากเก็บได�มากก็จะนําไปแจกจ�าย
ให�กับญาติมิตรในหมู�บ�าน เปEนการอยู�อาศัยลักษณะ Subsistence Economy คือ ปลูกผักและพืชผล           
ไว�บริโภคให�เพียงพอสําหรับครอบครัว ไม�มีการซ้ือขาย โปรตีนได�จากการล�าสัตว�ป?า ดักสัตว�ป?า รวมไปถึงนก 
งู ก็สามารถบริโภคได� ปลาชนิดต�างๆ ซ่ึงแม�น้ําแควใหญ�มีความอุดมสมบูรณ� ด�านทรัพยากรประมงและสัตว�น้ํา 
ซ่ึงความอุดมสมบูรณ�ทําให�ง�ายต�อการจับปลา การจับปลาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเท�านั้น หากจับได�มาก
ก็จะทําปลาร�า หรือปลาแห�งไว�บริโภคในครัวเรือน 
     (2)  หลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ ปA พ.ศ.2530 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดิน พ้ืนท่ีป?าเสื่อมโทรม ซ่ึงเกิดจากสัมปทานทําไม�ในพ้ืนท่ี ท่ีเปEน
ท่ีต้ังของอุทยานแห�งชาติศรีนครินทร� และพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป?าสลักพระ มีการบุกรุกของประชาชน        
ท่ีอพยพมาจากประเทศเมียนมาร� หรือจากภูมิภาคต�างๆ มาต้ังบ�านเรือนในพ้ืนท่ีรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือน          
ศรีนครินทร� บุกรุกพ้ืนท่ีป?าเพ่ือปลูกพืชผลการเกษตร มีการทําไร�พริก มะเขือ ผักต�าง ๆ รวมท้ังมีการ
ลักลอบตัดไม�ทําลายป?า ซ่ึงการศึกษาในป( พ.ศ. 2530 พ้ืนท่ีป?าประกอบด�วยป?าดิบชื้นปรากฎตามริมลําธาร 
และจะเปEนพ้ืนท่ีป?าดิบแล�ง ป?าเบญจพรรณ หรือป?าผสมผลัดใบ และเต็งรังกระจายท่ัวพ้ืนท่ีป?า 
       พันธุ�ไม�ท่ีข้ึนในป?าดิบชื้น ได�แก� ยาง ยมหอม สมพง หว�า กะบก ไผ� ตุ�มเตfน ส�าน 
ลักษณะของพ้ืนท่ีบ�งบอกถึงการบุกรุกทําลายป?ามากเนื่องจากมีไม�กะบก ไผ� ตุ�มเตfน ส�าน ปรากฎอยู� 
ส�านปกติพบในป?าเบญจพรรณ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ไม�ตุ�มเตfนเปEนไม�เบิกนําของพ้ืนท่ีป?าดิบชื้น มีน้ําไหลเอ่ือย
หรือพ้ืนท่ีชื้นแฉะ เปEนไม�เนื้ออ�อนท่ีไม�นิยมมาใช�ประโยชน�ในการก�อสร�างอาจใช�เปEนไม�แบบเท�านั้น                     
       พันธุ�ไม�ท่ีข้ึนในป?าผสมผลัดใบหรือเบญจพรรณ ได�แก� สัก ประดู� แค โมก เกล็ดดํา 
โมกมัน ตะแบก รกฟZา สมอพิเภก มะค�าโมง ป(iจั่น ส�าน ปอเลียงมัน ตีนมัน ไผ� ซ่ึงสักคงมีคนนําไปปลูก
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เพราะไม�ใช�ถ่ินกําเนิด ค�าความหนาแน�น 26 ต�น/เฮกแตร� และ 48 ต�น/เฮกแตร� ในพ้ืนท่ี B และ C 
ตามลําดับ 
       พันธุ�ไม�ท่ีข้ึนในป?าเต็งรัง ได�แก� เต็ง รัง แดง พลวง ประดู� รกฟZา ตะแบกเลือด ยาง
กราด พยอม มะค�าโมง ซ่ึงจะเห็นว�า ต�นประดู� รกฟZา ตะแบกเลือด ยางกราด มะค�าโมง เปEนไม�ในป?าผสม
ผลัดใบหรือเบญจพรรณค�าความหนาแน�น 74 ต�น/เฮกแตร� และ 94 ต�น/เฮกแตร� และ 101 ต�น/เฮกแตร� 
ในพ้ืนท่ี B, C และ D ตามลําดับ ส�วนปริมาตร 12.79 ลบ.ม./ เฮกแตร� และ 1.62 ลบ.ม./ เฮกแตร� ในพ้ืนท่ี 
B และ C ตามลําดับ  
       เนื่องจากพ้ืนป?าเหนืออุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� มีการสัมปทานไม�มาก�อน
พ้ืนท่ีป?าอยู�ในระหว�างการฟniนตัวมีการแข�งขัน แก�งแย�งกันรุนแรงระหว�างสังคมของพืชในป?าเบญจพรรณ  
ป?าเต็งรังและป?าดิบแล�ง อีกท้ังมีการแก�งแย�งกันรุนแรงในพ้ืนท่ีป?าเดียวกัน ดังจะเห็นได�จาก Profile ของ
พ้ืนท่ีป?าด�าน Vertical และ Horicentral สภาพป?าจึงเปEนไปในลักษณะท่ีเปEน Dynamic Succession 
กล�าวคือ เม่ือพ้ืนท่ีใดได�รับผลกระทบจากป2จจัยแวดล�อม เช�น ลม น้ํา ไฟป?า หรือมนุษย� จะมีการแก�งแย�งกัน
รุนแรง ขณะเดียวกันเกิดการรุกล้ําของชนิดไม�ในพ้ืนท่ีป?าท่ีแตกต�างกัน มีไม�จากป?าเญจพรรณรุกล้ําป?าดิบ
แล�ง และป?าเต็งรังรุกล้ําเบญจพรรณ ทําให�การแยกชนิดป?าทําได�ยาก ซ่ึงจะสามารถทําได�เม่ือป?าเข�าสู� 
Climax Stage ดังจะเห็นได�จากตารางว�ามีไม�หลายชนิดข้ึนปะปนอย�างน�อยสองประเภทป?า ผืนป?าของ
อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�เปEนผืนป?าเล็กๆ แต�ละประเภทป?าติดต�อกันท่ัวพ้ืนท่ีซ่ึงยังคงมีการแก�งแย�ง
ทางธรรมชาติอยู�จึงยากท่ีจะแยกประเภทป?าออกจากกันอย�างชัดเจน 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดินด�านการเกษตร พ้ืนท่ีเดิมถูกน้ําท�วมเปEนอ�างเก็บน้ํา เกษตรกร 
หรือประชาชนท่ีเคยทําการเกษตร เปลี่ยนอาชีพเปEนค�าขาย ขับรถบรรทุกส�งของ ประมง รับจ�าง            
ในขณะเดียวกันประชาชนท่ีมีเงิน หรือมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก ก็คงดําเนินกิจการด�านการเกษตรต�อไป ประชาชน
เผ�าปกาเกอญอยังคงทําไร�หมุนเวียน โดยการอพยพข้ึนไปอยู�ในพ้ืนท่ีสูงเหนือพ้ืนท่ีน้ําท�วมของอ�างเก็บน้ํา   
มีการถางป?าทําไร�เลื่อนลอยเช�นเดิม พืชท่ีปลูก ได�แก� ข�าวไร� กล�วย มะละกอ พืชเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน ได�แก� 
กาแฟ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ตามลําน้ําแควใหญ�อพยพข้ึนมาต้ังบ�านเรือนอยู�ในพ้ืนท่ีป2จจุบัน เปลี่ยนอาชีพ
เปEนรับจ�าง ค�าขาย และประมง ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมลดลง การดํารงชีพบางส�วนยังคงเปEน
ลักษณะ Subsistence Economy มีการอพยพจากพ้ืนท่ีอ่ืนเข�ามามาก ท้ังชาวเขาท่ีอาศัยตามเขตชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ�าน มาประกอบอาชีพค�าขาย ขายแรงงาน และทําประมง นอกจากนี้มีนายทุนจากภาคกลาง
เข�ามาซ้ือท่ีดินเพ่ือทํารีสอร�ท ปลูกมะขามหวานและพืชเกษตรอ่ืน และปศุสัตว� ลักษณะการดํารงชีพ
บางส�วนเปEน Economic Dualism คือปลูกไว�เพียงพอต�อการบริโภคบางส�วน และนําไปขายบางส�วน         
การจับสัตว�น้ําเริ่มมีการใช�อุปกรณ�ในการจับสัตว�น้ําท่ีทันสมัย จึงสามารถจับสัตว�น้ําได�ปริมาณมาก ทําการ
แปรรูปเปEนปลาร�า ปลาแห�ง และนําปลาสดไปขายท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี พืชผล
การเกษตรมีขนาดการเพาะปลูกท่ีใหญ�ข้ึน มีปริมาณการขนส�งสินค�าเกษตรกรรมสู�ตลาดมากข้ึน มีนายทุน
เริ่มเข�ามาส�งเสริมในการเพาะปลูก ในช�วงนี้ทรัพยากรป?าไม�ถูกบุกรุกมากข้ึน ท้ังการลักลอบตัดไม�และการ
ถางป?าทําไร�เลื่อนลอย 
     (3)  สภาพปDจจุบัน 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดินศึกษาครอบคลุมการใช�ประโชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําแควใหญ�        
ลุ�มน้ําท�าจีน และบริเวณลุ�มน้ําแม�กลอง พ้ืนท่ีป?าอนุรักษ�มี 13,163,989.60 ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ.
2545 จนถึงป2จจุบัน 334,683.70 ไร� คิดเปEนร�อยละของพ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 2.54 พ้ืนท่ีป?ารุ�นสองไม�มี
พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545-ป2จจุบัน ไม�มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( พ.ศ. 2545) 
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288,960.05 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําเข่ือนศรีนครินทร�
แม�กลอง ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 มีพ้ืนท่ี 
คุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 มีพ้ืนท่ี 3,770,375.54
พ้ืนท่ีน้ํา 320,269.91 ไร� 
       การใช�ประโยชน�ท่ีดิน
และเปEนแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว�ป?า
อุดมสมบูรณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจ
ป?า และเส�นทางหากินรอบพ้ืนท่ีอ�า
ชลประทาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปลูกข�าว สวนผลไม�
อ�อยมากท่ีสุด พ้ืนท่ีน้ําลดลงทําให�
พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป?าและอุทยานแห�งชาติรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�
ลุ�มน้ําชั้น 1A, 1B ท่ีมีการบุกรุกเผาป?าเปEนหย�อมเล็กๆ
ของประชาชน โดยการเสนอแนะให�หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องควรใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดและรัฐควร
กําหนดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีชัดเจน
 

ภาพ 3.4-1 การใช�ประโยชนท่ีดินอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร
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ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยครอบคลุม ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ํา
1A มีพ้ืนท่ี 6,155,928.17 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B

 1,396,019.31 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 มีพ้ืนท่ี 
3,770,375.54 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 มีพ้ืนท่ี  60,041,687.46

การใช�ประโยชน�ท่ีดิน ประกอบด�วยพ้ืนท่ีป?าไม�ท่ีอุดมสมบูรณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจ
และเปEนแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว�ป?า เปEนผืนป?าติดต�อกันรอบพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�

ณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจ มีประชากรสัตว�ป?าอาศัยมากข้ึน มีป?าท่ีสามารถเชื่อมเส�นทางเดินสัตว�
และเส�นทางหากินรอบพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การเกษตรกรรมดีข้ึนเพราะมีระบบ

ชลประทาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปลูกข�าว สวนผลไม� ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกข�าวนาป(และ
ทําให�มีการรุกของพืชป?าและพันธุ�ไม�ป?าชนิดต�างๆ และยังพบป2ญหาการบุกรุ

และอุทยานแห�งชาติรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การบุกรุกเผาป?าเปEนหย�อมเล็กๆ และลักลอบตัดไม� ข�อเสนอแนะในการแก�ไขป2ญหา

โดยการเสนอแนะให�หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องควรใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดและรัฐควร
กําหนดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีชัดเจน 

การใช�ประโยชนท่ีดินอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ครอบคลุม ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ํา
 มีพ้ืนท่ี 20,029.31 ไร� 

มีพ้ืนท่ี 1,538,493.58 ไร� ชั้น
60,041,687.46 ไร� และเปEน

ณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจ
ศรีนครินทร� มีพ้ืนท่ีป?า

มีป?าท่ีสามารถเชื่อมเส�นทางเดินสัตว�
การเกษตรกรรมดีข้ึนเพราะมีระบบ

ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกข�าวนาป(และ
ยังพบป2ญหาการบุกรุก

โดยเฉพาะอย�างยิ่งในพ้ืนท่ี
ข�อเสนอแนะในการแก�ไขป2ญหา

โดยการเสนอแนะให�หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องควรใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดและรัฐควร

 

การใช�ประโยชนท่ีดินอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 
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       จากภาพ
จํานวน 1,111,655.41 ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ
คิดเปEนพ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 
ป( พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2555
34,624.00 ไร� ดัง ตาราง 3.4-1
 

 
ภาพ 3.4-2 ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

 
       จากภาพ
ท่ี 1A มีพ้ืนท่ีจํานวน 494,886.77
น้ําท่ี 2 มีพ้ืนท่ีจํานวน 213,708.18

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ภาพ 3.4-1 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2555 จํานวน 

 78.33 พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง จํานวน 10,781.74 ไร� พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า 
2555 จํานวน 23,637.09 ไร� พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูล ป(

1  

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

ภาพ 3.4-2 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
494,886.77 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B มีพ้ืนท่ี จํานวน 3,177.90 
213,708.18 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 มีพ้ืนท่ีจํานวน 170,68.43

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� มีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ�
จํานวน 870,723.62 ไร�          

พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า 
ป( พ.ศ. 2545) จํานวน 

 

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 

พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา
3,177.90 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�ม
0,68.43 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�ม
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น้ําท่ี 4 มีพ้ืนท่ีจํานวน 95,202.42 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 ไม�มี และเปEนพ้ืนท่ีน้ําจํานวน 134,612.10 ไร�                  
ดังตาราง 3.4-1  
 
ตาราง 3.4-1  พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ-มน้ํา (เฉพาะพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร) 

รหัสพ้ืนท่ี 1039 

พ้ืนท่ีป+าอนุรักษ อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
เนื้อท่ีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ� 1,111,655.41 ไร� 
พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 870,723.62 ไร� 
ร�อยละของพ้ืนท่ีป?าคงสภาพ 78.33 
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง 10,781.74 ไร� 
พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 23,637.09 ไร� 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( พ.ศ. 2545) 34,624.00 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A 494,886.77 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B 3,177.90 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 213,708.18 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 170,068.43 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 95,202.42 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 - ไร� 
น้ํา 134,612.10 ไร� 
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ภาพ 3.4-3 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

       จากภาพ 
แห�งชาติเอราวัณ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
2545 จนถึง พ.ศ. 2555 จํานวน
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง จํานวน 11,007.60 
24,301.01 ไร� พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
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พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเอราวัณ 
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

ภาพ 3.4-3 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีอุทยาน
แห�งชาติเอราวัณ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง มีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ� จํานวน 2,484,363.95 ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ

จํานวน 1,148,727.92 ไร� คิดเปEนร�อยละของพ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 
11,007.60 ไร� พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 จนถึง พ

ไร� พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ข�อมูล ป( พ.ศ. 2545 จํานวน 37,229.48 ไร� ดังตาราง

เข่ือนศรีนครินทร

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเอราวัณ  

พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีอุทยาน
ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ. 

ไร� คิดเปEนร�อยละของพ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 46.24  
จนถึง พ.ศ. 2555 จํานวน 
ตาราง 3.4-1  

เข่ือนศรีนครินทร 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

ภาพ 3.4-4 ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเอราวัณ 

       จากภาพ 
แห�งชาติเอราวัณ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง
ลุ�มน้ําท่ี 1B มีพ้ืนท่ี จํานวน 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 มีพ้ืนท่ี จํานวน
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 มีพ้ืนท่ี จํานวน
 
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-379 

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเอราวัณ 
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

ภาพ 3.4-4 พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�
แห�งชาติเอราวัณ และพ้ืนท่ีใกล�เคียง ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A มีพ้ืนท่ี จํานวน 1,400,262.42

 6,022.82 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 มีพ้ืนท่ี จํานวน
จํานวน 465,058.98 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 มีพ้ืนท่ี

จํานวน 57.62 ไร� พ้ืนท่ีน้ํา จํานวน 315,225.54 ไร� ดังตาราง 

 

เข่ือนศรีนครินทร�

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเอราวัณ  

พ้ืนท่ีจําเพาะอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีอุทยาน
1,400,262.42 ไร� ชั้นคุณภาพ

จํานวน 574,993.51 ไร�           
มีพ้ืนท่ี จํานวน 349,650.13 ไร�                  

ตาราง 3.4-2  

เข่ือนศรีนครินทร� 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.4-2  พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ-มน้ํา (พ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทรและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) 

รหัสพ้ืนท่ี 1039 
พ้ืนท่ีป+าอนุรักษ อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
เนื้อท่ีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ� 2,484,363.95 ไร� 
พ้ืนท่ีคงสภาพป?าป( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555  1,148,727.92 ไร� 
ร�อยละของพ้ืนท่ีป?าคงสภาพ 46.24 
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง 11,007.60 ไร� 
พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 24,301.01 ไร� 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( พ.ศ. 2545) 37,229.48 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A 1,400,262.42 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B 6,022.82 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 574,993.51 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 465,058.98 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 349,650.13 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 57.62 ไร� 
น้ํา 315,225.54 ไร� 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

ภาพ 3.4-5 การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน และลุ-มน้ําแม-กลอง 
(ไม-รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

       จากภาพ 
ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง 
อนุรักษ� มีจํานวน 12,052,334.19 
334,683.70 ไร� คิดเปEนร�อยละของพ้ืนท่ีคงสภาพป?า
สภาพป?า ป( พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2555 
ดังตาราง 3.4-3  
 
 
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน และลุ-มน้ําแม-กลอง 
ไม-รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร) 

ภาพ 3.4-5 การใช�ประโยชน�ท่ีดินโดยครอบคลุมการใช�ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี
ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง (ไม�รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�

12,052,334.19 ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 จนถึง 
คิดเปEนร�อยละของพ้ืนท่ีคงสภาพป?า ร�อยละ 2.78 พ้ืนท่ีป?ารุ�นสองไม�มีพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง

2555 ไม�มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( พ.ศ. 2545) จํานวน

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน และลุ-มน้ําแม-กลอง  

การใช�ประโยชน�ท่ีดินโดยครอบคลุมการใช�ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี
ไม�รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�) พ้ืนท่ีป?า

 พ.ศ. 2555 จํานวน 
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสองไม�มีพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลง

จํานวน 288,960.05 ไร�            



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.4-3  พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ-มน้ํา พ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน และลุ-มน้ําแม-กลอง  
 (ไม-รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร) 
 

รหัสพ้ืนท่ี 1039 
พ้ืนท่ีป+าอนุรักษ อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
เนื้อท่ีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ� 12,052,334.19 ไร� 
พ้ืนท่ีคงสภาพป?าป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 334,683.70 ไร� 
ร�อยละของพ้ืนท่ีป?าคงสภาพ 2.78 
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง - ไร� 
พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 - ไร� 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( พ.ศ. 2545) 288,960.05 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A 4,755,665.75 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B 14,006.49 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 821,025.80 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 1,073,434.60 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 3,420,725.41 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 60,041,629.84 ไร� 
น้ํา 5,044.37 ไร� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

ภาพ 3.4-6  ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน
  และลุ-มน้ําแม-กลอง 

       จากภาพ
ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง 
มีพ้ืนท่ีจํานวน 4,755,665.75 ไร� 
ท่ี 2 มีพ้ืนท่ีจํานวน 821,025.80
ลุ�มน้ําท่ี 4 มีพ้ืนท่ีจํานวน 3,420,725.41
จํานวน 5,044.37 ไร� ดังตาราง 

 
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน
และลุ-มน้ําแม-กลอง (ไม-รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

ภาพ 3.4-6 ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําเข่ือนศรีนครินทร�โดยครอบคลุม ลุ�มน้ําแควใหญ�
ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง (ไม�รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�) ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 

ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B มีพ้ืนท่ีจํานวน 14,006.49
821,025.80 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 มีพ้ืนท่ีจํานวน 1,073,434.60

3,420,725.41 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา จํานวน 560,041,629.84 
ตาราง 3.4-3  

 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน 
เข่ือนศรีนครินทร) 

ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําเข่ือนศรีนครินทร�โดยครอบคลุม ลุ�มน้ําแควใหญ�
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A          

14,006.49 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา       
1,073,434.60 ไร� ชั้นคุณภาพ           

560,041,629.84 ไร� มีพ้ืนท่ีน้ํา



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

ภาพ 3.4-7 การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ-  ลุ-มน้ําท-าจีน และบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง 
(รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร

 
       จากภาพ 
ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และบริเวณลุ�มน้ําแม�กลอง พ้ืนท่ีป?าอนุรักษ�มี
คงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 – พ
รุ�นสองไม�มีพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า
พ.ศ. 2545) จํานวน 288,960.05 
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ-  ลุ-มน้ําท-าจีน และบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง 
รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร) 

ภาพ 3.4-7 การใช�ประโยชน�ท่ีดินโดยครอบคลุมการใช�ประโชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี
ลุ�มน้ําท�าจีน และบริเวณลุ�มน้ําแม�กลอง พ้ืนท่ีป?าอนุรักษ�มีจํานวน 13,163,989.60 

พ.ศ. 2555 จํานวน 334,683.70 ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 
งไม�มีพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?าในป( พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555 และมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

288,960.05 ไร� ดังตาราง 3.4-4  
 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

การใช�ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ-  ลุ-มน้ําท-าจีน และบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง  

การใช�ประโยชน�ท่ีดินโดยครอบคลุมการใช�ประโชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี
13,163,989.60 ไร� พ้ืนท่ี

ไร� พ้ืนท่ีคงสภาพป?าร�อยละ 2.54 พ้ืนท่ีป?า
มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูลป( 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 
ภาพ 3.4-8 ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน

       จากภาพ
ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B มีพ้ืนท่ี จํานวน
ไร�  ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 มีพ้ืนท่ี
3,770,375.54 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี
3.4-4  
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ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน
และบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง 

ภาพ 3.4-8 แสดงชั้นคุณภาพลุ�มน้ําเข่ือนศรีนครินทร�
ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง พบว�า ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A มีพ้ืนท่ี จํานวน

จํานวน 20,029.31 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 มีพ้ืนท่ี จํานวน
มีพ้ืนท่ี จํานวน 1,538,493.58 ไร� ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 

ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ีจํานวน 60,041,687.46 ไร� น้ํา จํานวน 320,269.91

 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ช้ันคุณภาพลุ-มน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน 

นทร�บริเวณลุ�มน้ําแควใหญ� 
จํานวน 6,155,928.17 ไร�         

จํานวน 1,396,019.31 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 มีพ้ืนท่ี จํานวน 

320,269.91 ไร� ดังตาราง 
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ตาราง 3.4-4 พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ-มน้ํา พ้ืนท่ีลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน และลุ-มน้ําแม-กลอง  
 (รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร) 
 

รหัสพ้ืนท่ี 1039 
พ้ืนท่ีป+าอนุรักษ อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� 
เนื้อท่ีพ้ืนท่ีป?าอนุรักษ� 13,163,989.60 ไร� 
พ้ืนท่ีคงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555 334,683.70 ไร� 
ร�อยละของพ้ืนท่ีป?าคงสภาพ 2.54 
พ้ืนท่ีป?ารุ�นสอง - ไร� 
พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพป?า ป( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555 - ไร� 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ข�อมูล ป( พ.ศ. 2545) 288,960.05 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1A 6,155,928.17 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 1B 20,029.31 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 2 1,396,019.31 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 3 1,538,493.58 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 4 3,770,375.54 ไร� 
ชั้นคุณภาพลุ�มน้ําท่ี 5 60,041,687.46 ไร� 
น้ํา 320,269.91 ไร� 
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ภาพ 3.4-9 ตั้งอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม

 
       จากภาพ 
บริเวณลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน 
คุณภาพลุ�มน้ํา เพ่ือให�เห็นรูปร�าง
และลุ�มน้ําแม�กลองในลักษณะ P
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ตั้งอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรโดยครอบคลุม polygon ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน 
และบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง 

จากภาพ 3.4-9 บริเวณท่ีต้ังอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�โดยครอบคลุม
ลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน และลุ�มน้ําแม�กลอง ซ่ึงได�จากการแปลภาพถ�ายจากดาวเทียมของชั้น

เพ่ือให�เห็นรูปร�างลักษณะพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน 
Polygon ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ลุ-มน้ําแควใหญ- ลุ-มน้ําท-าจีน  

ต้ังอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�โดยครอบคลุม Polygon 
และลุ�มน้ําแม�กลอง ซ่ึงได�จากการแปลภาพถ�ายจากดาวเทียมของชั้น

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณลุ�มน้ําแควใหญ� ลุ�มน้ําท�าจีน 
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       พ้ืนท่ีป?าไม�ท่ีอุดมสมบูรณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจและเปEนแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว�
ป?าท่ีเปEนผืนป?าติดต�อกันรอบพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� มีพ้ืนท่ีป?าอุดมสมบูรณ�และมีค�าทางเศรษฐกิจ                     
มีประชากรสัตว�ป?าอาศัยมากข้ึน มีป?าท่ีสามารถเชื่อมเส�นทางเดินสัตว�ป?า และเส�นทางหากินรอบพ้ืนท่ี        
อ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การเกษตรกรรมดีข้ึนเพราะมีระบบชลประทาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปลูก
ข�าว สวนผลไม� ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกในการทําข�าวนาป( และอ�อยมากท่ีสุด และพ้ืนท่ีน้ํา
ลดลง มีการบุกรุกของพืชป?าและพันธุ�ไม�ป?าชนิดต�าง ๆ แต�ยังพบป2ญหาในพ้ืนท่ีอุทยานและเขตรักษาพันธุ�
สัตว�ป?า มีการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป?า และอุทยานแห�งชาติรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�
โดยเฉพาะอย�างยิ่งพ้ืนท่ีลุ�มน้ําชั้น 1A, 1B การบุกรุกเผาป?าเปEนหย�อมเล็กๆและลักลอบตัดไม� ข�อเสนอแนะ
ในการแก�ไขป2ญหาของประชาชนโดยการเสนอแนะให�หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องควรใช�กฎหมาย         
อย�างเคร�งครัดและรัฐควรกําหนดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีชัดเจน 

  3.4.2 การคมนาคมขนส-ง   
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาเส�นทางการคมนาคมทางบกและการคมนาคมขนส�งทางน้ํา ก�อนมี
โครงการและหลังจากมีโครงการ จากนั้นทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณากําหนด
มาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม       
ของ พ้ืนท่ี A คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนบนเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางเข่ือนศรีนครินทร� 
พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ�และแควน�อย         
ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนท่ี E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ําแม�กลอง ต้ังแต�
อําเภอเมืองกาญจนบุรีลงไปจนถึงปากแม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมข�อมูลในอดีต ข�อมูลในป2จจุบัน ศึกษาเส�นทางการคมนาคมทางบกและ        
การคมนาคมขนส�งทางน้ําเข�าสู�ท่ีตั้งโครงการ ก�อนมีโครงการและหลังจากมีโครงการจากกรมทางหลวง 
     (2)  แปลตีความภาพถ�ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส�วน 1:15,000 
บันทึกภาพเม่ือป( พ.ศ. 2518 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา (Visual Interpretation) 
ผลลัพธ�ท่ีได�จากข้ันตอนนี้คือ แผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส�ง ซ่ึงเปEนช�วงระยะเวลาก�อนดําเนินการก�อสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร� 
     (3)  แปลตีความภาพถ�ายทางอากาศโครงการพัฒนาชนบทแห�งชาติ (กชช.) มาตราส�วน 
1:15,000 ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา ผลลัพธ�ท่ีได�จากข้ันตอนนี้คือ แผนท่ี
แสดงการใช�ประโยชน�ท่ีดิน ซ่ึงเปEนช�วงระยะเวลาหลังการก�อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� 
     (4)  แปลตีความภาพดาวเทียม Landsat-5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper 
(TM) ป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา โดยใช�ข�อมูลสนับสนุน
จากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส�วน 1 : 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหารและภาพถ�าย         
ทางอากาศดัดแก�สีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มาตราส�วน 1:25,000 บันทึกภาพเม่ือป( 
พ.ศ. 2545 ผลลัพธ�ท่ีได�จากข้ันตอนนี้คือ แผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส�งป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง 
     (5)  นําข�อมูลในข�อ (1), (2) และ (3) เข�าสู�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (Geographic 
information system: GIS) และใช�เทคนิคการซ�อนทับข�อมูล (Overlay) เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลง
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เส�นทางการคมนาคมในสองช�วงเวลา ได�แก� ช�วงเวลาก�อนและหลังการสร�างเข่ือน ช�วงเวลาหลังจากการ
สร�างเข่ือนกับป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง ท้ังนี้จะได�แสดงในรูปของตารางเมทริกซ� (Matrix) พร�อมท้ังแสดง
เส�นทางการคมนาคมท้ังพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีท�ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพของราษฎรและบริเวณใกล�เคียงรัศมี 5 
กิโลเมตร โดยรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
     (6)  ศึกษาเส�นทางการคมนาคมทางบกและการคมนาคมขนส�งทางน้ําก�อนมีโครงการ          
และหลังจากมีโครงการ จากนั้นทําการประเมินความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการ
ปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�อไป 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ก-อนการสร�างเข่ือน 
       การคมนาคมอาศัยเส�นทางแม�น้ําแควใหญ� โดยหมู�บ�านต้ังอยู�ริมแม�น้ําแควใหญ�            
ซ่ึงชาวบ�านรู�จักระดับน้ําข้ึนสูงสุดในแต�ละป( ดังนั้น บ�านเรือนท่ีอยู�อาศัย จึงมักจะสร�างเหนือระดับท่ีน้ําท�วมถึง         
การเดินทางส�วนใหญ�ใช�เรือหางยาว เดินเท�าและทางเกวียน ซ่ึงเส�นทางเดินเท�าและเส�นทางเกวียนป2จจุบัน
ถูกน้ําท�วม และประชาชนท่ีอาศัยอยู�ด�านฝ2�งอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�เดินทางโดยใช�เส�นทางของรถ
ขนแร� เกวียนและเดินเท�า ซ่ึงกว�าจะมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีใช�เวลาอย�างน�อย 2-3 วัน การเดินทางค�อนข�าง
ลําบากและไม�สะดวก เพราะต�องเตรียมเสบียงอาหารและเสื้อผ�าระหว�างการเดินทาง อีกท้ังเส�นทางค�อนข�าง
เปลี่ยว เส�นทางเปEนดินเลนโคลนในฤดูฝน บางครั้งรถติดหล�ม เส�นทางเปEนป?ารกทึบเสี่ยงต�อการติดไข�ป?า 
หรือไข�มาลาเรีย ซ่ึงเปEนสาเหตุหนึ่งของการตายของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้ 
     (2)  ภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ ปA พ.ศ.2530 
       เส�นทางหมายเลข กจ 6043 พ้ืนท่ีเดิมเปEนเส�นทางชักลากไม�ต้ังแต�อุทยานแห�งชาติ
เอราวัณไปจนถึงอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� เปEนถนนลูกรังบางส�วนและบางส�วนเปEนดิน ซ่ึงในฤดูฝน                  
การเดินทางใช�เวลายาวนานมากอาจจะกินเวลา 2-3 วัน มีการอพยพหมู�บ�านท่ีน้ําท�วม ได�แก� บ�านหม�อง
กระแทะ บ�านท�ากระดาน บ�านศรีสวัสด์ิ บ�านห�วยกุ�ง ข้ึนมาอยู�ในพ้ืนท่ีป2จจุบันท่ีสูงข้ึนเหนือพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร� และมีหมู�บ�านอพยพอ่ืนๆ เข�ามาต้ังถ่ินฐาน ได�แก� บ�านต�นมะพร�าว บ�านแม�กระบุง บ�าน
หาดแดง บ�านน้ํามุด บ�านแม�กว�า บ�านต�อเรือ บ�านพุชะนี บ�านเกรียงไกร บ�านน้ําพุ บ�านไตรรงค� บ�านนา
สวน บ�านองหลุ บ�านตีนตก บ�านกลาง บ�านเขาเหล็ก การเดินทางใช� เรือเล็ก เรือหางยาว และ             
แพขนานยนต� (เท�ง) ซ่ึงแพขนานยนต�ในช�วงแรกท่ีใช� เปEนแพสําหรับใช�ในการสัมปทานแร�ตะก่ัว หลังจากนั้น
มาจึงเปลี่ยนเปEนแพโดยสาร การท่ีมีเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�การเดินทางระหว�างอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี กับอําเภอบ�านไร� จังหวัดอุทัยธานี สะดวกข้ึน โดยมีท�าเรืออยู�ท่ีท�าเรือห�วยแม�ละมุ�น ท�าเรือ          
ท�ากระดาน ท�าเรือหม�องกระแทะ ส�วนทางทิศตะวันตกมีท�าเรือห�วยแม�ขม้ิน สําหรับการเดินทางโดยรถยนต�
สามารถเดินทางโดยรถยนต�ไปจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก เส�นทาง 
323 เปEนเส�นทางหลวงจังหวัด แยกจากหมายเลข 4 ท่ีอําเภอโพธาราม และไปถึงอําเภอทองผาภูมิ เส�นทาง 
324 เปEนเส�นทางหลวงจังหวัดเชื่อมกันระหว�างจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และเส�นทาง 3199 
เชื่อมจังหวัดกาญจนบุรีกับเข่ือนศรีนครินทร� อําเภอศรีสวัสด์ิ เส�นทางเปEนหลุมค�อนข�างมากเนื่องจาก       
มีรถบรรทุกวิ่งเยอะมาก เส�นทางนี้เชื่อมไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเชื่อมกับถนน 3300 สําหรับเส�นทาง
หลวงชนบท 323 ใช�เดินทางระหว�างอําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี มาจังหวัด
กาญจนบุรี สําหรับเส�นทางรถไฟระหว�างกรุงเทพ ไปยังสถานีท�าม�วงและสถานีไทรโยค 
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     (3)  ปDจจุบัน 
       เส�นทางหมายเลข กจ 6043 เปEนเส�นทางหลวงชนบท เปEนถนนลูกรัง การก�อสร�าง
ถนนเสร็จในป( พ.ศ. 2555 ซ่ึงเปEนถนนลาดยางจนถึงห�วยแม�ขม้ิน อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�          
โดยเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 3199 กาญจนบุรี ไปอําเภอศรีสวัสด์ิ (ภาพ 3.4-10) เส�นทางลาดยาง        
ไปเชื่อมอําเภอหนองปรือและอําเภอบ�อพลอย สําหรับเส�นทางหลวงชนบท 323 ซ่ึงจากการศึกษา Overlay 
ภาพถ�ายเส�นทางสองเส�นนี้เปEนเส�นทางท่ีแคบ เปEนถนนสวนเลน ก�อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�เปEนเส�นทาง
ลูกรัง และในช�วงหน�าฝนถนนเปEนหลุมบ�อ การเดินทางค�อนข�างลําบาก หลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�
ในป( พ.ศ. 2530 สภาพถนนดีข้ึน และมีเส�นทางท่ีเปEนหลุมบางช�วง บางช�วงไม�มียางมะตอยหลงเหลือ 
เหมือนกับเปEนเส�นทางก่ึงลูกรัง ซ่ึงต�างจากป2จจุบันมาก เพราะป2จจุบันถนนเปEนสี่เลน และมีไหล�ทางกว�าง          
มีบางช�วงท่ีถนนตัดผ�านไหล�เขา มีเส�นทางแคบบ�าง แต�ก็กว�างกว�าก�อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� และมี
ความสมํ่าเสมอของการลาดยางมะตอย เส�นทางนี้เปEนเส�นทางสําคัญท่ีใช�เดินทางระหว�างจังหวัดกาญจนบุรี
และอําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี ด�านเจดีย�สามองค� เส�นทางน้ํามีเรือ Ferry            
ท่ีท�าเรือห�วยแม�ละมุ�น (ภาพ 3.4-11) สําหรับเส�นทางรถไฟ มีการเดินรถไฟระหว�างกรุงเทพไปยังสถานี          
ไทรโยค นอกจากนี้ยังมีเส�นทางหมายเลข กจ 6093 เปEนเส�นทางหลวงชนบท เปEนถนนลูกรังจากห�วย           
แม�ขม้ิน อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� ไปยังเส�นทางหลวง 323 เชื่อมเส�นทางระหว�างจังหวัดกาญจนบุรี 
มาท่ีอําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี (ภาพ 3.4-12 แสดงเส�นทางหลวงชนบท         
กจ 6093 –อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� -เส�นทางหลวง 323 และภาพ 3.4-13 แสดงเส�นทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 323 แก�งเสี้ยน – ไทรโยค) มีข�อเสนอแนะจากประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือน
ศรีนครินทร� เสนอให�กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ควรให�งบประมาณสนับสนุนในการซ�อมแซมถนน  
 

 

 

ภาพ 3.4-10 เส�นทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 3199 (แก-งเส้ียน – ศรีสวัสดิ์) บริเวณแยกแก-งเส้ียน  
ตําบลแก-งเส้ียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพ 3.4-11 แสดงท-าแพขนานยนต (เท�ง) ห�วยแม-ละมุ-น 
 
 
ตาราง 3.4-5   จํานวนรถโดยเฉล่ียต-อวันท่ีผ-านเส�นทางหลวงชนบท กจ 6093 – อุทยานแห-งชาติ 
    เข่ือนศรีนครินทร - เส�นทางหลวง 323 

ชนิดของรถ จํานวนเฉลี่ย (คัน) 
1. รถเกfง 18 
2. รถกระบะ 28 
3. รถโดยสาร ประจําทาง 0 
4. รถบัส 0 
5. รถบัสท�องเท่ียว 0 
6. รถบรรทุกพ�วง 0 
7. รถบรรทุก 0 
8. รถอีแตfน 0 
9. รถมอเตอร�ไซด� 13 
10. รถตู�  13 

       จากตาราง 3.4-5 การลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลการศึกษาเม่ือ 16-20 กุมภาพันธ� พ.ศ. 
2558 ในช�วงวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลากลางวัน (6.00 น.-18.00 น.) มีรถท่ีผ�านเส�นทางหลวงชนบท           
กจ 6093 - อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� - เส�นทางหลวง 323 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย รถเกfง 
18 คัน รถกระบะ 28 คัน รถมอเตอร�ไซด� 13 คัน และรถตู� 13 คัน 
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ภาพ 3.4-12 แสดงเส�นทางหลวงชนบท กจ 6093 – อุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร – เส�นทางหลวง 323 
 

 
 

 

ภาพ 3.4-13 เส�นทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 323 (แก-งเส้ียน – ไทรโยค) บริเวณแยกแก-งเส้ียน  
ตําบลแก-งเส้ียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
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ตาราง 3.4-6   จํานวนรถโดยเฉล่ียต-อวันท่ีผ-านเส�นทางหลวงชนบท กจ 6093 – อุทยานแห-งชาติ 
    เข่ือนศรีนครินทร - เส�นทางหลวง 323 

 ชนิดของรถ จํานวนเฉลี่ย (คัน) 
1. รถเกfง 8 
2. รถกระบะ 9 
3. รถโดยสาร ประจําทาง 0 
4. รถบัส 0 
5. รถบัสท�องเท่ียว 0 
6. รถบรรทุกพ�วง 0 
7. รถบรรทุก 0 
8. รถอีแตfน 0 
9. รถมอเตอร�ไซด� 7 
10. รถตู�           2 

       จากตาราง 3.4-6 การลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลการศึกษา เม่ือ 16-20 กุมภาพันธ� พ.ศ. 
2558 ในช�วงวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลากลางคืน (18.00 น.- 6.00 น.) มีรถท่ีผ�านเส�นทางหลวงชนบท         
กจ 6093 - อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� - เส�นทางหลวง 323 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย รถเกfง 8 
คัน รถกระบะ 9 คัน รถมอเตอร�ไซด� 7 คัน และรถตู� 2 คัน 

 

ตาราง 3.4-7 จํานวนรถโดยเฉล่ียต-อวันท่ีผ-านเส�นทางหลวงชนบท กจ 6043 ในช-วงวันจันทรถึงวันศุกร 

 ชนิดของรถ 
จํานวนรถโดยเฉลี่ยต-อวัน (คัน) 

เวลากลางวัน เวลากลางคืน 
1. รถเกfง 0 0 
2. รถกระบะ 0 19 
3. รถโดยสาร ประจําทาง 0 0 
4. รถบัส 0 0 
5. รถบัสท�องเท่ียว 0 0 
6. รถบรรทุกพ�วง 0 0 
7. รถบรรทุก 0 3 
8. รถอีแตfน 0 0 
9. รถมอเตอร�ไซด� 0 0 
10. รถตู�  3 0 

       จากตาราง 3.4-7 การลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลการศึกษา เม่ือ 16-20 กุมภาพันธ� พ.ศ. 
2558 ในช�วงวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลากลางวัน (6.00 น.- 18.00 น.) มีรถท่ีผ�านเส�นทางหลวงชนบท            
กจ 6043 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย รถตู� 3 คัน สําหรับเวลากลางคืน (18.00 น.- 6.00 น.) มีรถท่ีผ�าน
เส�นทางหลวงชนบท กจ 6043 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย รถกระบะ 19 คัน และรถบรรทุก 3 คัน 
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ตาราง 3.4-8 จํานวนรถโดยเฉล่ียต-อวันท่ีผ-านเส�นทางหลวงชนบท กจ 6043 ในช-วงวันเสารถึงวันอาทิตย 

ชนิดของรถ 
จํานวนรถโดยเฉลี่ยต-อวัน (คัน) 

เวลากลางวัน เวลากลางคืน 
1. รถเกfง 2 2 
2. รถกระบะ 12 13 
3. รถโดยสาร ประจําทาง 0 0 
4. รถบัส 0 0 
5. รถบัสท�องเท่ียว 0 0 
6. รถบรรทุกพ�วง 0 0 
7. รถบรรทุก 0 0 
8. รถอีแตfน 0 0 
9. รถมอเตอร�ไซด� 23 17 
10. รถตู�  0 0 

       จากตาราง 3.4-8 การลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลการศึกษา เม่ือ 14-15 กุมภาพันธ� พ.ศ. 
2558 ในช�วงวันเสาร�ถึงวันอาทิตย� เวลากลางวัน (6.00 น.- 18.00 น.) มีรถท่ีผ�านเส�นทางหลวงชนบท กจ 
6043 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย รถเกfง 2 คัน รถกระบะ 12 คัน และรถมอเตอร�ไซด� 23 คัน สําหรับ
เวลากลางคืน (18.00 น.- 6.00 น.) มีรถท่ีผ�านเส�นทางหลวงชนบท กจ 6043 โดยเฉลี่ยต�อวัน ประกอบด�วย
รถเกfง 2 คัน รถกระบะ 13 คัน และรถมอเตอร�ไซด� 17 คัน 
 
ตาราง 3.4-9  การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ-านเส�นทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 323 
 (แก-งเส้ียน - ไทรโยค) บริเวณแยกแก-งเส้ียน ตําบลแก-งเส้ียน อําเภอเมือง  
 จังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับ ประเภทยานยนต 
จํานวน (คัน) / (24 ชั่วโมง) 

วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2558 วันจันทรท่ี 8 มิถุนายน 2558 
1 รถจักรยาน 912 288 
2 รถจักรยานยนต� 6,768 2,688 
3 รถยนต�น่ังส�วนบุคคล (เกfง) 6,552 2,904 
4 รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 1,392 672 
5 รถยนต�กระบะบรรทุก 432 288 
6 รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 360 240 
7 รถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 216 120 
8 รถยนต�บรรทุก 18 ล�อ (พ�วง) 288 240 
9 รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 96 96 
10 รถยนต�โดยสาร (ตู�) 744 312 
11 รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 96 72 
12 รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 216 192 
13 รถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 552 120 

       จากตาราง 3.4-9 การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ�านเส�นทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 323 (แก�งเสี้ยน–ไทรโยค) บริเวณแยกแก�งเสี้ยน ตําบลแก�งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัด
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กาญจนบุรี (24 ชั่วโมง) ในวันเสาร�ท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีรถจักรยาน 912 คัน รถจักรยานยนต� 6,768 
คัน รถยนต�นั่งส�วนบุคคล (เกfง) 6,552 คัน รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 1,392 คัน รถยนต�กระบะ
บรรทุก 432 คัน รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 360 คันรถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 216 คัน รถยนต�บรรทุก 18 ล�อ 
(พ�วง) 288 คัน รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 96 คัน รถยนต�โดยสาร (ตู�) 744 คัน รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 96 
คัน รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 216 คัน และรถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 552 คัน 
       การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ�านเส�นทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 323 
(แก�งเสี้ยน – ไทรโยค) บริเวณแยกแก�งเสี้ยน ตําบลแก�งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร�ท่ี 8 
มิถุนายน 2558 (24 ชั่วโมง) ในวันจันทร�ท่ี 8 มิถุนายน 2558 มีรถจักรยาน 288 คัน รถจักรยานยนต� 
2,688 คัน รถยนต�นั่งส�วนบุคคล (เกfง) 2,904 คัน รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 672 คัน รถยนต�
กระบะบรรทุก288 คัน รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 240 คัน รถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 120 คัน รถยนต�บรรทุก 18 
ล�อ (พ�วง) 240คัน รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 96 คัน รถยนต�โดยสาร (ตู�) 312 คัน รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 72 
คัน รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 192 คัน และรถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 120 คัน 
 
ตาราง 3.4-10  การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ-านเส�นทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 3199                 
 (แก-งเส้ียน – ศรีสวัสดิ์) บริเวณแยกแก-งเส้ียน ตําบลแก-งเส้ียน อําเภอเมือง  
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ลําดับ ประเภทยานยนต 
จํานวน (คัน) / (24 ชั่วโมง) 

วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2558 วันจันทรท่ี 8 มิถุนายน 2558 
1 รถจักรยาน 1,008 720 
2 รถจักรยานยนต� 5,352 4,128 
3 รถยนต�น่ังส�วนบุคคล (เกfง) 4,440 2,952 
4 รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 1,152 576 
5 รถยนต�กระบะบรรทุก 576 360 
6 รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 240 192 
7 รถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 600 432 
8 รถยนต�บรรทุก 18 ล�อ (พ�วง) 288 168 
9 รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 144 120 
10 รถยนต�โดยสาร (ตู�) 816 360 
11 รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 96 72 
12 รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 288 264 
13 รถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 336 144 

 
       จากตาราง 3.4-10 การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ�านเส�นทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 3199 (แก�งเสี้ยน – ศรีสวัสด์ิ) บริเวณแยกแก�งเสี้ยน ตําบลแก�งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี (24 ชั่วโมง) ในวันเสาร�ท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีรถจักรยาน 1,008 คัน รถจักรยานยนต� 
5,352 คัน รถยนต�นั่งส�วนบุคคล (เกfง) 4,440 คัน รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 1,152 คัน รถยนต�
กระบะบรรทุก 576 คัน รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 240 คัน รถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 600 คัน รถยนต�บรรทุก 18 
ล�อ (พ�วง) 288 คัน รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 144 คัน รถยนต�โดยสาร (ตู�) 816 คัน รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 
96 คัน รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 288 คัน และรถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 336 คัน 
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       การสํารวจปริมาณยานพาหนะท่ีสัญจรผ�านเส�นทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 323 
(แก�งเสี้ยน – ไทรโยค) บริเวณแยกแก�งเสี้ยน ตําบลแก�งเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร�ท่ี 8 
มิถุนายน 2558 (24 ชั่วโมง) ในวันจันทร�ท่ี 8 มิถุนายน 2558 มีรถจักรยาน 720 คัน รถจักรยานยนต� 
4,128 คัน รถยนต�นั่งส�วนบุคคล (เกfง) 2,952 คัน รถยนต�เอนกประสงค� (PPV/SUV) 576 คัน รถยนต�
กระบะบรรทุก 360 คัน รถยนต�บรรทุก 6 ล�อ 192 คัน รถยนต�บรรทุก 10 ล�อ 432 คัน รถยนต�บรรทุก 18 
ล�อ (พ�วง) 168 คัน รถยนต�โดยสาร (กระบะ) 120 คัน รถยนต�โดยสาร (ตู�) 360 คัน รถยนต�โดยสาร 6 ล�อ 
72 คัน รถยนต�โดยสาร (บัสประจําทาง) 264 คัน และรถยนต�โดยสารปรับอากาศ (ทัวร�) 144 คัน 
 

 

ภาพ 3.4-14 โครงข-ายเส�นทางคมนาคมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  
 
  3.4.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาการใช�ไฟฟZา ประปา ปริมาณการใช�ไฟฟZา ประปาของผู�ใช�ประเภทต�าง ๆ 
ได�แก� การใช�ในบ�านเรือนชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรม และการให�บริการด�านอ่ืนๆ และการให�แสง
สว�างในถนน ของพ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�าง
เข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�จาก
เข่ือนท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ�และแควน�อยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพ้ืนท่ี 
E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ําแม�กลอง ต้ังแต�อําเภอเมืองกาญจนบุรีลงไปจนถึงปาก
แม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน 
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     (2)  เพ่ือวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ ทําการ
ประเมินความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ศึกษาการใช�ไฟฟZา ปริมาณการใช�ไฟฟZาของผู�ใช�ประเภทต�างๆ ได�แก� การใช�ใน
บ�านเรือนชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรม และการให�บริการด�านอ่ืนๆ และการให�แสงสว�างในถนน 
พิจารณาได�จากมูลค�าการใช�ไฟฟZาและราคาไฟฟZา ซ่ึงมีหน�วยเปEนบาทต�อกิโลวัตต� ของพ้ืนท่ีรอบโครงการ 
พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนรัศมี 5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท�ายเข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน� โดยใช�
แบบสอบถาม 
     (2)  ศึกษาการใช�น้ําในครัวเรือน การใช�น้ําในบ�านเรือนชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก 
อุตสาหกรรมและการให�บริการด�านอ่ืนๆ ของพ้ืนท่ีรอบโครงการพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนรัศมี 5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท�าย
เข่ือน พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน� โดยใช�แบบสอบถาม 
     (3)  วิเคราะห�การใช�ระบบสาธารณูปโภคต�างๆ ของโครงการ 
     (4)  วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ ทําการประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�อไป 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การประปา 
       (1.1) ก-อนการสร�างเข่ือน 
         ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู�ตามริมแม�น้ํา ใช�น้ําจากแม�น้ําแควใหญ�ในการอุปโภคและ
บริโภคในครัวเรือน บางบ�านนําน้ําจากแม�น้ําแควใหญ� มาต�มเปEนน้ําด่ืม บางบ�านตักน้ําใส�ตุ�ม แล�วใช�สารส�ม
แกว�ง แล�วปล�อยท้ิงไว�จนตกตะกอน แล�วจึงนํามาต�ม บางบ�านโดยเฉพาะชาวปกาเกอญอจะต�มน้ําและใช�
การชงชาเปEนน้ําด่ืม ส�วนน้ําในแม�น้ําจะใช�ในการทําความสะอาดภาชนะ ซักเสื้อผ�า และอาบ น้ําด่ืมได�จาก
น้ําฝนท่ีเก็บไว�ในช�วงฤดูฝน การใช�น้ําจากแม�น้ําแควใหญ�จะตักน้ําโดยใช�ถังน้ําจากแม�น้ําโดยตรงเพ่ือใช�น้ํา
อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน หรืออาจจะกระโดดลงในแม�น้ําหากแม�น้ําไม�ไหลเชี่ยวหรืออันตราย         
ถ�าสามารถว�ายน้ําได�เช�นเดียวกัน น้ําท่ีใช�ในการรดผัก พืชผลการเกษตรก็ใช�ถังตักน้ํามารดโดยตรง 
       (1.2) หลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ (ข�อมูลปA พ.ศ. 2530) 
         หลังจากการสร�างเข่ือนจะมีการใช�น้ําจากอ�างเก็บน้ํา โดยเข่ือนศรีนครินทร� 
มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําไว�ในระดับท่ีมีความจุ 17,200 ล�านลูกบาศก�เมตร โดยสามารถระบายน้ํา
ออกได�ประโยชน�เต็มท่ี 4,350 ล�านลูกบาศก�เมตร หรือมีระดับน้ําลดลงได� 18 เมตร อัตราการปล�อยน้ําจาก
อ�างเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� เม่ือไม�มีโครงการเข่ือนตอนบนของลุ�มน้ําแควใหญ� และเม่ือมีโครงการ        
คิดเปEน 133 ล�านลูกบาศก�เมตรต�อวินาที และ 140 ล�านลูกบาศก�เมตรต�อวินาที ตามลําดับ ถ�าระดับน้ําสูง                   
200 เมตร จะมีพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา 526.44 ตารางกิโลเมตร ปริมาตรน้ํา 26,506.15 ล�านลูกบาศก�เมตร                  
ถ�าระดับน้ําสูง 180 เมตร จะมีพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร ปริมาตรน้ํา 17,745 ล�านลูกบาศก�
เมตร ซ่ึงน้ําท่ีปล�อยจากเข่ือนศรีนครินทร� จะสามารถใช�ผลิตกระแสไฟฟZาของเข่ือนท�าทุ�งนา และช�วย
แก�ป2ญหาภัยแล�ง ช�วยให�เกษตรกรทําการเกษตรกรรมนอกฤดูกาล ตลอดจนการขับไล�น้ําเค็มในเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป( 
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         ประปาภูเขาดําเนินการโดยต�อน้ําจากแหล�งน้ํา หรือต�นน้ําในพ้ืนท่ีสูงกว�า
หมู�บ�านสําหรับน้ําด่ืมได�จากน้ําฝน ชาวบ�านได�พัฒนาระบบประปาภูเขาโดยอาศัยหลักแรงโน�มถ�วง ทําการ
ต�อท�อจากแหล�งน้ําท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีสูงลงมาสู�หมู�บ�านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีตํ่ากว�า โดยใช�น้ําจากประปาภูเขา เพ่ือใช�ใน
การอุปโภคและบริโภค รวมถึงการใช�น้ําเพ่ือการเกษตร โดยชาวปกาเกอญอใช�ต�มน้ําชงชา ส�วนคนไทย
บางครั้งไม�ต�ม แต�อาจใช�สารส�มแกว�งเพ่ือให�ตะกอนหรือสารแขวนลอยตกตะกอนแล�วจึงใช�ด่ืมในครัวเรือน 
สําหรับการทํานาได�อาศัยน้ําฝนเปEนส�วนใหญ� หลังจากสร�างเข่ือนศรีนครินทร�การใช�น้ําด�านการเกษตร        
ได�พัฒนาโครงการชลประทานสูบน้ําด�วยกระแสไฟฟZา โดยสํานักงานพลังงานแห�งชาติได�เริ่มก�อสร�าง        
ในบริเวณลุ�มน้ําตอนล�างของแม�น้ําแควใหญ�และแควน�อย โดยต้ังอยู�บนแม�น้ําแควใหญ� 6 โครงการ ต้ังอยู�บน
แม�น้ําแควน�อย 12 โครงการ แต�ละโครงการจะครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือการเกษตรประมาณ 2,500-
3,000 ไร� หรือประมาณ 67,950 ไร� นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานสูบน้ําด�วยกระแสไฟฟZาขนาดเล็ก 
บริเวณตอนบนของเข่ือนแม�กลองป2จจุบัน 
       (1.3) สภาพปDจจุบัน 
         มีการใช�น้ําจากอ�างเก็บน้ําและประปาภูเขา โดยต�อท�อน้ําจากแหล�งน้ําหรือ
ต�นน้ําในพ้ืนท่ีสูงกว�าหมู�บ�าน โดยอาศัยหลักแรงโน�มถ�วง ทําการต�อท�อจากแหล�งน้ําท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีสูงลงมาสู�
หมู�บ�านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีต่ํากว�า โดยใช�น้ําจากประปาภูเขา เพ่ือใช�ในการอุปโภคและบริโภค โดยชาวปกาเกอญอ 
ใช�ต�มน้ําชงชา ส�วนคนไทยบางครั้งไม�ต�ม แต�อาจใช�สารส�มแกว�งเพ่ือให�ตะกอนหรือสารแขวนลอยตกตะกอน
แล�วจึงใช�ดื่มในครัวเรือน 
     (2)  ไฟฟ"า 
       (2.1) ก-อนการสร�างเข่ือน 
         ชาวบ�านท้ังคนไทยและชาวปกาเกอญอ ใช�เทียน ไฟฉาย ตะเกียงเจ�าพายุ 
ตะเกียงกระป�องน้ํามันก�าด โซล�าเซลล� เครื่องป2�นไฟ ส�องสว�างในเวลากลางคืน ทุกหมู�บ�านในพ้ืนท่ีเข่ือน        
ศรีนครินทร� 
       (2.2) หลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ (ข�อมูลปA พ.ศ. 2530) 
         การใช�กระแสไฟฟZาจากเข่ือนศรีนครินทร� ครอบคลุม 21 จังหวัด จังหวัดท่ีใช�
ไฟฟZามากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี และนครปฐม คิดเปEนร�อยละ 6 ซ่ึงในป( พ.ศ. 2529 โรงไฟฟZา
ของเข่ือนศรีนครินทร�มีกําลังผลิต 180 เมกะวัตต� และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 โรงไฟฟZามีกําลังผลิต 
760 เมกกะวัตต� ในขณะเดียวกันหมู�บ�านท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเอราวัณ บนถนนเส�นทางหลวง
ชนบท กจ 6043 ก�อนถึงพ้ืนท่ีหมู�บ�านตําบลแม�กระบุงทางเข�าอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� มีสภาพท่ี
แตกต�าง ไม�สามารถใช�ไฟฟZาท่ีผลิตได�จากเข่ือนศรีนครินทร� เนื่องจากทางอุทยานแห�งชาติเอราวัณ           
ไม�อนุญาตให�สร�างเสาไฟฟZาผ�านพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ ส�งผลให�บางครัวเรือนได�มีการนําเครื่องป2�นไฟฟZา           
เข�ามาใช�ในหมู�บ�าน ซ่ึงมีจํานวนไม�มากในแต�ละหมู�บ�าน ได�แก� บ�านต�นมะพร�าว บ�านแม�กระบุง บ�านหาด
แตง บ�านน้ํามุด บ�านแม�กว�า บ�านต�อเรือ บ�านพุชะนี เช�นเดียวกับ บ�านเกรียงไกร บ�านน้ําพุ บ�านไตรรงค�                
บ�านนาสวน บ�านองหลุ บ�านตีนตก บ�านกลาง บ�านเขาเหล็ก เนื่องจากทางอุทยานแห�งชาติเข่ือน           
ศรีนครินทร� ไม�อนุญาตให�ใช�พ้ืนท่ีอุทยานในการเดินเสาไฟฟZาเข�ามาในพ้ืนท่ี ทําให�ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ใน
พ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร�ไม�สามารถใช�ไฟฟZาได� ประชาชนส�วนใหญ�ยังคงใช�เทียน ไฟฉาย 
ตะเกียงเจ�าพายุ ตะเกียงกระป�องน้ํามันก�าด ส�องสว�างในเวลากลางคืน โซล�าเซลล� เครื่องป2�นไฟ ส�วน
ประชาชนท่ีอยู�ทางด�านอําเภอศรีสวัสด์ิ สามารถใช�ไฟฟZาได�ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
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       (2.2) สภาพปDจจุบัน 
         ประชาชนส�วนใหญ�ท่ีอาศัยอยู�ท่ีบ�านต�นมะพร�าว บ�านแม�กระบุง บ�านหาด
แตง บ�านน้ํามุด บ�านแม�กว�า บ�านต�อเรือ บ�านพุชะนี บ�านเกรียงไกร บ�านน้ําพุ บ�านไตรรงค� บ�านนาสวน  
บ�านองหลุ บ�านตีนตก บ�านกลาง บ�านเขาเหล็ก ใช�ไฟฟZาจากโซล�าเซลล� เครื่องป2�นไฟ ในเวลากลางคืน         
เปEนส�วนใหญ�  แต�ราคาแพงกว�าการใช�ไฟฟZาจากการไฟฟZาส�วนภูมิภาค ยังคงมีประชาชนส�วนน�อยใช�เทียน 
ไฟฉาย ตะเกียงเจ�าพายุ ตะเกียงกระป�องน้ํามันก�าด ส�วนประชาชนท่ีอยู�ทางด�านอําเภอศรีสวัสด์ิ สามารถใช�
ไฟฟZาได�ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
         สรุปการมีเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�ชุมชนส�วนใหญ�มีน้ําประปาภูเขาและไฟฟZา
ใช� ในการอุปโภคและบริโภคและบางหมู�บ�านมีการใช�ไฟฟZาจากโซล�าเซลล� สําหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู�ด�าน
อําเภอศรีสวัสด์ิ สามารถใช�ไฟฟZาได�ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ น้ําจากลําน้ําแม�กลองผ�านคลอง           
มหาสวัสด์ิ ยังอํานวยประโยชน�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปEนแหล�งน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาของกรุงเทพมหานคร มีข�อเสนอจากประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 
เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพของน้ําประปา ควรเหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภค และขอให�ตรวจสอบ
ตลอดแนวสายไฟฟZาเพ่ือปZองกันมิให�ไฟฟZาดับบ�อยๆ 

  3.4.4 การประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา       
ในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกล�เคียง พ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ี
ลุ�มน้ํา ท่ีอยู�ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล�างของ
ลุ�มน้ําแควใหญ�จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ�และแควน�อยท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี และพ้ืนท่ี E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ําแม�กลองต้ังแต�อําเภอเมือง
กาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบต�อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา โดยวิเคราะห�
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ  
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบและเพ่ิมพูนผลประโยชน�        
ของโครงการ ด�านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
     (4)  เพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต�อการประมง และ               
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  เก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น การสํารวจทาง
นิเวศวิทยาของแหล�งน้ํา ข�อมูลสถิติประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา จากกรมประมงและสํานักงานประมง
จังหวัด เปEนต�น สํารวจชนิดและปริมาณผลจับสัตว�น้ําจากแพปลา ซ่ึงอยู�ขอบอ�างเก็บน้ําโดยรอบ ทบทวน
เอกสารวิชาการจากการไฟฟZาฝ?ายผลิตแห�งประเทศไทย สถาบันประมงน้ําจืดแห�งชาติ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
เปEนต�น  
     (2)  สัมภาษณ�หรือสอบถามผู�ทําการประมง ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ผู�รับซ้ือสัตว�น้ําและ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน เช�น ประมงอําเภอ เจ�าหน�าท่ีประจําหน�วยงานท�องถ่ินของกรมประมง เก่ียวกับข�อมูล 
ชนิด ปริมาณ เครื่องมือ ป2ญหา รายได�และอ่ืนๆ ท่ีจําเปEนต�อการใช�ประเมินผล 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-400 

     (3)  ทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ประกอบการวิเคราะห� 
     (4)  วิเคราะห�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�ในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 
       - ข�อมูลการประมง : ได�แก� ครัวเรือนท่ีทําประมง เครื่องมือทําการประมง ผลผลิต
รายป( ประเภทของสัตว�น้ํา ฤดูทําการประมง แหล�งทําการประมง การประมงในอ�างเก็บน้ําเข่ือน                 
ศรีนครินทร� ราคาผลผลิตประมง แนวโน�มในรอบป(ท่ีผ�านมา ป2ญหาการจับสัตว�น้ํา และป2ญหาอ่ืนๆ เช�น 
การใช�เครื่องมือผิดประเภทหรือเครื่องมือท่ีไม�เหมาะสม เปEนต�น 
       - ข�อมูลการส�งเสริมอาชีพการประมง : ได�แก� โครงการประมงหมู�บ�านและการ
ส�งเสริมด�านการตลาด รวมถึงความสําเร็จและแนวโน�ม เปEนต�น 
       - ข�อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา: เช�น ความมากน�อยของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
ประเภทของสัตว�น้ําท่ีเพาะเลี้ยง สถานท่ี ขนาดของฟาร�ม ผลประโยชน� ป2ญหาอุปสรรคและการแก�ไข 
       - ข�อมูลระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา : ได�แก� ปลาเศรษฐกิจและปลาหายากหรือใกล�              
สูญพันธุ� 
     (5)  วิเคราะห�แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในด�านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา         
ในสภาพป2จจุบันกับก�อนมีโครงการ โดยพิจารณาท้ังผลกระทบด�านบวกและด�านลบ ได�แก� ขนาดและ
ปริมาณสัตว�น้ําท่ีจับได� จํานวนผู�ประกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา รายได�จากการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา เปEนต�น   
     (6)  ประเมินผลกระทบจากการทําการประมงอย�างผิดวิธี ทําให�ขนาดของสัตว�น้ําและ
ปริมาณสัตว�น้ําลดลง ส�งผลต�อเนื่องไปยังระบบนิเวศทางน้ําและคุณภาพชีวิต อาชีพและรายได�ของ
ชาวประมง 
     (7)  ประเมินผลกระทบจากการประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ได�แก� การเลี้ยงปลา
กระชังท่ีเหมาะสม ชนิดสัตว�น้ําท่ีเลี้ยง การให�อาหาร ทําให�เกิดผลกระทบต�อการใช�ทรัพยากรให�เหมาะสม
และต�อเนื่องไปยังคุณภาพน้ําผิวดินและการใช�น้ําเพ่ือวัตถุประสงค�อ่ืน  
     (8)  เปรียบเทียบผลการศึกษากับท่ีประเมินไว�ในรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม (EIA) 
     (9)  เสนอมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีจําเปEนในกรณีท่ีมีผลกระทบภายหลังการดําเนินการของโครงการ 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ก-อนการสร�างเข่ือน 
       จากข�อมูลในอดีต การทําประมงในพ้ืนท่ีประสบป2ญหาด�านทรัพยากรปลามีจํานวน
ลดน�อยลง ทําให�ต�นทุนการประมงเพ่ิมสูงข้ึน ระบบการตลาดปลาเปEนแบบผูกขาด และประเภทอุปกรณ�             
ท่ีใช�ในการประมงอยู�ในวงจํากัด ทําให�ไม�สามารถจับปลาท่ีอาศัยอยู�ในน้ําลึกได� และพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปลา            
อุดมสมบูรณ�เปEนพ้ืนท่ีท่ีล�อแหลม ดังนั้น จึงได�มีการชี้แนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสัตว�น้ําเอาไว� 
ดังนี้ 
       - หาทางเพ่ิมประชากรปลาในอ�างเก็บน้ํา 
       - รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับปริมาณและชนิดของปลา 
       - แนะนําชนิดปลาท่ีเหมาะสมและขนาดของปลาท่ีจะปล�อยในอ�างเก็บน้ํา         
ซ่ึงเปEนชนิดปลาท่ีเหมาะสม ตามความต�องการของประชาชนท่ีอาศัยอยู�รอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
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       - ขยายพ้ืนท่ีการประมง โดยแนะนําให�ใช� อุปกรณ�ในการประมงแบบใหม�               
ท่ีสามารถจับปลาในบริเวณน้ําลึกได� 
       - ส�งเสริมให�มีการเลี้ยงปลาในกระชัง  
       - มีการควบคุมกิจกรรมต�างๆ เก่ียวกับการทําประมงในช�วงฤดูกาลท่ีมีการวางไข� 
คือ ในช�วงระหว�างเดือนมิถุนายน-กันยายน 
       - ส�งเสริมให�มีการประสานงานกันระหว�างชาวประมงในพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างอํานาจ
การต�อรองและร�วมทุนกันในการลงทุนทําประมง 
       - แนะนําให�มีการแปรรูปปลา เช�น ปลาหมัก ปลาเค็มและปลารมควันรวมไปถึง  
Food Security 
       - ปรับปรุงการลงทุนด�วยการแปรรูปปลาหลังจากท่ีจับมาแล�ว 
       - จําแนกพ้ืนท่ีผสมพันธุ� และการวางไข� 
       - ส�งเสริมให�การตกปลาเปEนเกมส�กีฬา ชนิดปลาเหมาะสมท่ีมีท่ีอยู�ในอ�างเก็บน้ํา 
ได�แก� ปลาหมอช�างเหยียบ (striped tiger leaffish) ปลาตะเพียน (carp fish) และปลาช�อน (striped 
snake head fish) 
       - ส�งเสริมให�มีการพัฒนางานวิจัยในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําในเรื่องต�างๆ ได�แก� แหล�ง
วางไข� แหล�งอนุบาล การอพยพของปลา พฤติกรรมการกินอาหาร ชีววิทยาการสืบพันธุ� วิธีการปZองกัน              
เชื้อโรค และชนิดของกระชังท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ตลอดจนการทําการประมง 
       โดยในช�วงระยะก�อนการสร�างเขื่อนศรีนครินทร� สมปอง (2513) ได�ทําการ
สํารวจทางการประมงในลําน้ําแม�กลองและลําน้ําสาขา ตั้งแต�อําเภอท�าม�วงขึ้นไป และรายงานว�าในป(                
พ.ศ. 2511 สํารวจพบปลา จํานวน 104 ชนิด ใน 25 ครอบครัว ผลผลิตเฉลี่ย 23.2 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป(    
ในป( พ.ศ. 2512 พบปลา จํานวน 29 ชนิด ใน 8 ครอบครัว ผลผลิตเฉลี่ย 19.7 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( และ   
ในป( พ.ศ. 2513 ซึ่งรวมผลสํารวจตลอดระยะเวลาที่ผ�านมาทั้งสิ้นจํานวน 114 ชนิด ใน 26 ครอบครัว 
จําแนกเปEนผลผลิตปลาในแม�น้ําแควน�อย แม�น้ําแควใหญ� และแม�น้ําแม�กลอง เท�ากับ 31.9, 16.2 และ 
17.4 กิโลกรัมต�อไร� ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ยทั้งสามลําน้ําเท�ากับ 21.8 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( และพบ
ครอบครัวปลาคาร�พ หรือ Cyprinidae มากท่ีสุด จํานวน 61 ชนิด ปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
ได�แก� ปลากราย ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาตะโกก ปลาไส�ตัน ปลาสร�อยขาว ปลาตะเพียน ปลาซ�า 
ปลาเค�า ปลาเบี้ยว ปลาเนื้ออ�อน ปลาดุก ปลากด ปลาแขยง ปลาช�อน ปลาชะโด ปลายี่สก ปลาเวียน 
ปลาทรงเครื่อง ปลาอีดูด และปลาหมู ในป( พ.ศ. 2518 ซึ่งเปEนช�วงระหว�างการก�อสร�างเขื่อน         
ศรีนครินทร� สมปอง และคณะ (2518) ได�สํารวจปลาในแม�น้ําแควใหญ�ตอนบนพบปลาจํานวน 65 
ชนิด ปลาขนาดใหญ�ที่สามารถจับมาบริโภคได�มากถึงร�อยละ 78.5 และคาดว�าชาวประมงสามารถจะจับ
ปลาออกจากอ�างเก็บน้ําแห�งนี้ได�ป(ละไม�ตํ่ากว�า 1,000 ตัน ในช�วงแรกของการเริ่มกักเก็บน้ํา ณรงค�และอังสุนีย� 
(2522) รายงานว�าปลาท่ีถูกจับได�จากอ�างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร�ทั้งสิ้น 21 ชนิด จํานวน 510.83 ตัน
ต�อป( แยกเปEนน้ําหนักปลาสด 419.09 ตัน ปลาหมักเกลือ 11.6 ตัน และเปEนปลาท่ีใช�บริโภคในครัวเรือน
อีก 85.14 ตัน 
       ชนิดปลาท่ีพบมากตามลําดับ ได�แก� ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาชะโด ปลากระสูบ 
ปลาสร�อยน้ําเงิน ปลาตะเพียน และปลาสร�อยนกเขา ณรงค�และอังสุนีย� (2522) รายงานว�าปลาท่ีจับได�
และนําไปขายท่ีท�าข้ึนปลาตําบลท�ากระดานมีจํานวน 195.39 ตันต�อป( โดยเรียงลําดับชนิดจากมากไปน�อย         
คือ ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาสร�อยน้ําเงิน ปลากระสูบ ปลาช�อน ปลากด และปลาแก�มช้ํา 
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     (2)  ภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ 
       Tarnchalanukit และคณะ (2530) ได�ดําเนินการศึกษาทรัพยากรประมง        
ตามโครงการ Upper Quae Yai Project Environmental and Ecological Investigation (บริษัท ทีม 
คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียร� จํากัด, 2523) โดยพ้ืนท่ีทําศึกษาในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� และ ต�นน้ําแควใหญ�
ท่ีลําน้ําโจน พบชนิดพันธุ�ปลารวม 81 ชนิด ชนิดท่ีพบมากคือกลุ�มปลาตะเพียน Cyprinids พบมากท่ีสุด 49 
ชนิด ตามด�วยปลากลุ�ม Cobitids 10 ชนิด Bagarids 6 ชนิด ท้ังนี้ ปลาจํานวน 22 ชนิด จาก 81 ชนิด จัดว�าเปEนปลา
ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในป( พ.ศ. 2536 สุพัตรา และบุญส�ง (2540) ได�ทําการสํารวจสภาวะการประมง          
และผลจับสัตว�น้ํา ในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร� ชนิดของเครื่องมือที่นิยมใช�มาก ได�แก� ข�าย เบ็ด
ราว และฉมวก ปริมาณผลจับสัตว�น้ําระหว�างป( พ.ศ.2530-2538 มีค�าเฉลี่ย 305.02 ตันต�อป( ชนิดท่ีพบมาก
ได�แก� ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาชะโด ปลากระสูบขีด ปลากาดํา ปลาสร�อยนกเขา และปลากดเหลือง 
       ขณะเดียวกัน บุญยรัตน� และคณะ (2537) ได�ทําการศึกษาชนิดและการเปลี่ยนแปลง
ประชากรปลาในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ด�วยอวนล�อมและยาเบื่อเมาร�วมกับเครื่องกําเนิดไฟฟZา จํานวน 
4 ครั้ง ในรอบป( พบปลาจํานวน 35 ชนิด ใน 17 ครอบครัว ปริมาณเฉลี่ย 13.38 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( 
ครอบครัวท่ีพบมากคือ Cyprinidae จํานวน 15 ชนิด อัตราการจับโดยใช�กระแสไฟฟZาเฉลี่ย 2.54 กิโลกรัม
ต�อชั่วโมง ความสมดุลระหว�างปลากินพืชต�อปลากินเนื้อเท�ากับ 3.14 ความหลากหลายของปลาขึ้นอยู�กับ
สถานที่และช�วงระยะเวลาที่ทําการเก็บตัวอย�าง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.144 และคุณภาพน้ําอยู�ในระดับ         
ท่ีเหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว�น้ํา การสํารวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมง เฉพาะในพ้ืนท่ีอ�าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยใช�อวนล�อมขนาดช�องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.5 เมตร ร�วมกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟZาโดยกําหนดจุดสํารวจ 4 จุด ทําการสํารวจ 2 เดือนต�อครั้ง พบปลา จํานวน 28 ชนิด              
ใน 13 ครอบครัว ปริมาณเฉลี่ย 1.53 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( ผลจับด�วยกระแสไฟฟZาเฉลี่ย 3.40 กิโลกรัมต�อ
ชั่วโมง (จินตนา และคณะ, 2545) โดยในช�วงแรกของการกักเก็บน้ําเคยให�ผลผลิตสูงถึง 40.85 กิโลกรัม
ต�อไร�ต�อป( (ถวัลย� และคณะ, 2527) และปริมาณผลผลิตมีแนวโน�มลดลงอย�างต�อเนื่องกล�าวคือ            
ในป( พ.ศ. 2537 ให�ผลผลิต 13.38 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( (บุญยรัตน� และคณะ, 2537) และลดลงเหลือ
เพียง 1.53 กิโลกรัมต�อไร�ต�อป( ในด�านการทําการประมง จากอดีตจับปลาได�จํานวนมากและมีขนาดใหญ�  
หาปลาได�วันละไม�น�อยกว�า 50 กิโลกรัม การทําประมงในเข่ือนจากเดิมซ่ึงมีเรือประมงในกลุ�มประมาณ 50 ลํา           
ลดลงในช�วงฤดูฝนท่ีว�างจากการออกหาปลา และชาวประมงจึงหันไปทําไร�ข�าวโพด ข�าวไร� พืชผัก เครื่องมือ
ในการทําประมงส�วนใหญ�ใช�ข�ายขนาดต้ังแต�ช�องตา 10 เซนติเมตรข้ึนไป ตามขนาดปลาท่ีต�องการ                
โดยออกวางข�ายในช�วงบ�ายและเก็บในช�วงเช�า ปลาท่ีจับได�บริเวณเหนือเข่ือน เช�น ปลาตะเพียนขาว             
ปลากระแห ปลากระสูบขีด ปลากะมัง ปลากาดํา ปลาแรด ปลานิล ปลาสวาย ปลากดเหลือง ปลาหมอโค�ว 
ปลาหมอบัตเตอร� เปEนต�น ในแต�ละวันมีรายได�วันละ 300 -600 บาท เครื่องมือประมงท่ีใช�ในการหาปลา
รองลงมา คือ ลอบ ยอ และเบ็ดราว ฉมวก เปEนต�น บริเวณนี้ยังพบการจับปลาซิวแก�ว ปลาข�าวสาร โดยใช�ยอ       
ซ่ึงมีแสงจากหลอดนีออนล�อปลาเข�ายอ โดยทําในช�วงเช�ามืดก�อนสว�าง เพ่ือจับปลาซิวแก�ว ปลาข�าวสาร           
มาทําปลาแห�ง ผลผลิตปลาท่ีจับได�ในแต�ละป(มีจํานวนลดลงอย�างเห็นได�ชัด ซ่ึงชาวประมงต้ังข�อสังเกตว�า          
มีสาเหตุจากการทําไร�ข�าวโพด โดยการใช�ยาฆ�าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช/ปุ�ยเคมี โดยเฉพาะยาฆ�าหญ�า       
ในปริมาณมาก ทําให�สารเคมีเหล�านี้ไหลลงสู�แหล�งน้ํา ทําให�พรรณไม�น้ําสาหร�ายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ําตาย
เปEนบริเวณกว�าง และมีจํานวนลดลงอย�างเห็นได�ชัด ทําให�แหล�งอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กลดลง ซ่ึงเปEนท่ี
หลบซ�อนของลูกปลาลดลง และในช�วงฤดูฝนหลังจากฝนตก น้ําไหลลงสู�อ�างเก็บน้ําในบางวันปลาขนาดเล็ก



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-403 

จะตายเปEนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเกิดจากยาฆ�าแมลงท่ีไหลลงสู�แหล�งน้ํา และหน�วยงานภาคราชการ                   
ท่ีรับผิดชอบไม�ดูแลให�ความสําคัญเท�าท่ีควร 
     (3)  สภาพปDจจุบัน 
       (3.1) การสํารวจเก็บข�อมูลเก่ียวกับการทําการประมง 
         ข�อมูลเก่ียวกับการทําการประมงบริเวณอ�างเก็บน้ําเ ข่ือนศรีนครินทร�          
ได�มาจากการสํารวจท�าปลารวม 6 แห�ง ได�แก� (1) ท�าปลาตําบลท�ากระดาน (2) ท�าปลาห�วยแม�ละมุ�น           
(3) ท�าปลาอําเภอศรีสวัสด์ิ (ป2จจุบันเลิกรับซ้ือ) (4) ท�าปลาองสิต (5) ท�าปลาตําบลนาสวน และ (6) ท�าปลา
เจาะเหลาะ   
         ส�วนข�อมูลการทําประมงบริเวณอ�างเก็บน้ําเข่ือนท�าทุ�งนา ได�มาจากการ
สํารวจท�าปลา 3 แห�ง ได�แก� (1) ท�าปลาวังกุลา (2) ท�าปลาลําสะด�อง และ (3) ท�าปลาปากคลอง 
         เข่ือนท�าทุ�งนา ต้ังอยู�ทางท�ายเข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนแห�งนี้มีคุณสมบัติพิเศษ
คือ สามารถนําน้ําท่ีใช�ผลิตกระแสไฟฟZาแล�วจากเข่ือนศรีนครินทร�มาผลิตกระแสไฟฟZาได�อีก และยังสามารถ           
สูบน้ําจากเข่ือนท�าทุ�งนากลับไปใช�ผลิตกระแสไฟฟZาได�อีกครั้งท่ีเข่ือนศรีนครินทร�  
       (3.2) ข�อมูลจากการสัมภาษณเย่ียมชมแพหาปลา-รับซ้ือ-ขายปลา (วันท่ี 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557) (ภาพ 3.4-15) 
         (3.2.1) แพนายเสง่ียม–นางนวลจันทร หงสเวียงจันทร (แพลุงพร)       
หมู- 4 ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ 3.4-16) 
            นายเสง่ียม หงส�เวียงจันทร� (ลุงพร) อดีตผู�ใหญ�บ�านเจริญสุข 
(เจาะเหลาะ) และอดีตเปEนทหารอาสาสมัครทหารผ�านศึกเอเชียบูรพา หันมาประกอบอาชีพทําการประมง              
หลังเลิกเปEนทหาร ไม�น�อยกว�า 30 ป( ย�ายถ่ินฐานมาอยู�ต้ังแต�เข่ือนเริ่มปFดกักเก็บน้ํา ส�วนใหญ�ชาวประมง         
ในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ไม�ใช�คนในพ้ืนท่ี แต�เปEนคนท่ีย�ายถ่ินฐานมาจากทางภาคอีสาน ได�แก� 
อุบลราชธานี สุรินทร� ศรีสะเกษ กาฬสินธุ� เปEนต�น ประชากรด้ังเดิมในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปEนชาวเขา มีอาชีพ 
ทําไร� ปลูกข�าวโพด พืชผลทางการเกษตร หาของป?า ไผ� และเห็ดโคน ฯลฯ  
            ในด�านการทําการประมง จากอดีตจับปลาได�จํานวนมากและมี
ขนาดใหญ� หาปลาได�วันละไม�น�อยกว�า 50 กิโลกรัม การทําประมงในเข่ือนจากเดิมซ่ึงมีเรือประมงในกลุ�ม
ประมาณ 50 ลํา ในป2จจุบันลดลงเหลือเพียง 10-20 ลํา ในช�วงฤดูฝนท่ีว�างจากการออกหาปลา ชาวประมง
จึงหันไปทํา ไร�ข�าวโพด ข�าวไร� พืชผัก นอกจากนี้ ในฤดูท�องเท่ียวชาวประมงหันมาประกอบอาชีพให�เช�าแพ
ท�องเท่ียว เรือตกปลา โดยเฉพาะในช�วงวันหยุดเสาร�-อาทิตย� หรือวันหยุดนัตขัตฤกษ� ซ่ึงทําให�รายได�            
จากการเช�าแพมากกว�าการออกหาปลา 
            เครื่องมือในการทําประมงส�วนใหญ�ใช�ข�ายขนาดต้ังแต�ช�องตา                        
10 เซนติเมตรข้ึนไป ตามขนาดปลาท่ีต�องการ โดยออกวางข�ายในช�วงบ�ายและเก็บในช�วงเช�า ปลาท่ีจับได�
บริเวณเหนือเข่ือน เช�น ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห ปลากระสูบขีด ปลากะมัง ปลากาดํา ปลาแรด              
ปลานิล ปลาสวาย ปลากดเหลือง ปลาหมอโค�ว ปลาหมอบัตเตอร� เปEนต�น จํานวนท่ีจับได�แต�ละวันประมาณ 
10-20 กิโลกรัม/ราย ราคาจําหน�ายตามชนิดของปลา ต้ังแต� 30 -200 บาท ในแต�ละวันมีรายได�วันละ              
300 -600 บาท รายได�ของชาวประมงลดลงจากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีผ�านมาในรอบ 10 ป( เครื่องมือ
ประมงท่ีใช�ในการหาปลารองลงมา คือ ลอบ ยอ และเบ็ดราว ฉมวก เปEนต�น บริเวณนี้ยังพบการจับปลาซิว
แก�ว ปลาข�าวสาร โดยใช�ยอซ่ึงมีแสงจากหลอดนีออนล�อปลาเข�ายอ โดยทําในช�วงเช�ามืดก�อนสว�าง เพ่ือจับ
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ปลาซิวแก�ว ปลาข�าวสาร มาทําปลาแห�ง โดยเฉลี่ยได�วันละ 10-20 กิโลกรัม ช�วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ได�ปลามากกว�าเวลาอ่ืน 
            ผลผลิตปลาท่ีจับได�ในแต�ละป(มีจํานวนลดลงอย�างเห็นได�ชัด          
ซ่ึงชาวประมงต้ังข�อสังเกตว�ามีสาเหตุจากการทําไร�ข�าวโพด โดยการใช�ยาฆ�าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช/ปุ�ยเคมี 
โดยเฉพาะยาฆ�าหญ�าในปริมาณมาก ทําให�สารเคมีเหล�านี้ไหลลงสู�แหล�งน้ํา ทําให�พรรณไม�น้ํา สาหร�าย
โดยเฉพาะบริเวณริมน้ําตายเปEนบริเวณกว�าง และมีจํานวนลดลงอย�างเห็นได�ชัด ทําให�แหล�งอนุบาลลูกปลา
ขนาดเล็กซ่ึงเปEนท่ีหลบซ�อนของลูกปลาลดลง และในช�วงฤดูฝนหลังจากฝนตกน้ําไหลสู�อ�างเก็บน้ํา  บางวัน
ปลาขนาดเล็กตายเปEนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเกิดจากยาฆ�าแมลงท่ีไหลลงสู�แหล�งน้ํา และหน�วยงาน          
ภาคราชการท่ีรับผิดชอบไม�ดูแลให�ความสําคัญเท�าท่ีควร 
            ชนิดปลาท่ีชาวประมงบอกว�าหายไปอย�างมากในอ�างเก็บน้ํา เช�น 
ปลาแปZนแก�ว ปลาบู�ทราย แต�ปลาท่ีมีจํานวนมากเพ่ิมจํานวนอย�างรวดเร็วคือปลาหมอบัตเตอร� (Tilapia 
Zebra) มีชื่อวิทยาศาสตร� Tilapia buttikoferi อยู�ในวงศ�ปลาหมอสี (Cichlidae) มีรูปร�างคล�ายปลานิล 
นิสัยดุร�าย กินท้ังพืชและสัตว� ในเข่ือนศรีนครินทร�พบมีการแพร�ระบาดเปEนจํานวนมาก สาเหตุจากการบอก
เล�าของชาวประมง เนื่องจากมีการนําปลาชนิดนี้มาเลี้ยงในกระชังเพ่ือเพาะขยายพันธุ�เปEนปลาสวยงาม ในป( 
พ.ศ. 2550 บริเวณบ�านท�ากระดาน และกระชังปลาแตกทําให�ปลาหลุดลงในอ�างเก็บน้ําขยายพันธุ�อย�าง
รวดเร็ว ปลาชนิดนี้มักกินลูกปลาขนาดท่ีเล็กกว�าเปEนอาหารทําให�จํานวนปลาประจําถ่ินหลายชนิดมีจํานวน
ลดลงอย�างเห็นได�ชัด 
            ในด�านหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ สังกัดกรมประมง ได�แก� ศูนย�
บริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี มีการ
ปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย การใช�เครื่องมือผิดประเภท และการทําประมงในช�วงห�ามจับสัตว�น้ํา
ในแต�ละป( จากการบอกเล�าชาวประมงส�วนใหญ�ให�ความร�วมมือเปEนอย�างดี ในการหยุดทําการประมงในฤดู
ผสมพันธุ�วางไข� เนื่องจากปลาในฤดูนี้มีจํานวนมาก และราคาถูก จําหน�ายไม�ได�ราคา และชาวประมงหันไป
ทําไร�ข�าวโพด หรือรับจ�างท่ัวไป เปEนส�วนใหญ� ส�วนการใช�เครื่องมือผิดประเภท เช�น การดําน้ําโดยใช�เครื่อง
ให�ออกซิเจนติดบนเรือแล�วดําน้ําลงไปในระดับลึกใช�ฉมวกยิงปลาขนาดใหญ�ใต�น้ํา การทําประมงวิธีนี้ทําให�
ปลาท่ีเปEนพ�อแม�พันธุ�ลดจํานวนลงอย�างรวดเร็ว เปEนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�สัตว�น้ําลดลง ในประเด็นการล�าปลา
บึก จากการสอบถามพบว�ามีกาล�าปลาบึกจริง โดยชาวประมงมาจากอุบลราชธานี ซ่ึงมีความชํานาญในการ
จับปลาบึกในช�วงฤดูผสมพันธุ�วางไข� เม่ือหาฝูงปลาพบแล�ว มีวิธีการจับโดยใช�อวนล�อมขนาดใหญ�ล�อมจับ 
ปลาบึกท่ีจับได�จะนํามาผูกติดกับแพไม�ไผ� เม่ือได�จํานวนมากตามต�องการจึงลากเข�าฝ2�ง มีขนาด 150 
กิโลกรัมข้ึนไป ราคาจําหน�ายกิโลกรัมละ 50 บาท ซ่ึงอาจมีนายทุนสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจับปลา 
            การอนุรักษ�สัตว�น้ํา สํานักงานประมงจังหวัด และ กฟผ.เข่ือน          
ศรีนครินทร� มีโครงการปล�อยปลาในอ�างเก็บน้ําประจําป( โดยนําลูกปลา กระชังอนุบาล และอาหารเม็ด           
มาให�ชาวประมงบ�านเจริญสุข บ�านองสิต อนุบาลเพ่ือปล�อยสู�แหล�งน้ํา เนื่องจากบริเวณนี้มีความเหมาะสม
ในการอนุบาลสัตว�น้ํา มีการเจริญเติบโตของพรรณไม�น้ําสูง สภาพโดยรอบเปEนเวิ้งน้ําขนาดใหญ� มีตอไม�          
ท่ีโผล�น้ําหนาแน�น และเปEนเขตห�ามจับสัตว�น้ํา ปลาท่ีนํามาปล�อยได�แก� ปลาดุก ปลานิล สวาย ตะเพียนขาว 
กระแห แรด บึก และกุ�งก�ามกราม  ชนิดของปลาท่ีชาวประมงต�องการให�มีการปล�อยสู�อ�างเก็บน้ํา เช�น ปลา
ยี่สกไทย ปลาตะพาก และปลาไทยชนิดต�างๆ มากกว�าเพ่ือเพ่ิมจํานวนสัตว�น้ํา 
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            การเลี้ยงปลาในกระชัง ตามแพพักบ�านเรือนชาวประมงบริเวณนี้             
มีกระชังสําหรับเลี้ยงปลา พักปลาเพ่ือจําหน�าย ปลาท่ีจับได� เช�น ปลากดเหลือง ปลากดคัง ปลาแรด             
ปลานิล ท่ีมีขนาดเล็ก จะนํามาเลี้ยงในกระชังให�ได�ขนาดก�อนจําหน�าย เช�น ปลากดคัง ใช�เศษปลา เครื่องใน
ปลาผสมรําละเอียดเปEนอาหาร และใช�อาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริม เลี้ยง 1-2 ป( จึงจับขาย ในป2จจุบัน              
มีการเลี้ยงปลาในกระชังลดลงเนื่องจากต�นทุนค�าอาหารสูง ส�วนการเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ในกระชัง          
ไม�ประสบผลสําเร็จเนื่องจากต�นทุนการเลี้ยงสูง ค�าอาหาร ค�าขนส�งสูง และอ�างเก็บน้ําเปEนน้ํานิ่ง ปลาชนิด           
มีเกล็ด มักถูกหนอนสมอ ปลิงใส เห็บปลา เกาะตามลําตัว ทําให�ปลาเกิดโรคปลาตาย และในช�วงท่ีน้ําฝน
ไหลลงอ�างเก็บน้ําทําให�ตะกอนดินท่ีอยู�พ้ืนท�องน้ําฟุZง ก�าชไข�เน�าและแอมโมเนียในน้ําเพ่ิมสูง ทําให�ปลา           
ในกระชังตาย จึงทําให�การเลี้ยงปลากระชังลดจํานวนลง 
         (3.2.2) แพลูกข�าว (แพเถ�าแก-ลาย) ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ 3.4-17)  
            แพลูกข�าวเปEนแพรับซ้ือปลารายใหญ�ท่ีสุดในอ�างเก็บน้ําเข่ือน         
ศรีนครินทร� เริ่มกิจการมามากกว�า 10 ป( เปEนจุดรับซ้ือปลาท้ังหมดท้ังจากแพรายใหญ�และเรือหาปลา         
ของชาวประมงรายย�อยท่ีหาปลาต้ังแต�ตอนบน (เหนือเข่ือน) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4,500 ไร� ในห�วยน้ําโจนจนถึง
ห�วยขาแข�ง และมีลูกแพท่ีรับซ้ือบริเวณห�วยน้ําโจน (แพลูกจันทร�) มาส�งต�ออีกทอดหนึ่ง  
            ลักษณะการดําเนินกิจการเปEนธุรกิจเต็มรูปแบบ นอกจากการรับ
ซ้ือปลาและจําหน�ายปลาท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและต�างพ้ืนท่ีแล�ว ยังเปEนแหล�งทุนกู�ยืมสินเชื่อให�กับ
ชาวประมงเพ่ือซ้ืออุปกรณ� เครื่องมือประมง เรือ น้ํามัน โดยมีชาวประมงท่ีเปEนลูกแพอยู�ในเครือข�าย
ประมาณ 163 ราย  
            ปริมาณการรับซ้ือปลาและจําหน�ายแต�ละวัน 1 ตันข้ึนไป ปริมาณ
เฉลี่ยในรอบป( 50 ตัน/ป( ชนิดปลาท่ีจับได� เช�น ปลาตะเพียน ปลากระแห ปลากาดํา ปลาตะพาก ปลาแรด 
ปลากดเหลือง ปลากดคัง ปลาเนื้ออ�อน ปลาแดง ปลาสวาย ปลาเทพา ปลาโมง ปลาบึก เปEนต�น ส�วนชนิด
ปลาท่ีต�องการให�หน�วยงานรัฐปล�อยสู�อ�างเก็บน้ํา คือ ปลายี่สกไทย มีตามต�องการสูง ราคาดี สามารถ
ส�งออกต�างประเทศ เช�น สิงคโปร� มาเลเซีย ได�ดี 
            ในด�านการทําหน�าท่ีดูแลควบคุมห�ามการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ในบริเวณนี้จะไม�รับซ้ือปลาท่ีได�จากการยิง ช�อตไฟฟZา และงดรับซ้ือปลาในช�วงฤดูผสมพันธุ�วางไข� ห�ามจับ
สัตว�น้ํา เนื่องจากมีราคาตกตํ่าและปลาจากแม�น้ําต�าง ๆ มีปริมาณมาก นอกจากนี้ยังเปEนผู�จดบันทึกผลผลิต
สัตว�น้ําท่ีข้ึนแพปลาให�กับการไฟฟZาเข่ือนศรีนครินทร�เปEนประจํา ส�วนการอนุรักษ�สัตว�น้ํา ควบคุมการทํา
ประมงผิดกฎหมาย งดซ้ือปลาท่ีได�มาอย�างไม�ถูกวิธี เฝZาระวังไม�ให�คนภายนอกหาปลาโดยผิดวิธีเข�าทําการ
ประมงในพ้ืนท่ีตอนบน เปEนต�น 
            ป2ญหาท่ีพบปริมาณสัตว�น้ําลดจํานวนลง ซ่ึงชาวบ�านเข�าใจว�า        
เกิดเนื่องจากการใช�ยาฆ�าแมลง ยาฆ�าหญ�า ในไร�ข�าวโพดท่ีอยู�รอบๆ อ�างเก็บน้ํา ไหลสู�อ�างเก็บน้ํา ทําให�ปลา
ขนาดเล็กตาย พรรณไม�น้ําไม�ขยายพันธุ� ลดจํานวนลงอย�างเห็นได�ชัด และมีการระบาดของปลาหมอ         
บัตเตอร�เปEนบริเวณกว�าง ซ่ึงเปEนปลาท่ีกินปลาขนาดเล็ก นอกจากนี้สาหร�ายในอ�างเก็บน้ําทําให�แหล�ง
อนุบาลลูกปลาลดลง   
            การเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณนี้ เปEนแหล�งเลี้ยงปลากดคัง         
ในกระชัง พบกระชังปลากระจายอยู�หลายแพ พันธุ�ปลาได�จากโรงเพาะฟ2ก การรวบรวมจากอ�างเก็บน้ํา          
เปEนหลัก การเลี้ยงให�อาหารโดยใช�เศษปลา เครื่องในปลา ปลาซิวแก�ว ผสมกับรําละเอียดเปEนอาหารเลี้ยงปลา         
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ใช�เวลาเลี้ยง 1-2 ป( เพ่ือให�ได�ปลาขนาด 3 กิโลกรัม/ตัว ข้ึนไปจึงจับขาย ไม�พบป2ญหาโรคระบาด และพยาธิ 
กับปลาท่ีเลี้ยงแต�มักเกิดป2ญหาน้ําเสียท�องน้ําวนข้ึนมา เนื่องจากน้ําฝนไหลลงสู�อ�าง ช�วงฤดูฝน ทําให�ปลา
ตาย หรือน�อค น้ําตายเปEนจํานวนมาก ในป2จจุบันมีกระชังปลาลดลง เนื่องจากต�นทุนค�าอาหารสูง 
            การตลาด ปลาท่ีรวบรวมได�ส�งขายท้ังในและต�างประเทศ โดยขาย
ให�ห�องเย็น ส�งขายให�กับร�านอาหารท่ัวประเทศ โดยมีรถรับส�งเอง ปลาบางส�วนส�งขายตลาดปลาบางเลน 
ตลาดไท เปEนประจํา โดยชนิดปลาส�วนใหญ� คือ ปลาเนื้ออ�อน ปลากดเหลือง ปลากดคัง ส�งขายให�กับ
ซุปเปอร�มาร�เก็ตต�าง ๆ  เปEนต�น  
       (3.3) ผลการสํารวจเก็บข�อมูลการประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในอ-างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร (วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558)  
         การเก็บข�อมูลภาคสนามด�านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํ า          
ในระหว�างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558 ได�จากการสัมภาษณ�เยี่ยมชมกิจการแพรับซ้ือ-ขายปลารายใหญ�
และรายย�อย (ภาพ 3.4-18 และ 3.4-20 แสดงแพรับซ้ือ-ขายปลาในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�) 
ชาวประมง รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีประมงประจําศูนย�บริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี  
พบว�า การทําประมงหาปลาในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ขณะศึกษาในช�วงฤดูหนาว ระดับน้ําในเข่ือน
ลดลง ไม�มีน้ําใหม�เข�าเข่ือน และหมดฤดูกาลวางไข�ของปลา ประชากรปลาเริ่มลดลงไปอาศัยในท่ีอ่ืนท่ีเปEน
แหล�งหลบซ�อน หรือแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ การทําประมงส�วนใหญ�ออกหาปลาโดยการวางข�าย 
ลอบ โดยออกวางข�ายในช�วงกลางวัน เก็บตอนเช�าของวันรุ�งข้ึน ปลาท่ีจับได�ข้ึนกับขนาดช�องตาข�าย ได�แก� 
ปลานิล กระสูบ กะมัง สร�อยขาว ตะเพียนทอง กะแห แรด แดง กดเหลือง กดแก�ว คังกราย สลาด สวาย 
และหมอบัตเตอร� โดยเฉพาะกลุ�มปลาตะเพียนจับได�มากกว�าชนิดอ่ืน ๆ จํานวนท่ีจับได�ในแต�ละวัน           
ลดน�อยลง และเปEนปลาขนาดเล็ก ส�วนจํานวนปลาท่ีข้ึนจําหน�ายแพปลาต�าง ๆ ก็ลดลงเช�นกัน แต�ราคาปลา
ท่ีจําหน�ายในช�วงฤดูนี้มีราคาสูงกว�าในฤดูน้ําหลากเนื่องจากจํานวนปลาท่ีจับได�ลดลง  
         หากพิจารณาการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการฯ พบว�า บริเวณตอนบนของเข่ือนมีแพยอปลาซิวแก�วกระจายอยู�เปEนระยะ ๆ โดยจะยกยอปลาซิว
แก�ว ในช�วงเช�า 4.00-6.00 น. (ก�อนสว�าง) โดยใช�แสงไฟล�อให�เข�ายอ สามารถจับได�วันละประมาณ 10-20 
กิโลกรัมต�อวัน  ชาวประมงจะนําปลาซิวท่ีหาได� นํามาขายให�กระชังเลี้ยงปลากดคังเพ่ือเปEนอาหารเลี้ยงปลา            
และบางส�วนนําไปทําปลาตากแห�งจําหน�ายนักท�องเท่ียวกิโลกรัมละ 200-300 บาท  
         ส�วนการเลี้ยงปลาในกระชังท่ีพบส�วนใหญ�อยู�ในบริเวณบ�านองหลุ (ภาพ 
3.4-19) เปEนจุดท่ีลําน้ําแม�กลองไหลมาบรรจบกันท่ีห�วยองข�า เปEนแหล�งเลี้ยงปลากดคังท่ีสําคัญในเข่ือน         
ศรีนครินทร� ปลาท่ีเลี้ยงในกระชังมีขนาด 3x3x2 เมตร เครื่องมือท่ีใช�จับลูกปลาโดยใช�ลอบและข�าย แล�ว
นํามาเลี้ยงในกระชังจนได�ขนาดตลาดจึงจับขาย ส�วนอาหารปลาส�วนใหญ�ใช�อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอย
น้ํา หากเปEนปลาซิว หรือปลาขนาดเล็กอ่ืนๆ ใช�เศษปลาเครื่องในปลาผสมรําละเอียด ปลายข�าวต�มสุกเปEน
อาหาร ใช�เวลาในการเลี้ยง 1 ป( จนได�ขนาด 5 กิโลกรัมข้ึนไปจึงจําหน�าย ผลผลิตปลากดคังท่ีได�ในเข่ือนท่ี
จําหน�ายในตลาดส�วนใหญ�ได�จากปลาท่ีเลี้ยงในกระชัง หากเปรียบเทียบข�อมูลผลผลิตสัตว�น้ําท่ีจับได�ใน
รายงานของ กฟผ. และกรมประมง ส�วนกระชังเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม บริเวณบ�านพุน้ําเปรี้ยว กระชัง
เลี้ยงปลาเก�าแต�เลิกกิจการไปแล�ว เนื่องจากการเลี้ยงแต�ไม�ประสบผลสําเร็จ ปลาไม�โต ไม�ได�ขนาดตามความ
ต�องการของตลาดการระบาดของโรค และพยาธิภายนอก ทําให�เกษตรกรขาดทุน  เปEนเหตุทําให�ต�องเลิกกิจการ 
         สําหรับชนิดปลาท่ีจับได�ในช�วงฤดูหนาว ได�แก� ปลากะมัง รองลงมา ปลานิล 
ปลากดคัง (กระชัง) ตามลําดับ และกลุ�มปลาตะเพียน เช�น ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง กะแห สร�อยขาว 
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สร�อยนกเขา กาดํา กะสูบ เปEนต�น ส�วนปลาชนิดอ่ืนท่ีจับได� เช�น ปลาแรด ตะพาก กดเหลือง กดแก�ว แขยง 
สลาด กราย ชะโด สวาย เผาะ เทโพ เปEนต�น แต�มีขนาดเล็กกว�าปลาในช�วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังพบการ
แพร�กระจายของปลาหมอบัตเตอร�ในเข่ือนเปEนจํานวนมาก จากการสอบถามชาวประมงและเจ�าของแพปลา
บอกว�ามีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ทุกป( ปลาชนิดนี้เดิมมีการนํามาเลี้ยงเพ่ือเพาะพันธุ�จําหน�ายเปEนปลา
สวยงามในเข่ือนบริเวณบ�านท�ากระดาน แต�เกิดอุบัติเหตุกระชังเลี้ยงปลาแตกทําให�มีการแพร�กระจาย          
เปEนจํานวนมากในเข่ือน ด�วยนิสัยปลาชนิดนี้เปEนปลากินท้ังพืชและเนื้อ รวมท้ังกินปลาชนิดอ่ืนๆ เปEนอาหาร 
ทําให�ลูกปลาหรือปลาขนาดเล็กหลายชนิดท่ีอยู�ประจําถ่ินไม�สามารถแพร�ขยายพันธุ�ได� ชาวประมงเชื่อว�า 
การแพร�พันธุ�อย�างรวดเร็วของปลาหมอบัตเตอร� มีผลทําให�สัตว�น้ําอ่ืนๆ ในเข่ือนลดลง 
         ด�านการเพาะขยายพันธุ�สัตว�น้ํา การปล�อยพันธุ�สัตว�น้ํา และการอนุรักษ�สัตว�น้ํา 
ในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ดําเนินการโดย กฟผ. และศูนย�บริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตก 
จังหวัดกาญจนบุรี ทําหน�าท่ีปZองกันการทําประมงผิดกฎหมาย เช�น การใช�สารเคมี ช�อตปลา ยิงปลา ระเบิด 
และห�ามทําการประมงในฤดูวางไข� ห�ามล�าปลาบึก เปEนต�น ส�วนชนิดปลาท่ี กฟผ. ปล�อยลงอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา ได�แก� ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลากาดํา ปลานวลจันทร�เทศ ปลายี่สกเทศ 
ปลาไน เปEนต�น 
       (3.4) ผลผลิตปลาท่ีจับได�ในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร ประจําปA พ.ศ. 2557 
         นอกจากการเก็บข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ� เยี่ยมชม สอบถามผู�ทําการ
ประมง ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ผู�รับซ้ือสัตว�น้ํา และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดังกล�าวแล�ว ได�รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับ
ผลผลิตปลาท่ีจับได�ในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ประจําป( พ.ศ. 2557 จากท�าข้ึนปลาในอ�างเก็บน้ําเข่ือน                 
ศรีนครินทร� จํานวน 6 แห�ง ได�แก� 
         - ท�าปลาตําบลท�ากระดาน 
         - ท�าปลาห�วยแม�ละมุ�น 
         - ท�าปลาอําเภอศรีสวัสด์ิ (ป2จจุบันเลิกรับซ้ือ) 
         - ท�าปลาองสิต 
         - ท�าปลาตําบลนาสวน 
         - ท�าปลาเจาะเหลาะ 
         จากสถิติปลาท่ีจับได�ในแต�ละท�าข้ึนปลาท้ัง 5 แห�ง (ยกเว�นท�าปลาอําเภอ          
ศรีสวัสด์ิ) สามารถแยกตามชนิดของปลา ปริมาณท่ีจับได� และมูลค�าตลอดป( พ.ศ. 2557 (ต้ังแต�เดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557) สรุปได�ว�า จํานวนปลาท่ีจับได�ในเข่ือนรวมทุกท�าข้ึนปลา รวมท้ังสิ้น 43 
ชนิด ปริมาณท่ีจับได� 245,732 กิโลกรัม คิดเปEนมูลค�า 9,735,130 บาท และเม่ือจําแนกชนิดปลาท่ีจับได�
สูงสุด ได�แก� ปลากะมัง คิดเปEนร�อยละ 25.57 ของจํานวนปลาท่ีจับได�ท้ังหมด รองลงมา ได�แก� ปลานิล 
(ร�อยละ 16.24) ปลาซิวแก�ว (ร�อยละ 14.61) ปลาสวาย (ร�อยละ 10.78) และปลากด (ร�อยละ 7.57) 
ตามลําดับ  
         ในรอบป(ช�วงเวลาท่ีชาวประมงสามารถจับปลาได�สูงสุดคือ เดือนสิงหาคม-
ตุลาคม ซ่ึงเปEนช�วงฤดูน้ําหลาก มีการอพยพย�ายถ่ินของปลาทําให�สามารถจับปลาขนาดใหญ�ได�จํานวนมาก 
ส�วนเดือนท่ีจับปลาได�น�อยสุด คือเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เนื่องจากเปEนช�วงห�ามทําการประมงในฤดู
ผสมพันธุ�วางไข�ของสัตว�น้ํา (ดังตาราง 3.4-11) 
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แพรับซ้ือ-ขายปลา (นายเสง่ียม–นางนวลจันทร หงสเวียงจันทร
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นางนวลจันทร หงสเวียงจันทร)  
ท่ีตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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3.4-17  การสัมภาษณแพลูกข�าว (แพเถ�าแก-ลาย) 
ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตาราง 3.4-11  ผลผลิตปลาแต-ละชนิดท่ีจับได�ในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร ตั้งแต-เดือนมกราคมถึง
     เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

ชนิดสัตวน้ํา น้ําหนักรวม มูลค-ารวม 
ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร (กิโลกรัม) (บาท) 
กด Hemibagrus nemurus 18,596.40 1,183,283.20 
กดคลัง Hemibagrus filamentus 9,469.40 1,502,413.30 
แขยง Mystus  spp. 164.80 5,999.70 
เค�า Wallago micropagon 13.50 2,025.00 
เนื้ออ�อน Micronema bleekeri 1,462.90 330,854.00 
ชะโด Channa micropeltes 8,619.60 356,568.00 
กระสูบ Hampala  spp. 2,419.10 62,614.90 
ไส�ตันตาขาว Cylolocheillchthys lagleri 28.40 937.20 
ไส�ตันตาแดง Cylolocheillchthys apogon 222.70 3,705.10 
ตะพาก Hypsibarbus wetmorei 60.70 4,051.50 
ตะเพียนขาว Barbodes gonionotus 1,109.20 36,432.00 
กระมัง Pumtioplites protozysron 62,830.20 1,444,148.80 
สร�อยนกเขา Osteochilus hasselti 2,512.30 47,871.50 
กา Morulius chrysophekadian 5,842.60 291,533.70 
กราย Chitala ornate 1,307.30 71,039.90 
สลาด Notopterus notopterus 927.80 32,157.70 
กระทิง Mastacembelus armatus 282.50 26,436.20 
แรด Osphronemasnemus gomg 2,755.40 159,296.00 
หมอตะกรับ,หมอช�างเหยียบ Pristolepis  fasciatus 7,986.10 283,882.30 
บู� Oxyeleotris marmorata 191.20 25,401.64 
นิล Oreochromis niloticus 39,899.80 1,911,540.90 
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ตาราง 3.4-11  ผลผลิตปลาแต-ละชนิดท่ีจับได�ในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร ตั้งแต-เดือนมกราคมถึง 
     เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 (ต-อ) 

ชนิดสัตวน้ํา น้ําหนักรวม มูลค-ารวม 
ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร  (กิโลกรัม)  (บาท) 
ยี่สกเทศ Labeo rohita 150.80 6,435.70 
ช�อน Channa striata 2,235.50 108,362.90 
แปZน Parambassis siamensis 11.00 110.00 
ตะพาบน้ํา Trionyx sinensis 62.40 5,548.00 

สวาย 
Pangasianodon 
hypophthalmus 26,494.30 555,011.30 

ช�อนงูเห�า Channa marulia 5.50 342.00 
ไหล Monopterus albus 1.50 90.00 
นวลจันทร�เทศ Cirrhina mrigla 54.20 3,215.50 
เวียน Tor tambroides 4,091.70 83,141.80 
ดุก Clarias  spp. 1.80 45.00 
กระแหทอง Barbonymus schwanenfeldi 582.80 11,020.10 
บึก Pangasianodon gigas 10.00 400.00 

สร�อยน้ําเงิน 
Henicorhynchus 
caudiguttatus 1,120.20 25,578.80 

หมอบัตเตอร� Tilapia buttikoferi 7,847.40 316,258.30 
ซิวแก�ว Corica lacinata 35,913.30 827,491.30 
กุ�งก�ามกราม Macrobrachium dacqueti 5.50 137.50 
แค� Bagarius sp. 20.70 1,882.00 
ตะเพียนทอง Barbodes altus 24.60 1,107.00 
หอยขม Filoparudina sp. 203.00 3,045.00 
หนามหลัง Mystacoleucus marginatus 150.10 3,002.00 
สังกะวาด Pangasius sp. 37.90 1,516.00 
ไน Cyprinus carpio 6.60 198.00 

รวมท้ังส้ิน 245,732.90 9,735,130.74 

ท่ีมา : รายงานสถิติปลาท่ีจับได�ในอ�างเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครินทร�, การไฟฟZาฝ?ายผลิตแห�งประเทศไทย (2557) 
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แพรับซ้ือ-ขายปลา ท่ีตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

4-19 แพเล้ียงปลากดคังในกระชังบริเวณบ�านองหลุ 

 

ขายปลาบริเวณต�นน้ํา จุดบรรจบระหว-างลําน้ําโจนกับห�วยขาแข�ง 
(ใกล�โบสถแสตนเลส) 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

 

ขายปลา ท่ีตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี) 

 

 

 

ขายปลาบริเวณต�นน้ํา จุดบรรจบระหว-างลําน้ําโจนกับห�วยขาแข�ง  
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         ชนิดปลาท่ีชาวประมงบอกว�าหายไปอย�างมากในอ�างเก็บน้ํา เช�น ปลาแปZน
แก�ว ปลาบู�ทราย  แต�ปลาท่ีมีจํานวนมากเพ่ิมจํานวนอย�างรวดเร็วคือปลาหมอบัตเตอร� (Tilapia Zebra)          
มีชื่อวิทยาศาสตร� Tilapia buttikoferi อยู�ในวงศ�ปลาหมอสี (Cichlidae) มีรูปร�างคล�ายปลานิล นิสัยดุร�าย 
กินท้ังพืชและสัตว�ในเข่ือนศรีนครินทร� พบมีการแพร�ระบาดเปEนจํานวนมาก สาเหตุจากการบอกเล�าของ
ชาวประมงเนื่องจากมีการนําปลาชนิดนี้มาเลี้ยงในกระชังเพ่ือเพาะขยายพันธุ�เปEนปลาสวยงามในป( พ.ศ. 
2550 บริเวณบ�านท�ากระดาน และกระชังปลาแตกทําให�ปลาหลุดลงในอ�างเก็บน้ําขยายพันธุ�อย�างรวดเร็ว 
ปลาชนิดนี้มักกินลูกปลาขนาดท่ีเล็กกว�าเปEนอาหารทําให�จํานวนปลาประจําถ่ินหลายชนิดมีจํานวนลดลง
อย�างเห็นได�ชัด 
         สรุปได�ว�า การมีเข่ือนศรีนครินทร�นั้นทําให�มีจํานวนพันธุ�ปลามากข้ึน มีแหล�ง
อนุบาลพันธุ�ปลา เพ่ิมประชากรปลา สร�างอาชีพและรายได�ทางด�านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา          
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู�โดยรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� เปEนแหล�งอาหารท่ีสําคัญของประชาชน        
ท่ีอาศัยอยู�โดยรอบอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� มีการลักลอบจับสัตว�น้ําในฤดูวางไข�และฤดูผสมพันธุ� โดยใช�
ข�าย ลอบ ช�อตด�วยไฟฟZาและยิงปลาใต�น้ํา ทําให�พ�อแม�พันธุ�ลดน�อยลง การทําไร�ข�าวโพดโดยการใช�ยาฆ�า
แมลง/ยาปราบศัตรูพืช โดยเฉพาะยาฆ�าหญ�าปริมาณมาก ทําให�ตัวอ�อนสัตว�น้ําลดลง มีข�อเสนอจาก
ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� เสนอแนะให�กรมประมงควรมีเวรยามลาดตระเวน 

  3.4.5 การเกษตรกรรม 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาการใช�พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว� ขนาดเนื้อท่ี
เพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ 6 จังหวัด ในพ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลาง
เข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือ 
พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ํา         
แควใหญ�และแควน�อยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนท่ี E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของ
แม�น้ําแม�กลองต้ังแต�อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีน 
ในช�วงก�อนสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�แล�วเสร็จ พ.ศ. 2530 และในป2จจุบัน 
     (2)  เพ่ือศึกษาการใช�ระบบชลประทานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนท่ีเ ข่ือน           
ศรีนครินทร� 
     (3)  สํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ี รอบอ�างเก็บน้ําของเข่ือนท้ังพ้ืนท่ีการเกษตรในหมู�บ�าน
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีใต�เข่ือนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบอ�างเก็บน้ําพ้ืนท่ีอพยพพ้ืนท่ีบริเวณ
น้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงตํ่าสุดและการใช�ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ (Seasonal Drrawdown Area) บันทึก
ผลผลิตการเกษตรท้ังพืชและสัตว� ชนิดขนาดพ้ืนท่ีปลูก ลักษณะการใช�พ้ืนท่ีดินในรอบป( การซ้ือขายราคา
ผลผลิตในท�องถ่ินและนอกพ้ืนท่ีโครงการการรับซ้ือการขนส�งก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  แปลตีความภาพถ�ายทางอากาศโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส�วน 1: 15,000 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา (Visual Interpretation) ผลลัพธ�ท่ีได�จากข้ันตอน
นี้คือ แผนท่ีแสดงการใช�ประโยชน�ท่ีดินด�านการเกษตร ซ่ึงเปEนช�วงระยะเวลาก�อนดําเนินการก�อสร�างเข่ือน                
ศรีนครินทร� 
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     (2)  แปลตีความภาพถ�ายทางอากาศโครงการพัฒนาชนบทแห�งชาติ (กชช.) มาตราส�วน            
1: 15,000 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา ด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา ผลลัพธ�ท่ีได�จากข้ันตอนนี้คือแผนท่ี
แสดงการใช�ประโยชน�ท่ีดินซ่ึงเปEนช�วงระยะเวลาหลังการก�อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� 
     (3)  แปลตีความภาพดาวเทียม Landsat-5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper 
(TM) ป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาด�วยวิธีการแปลตีความด�วยสายตา โดยใช�ข�อมูลสนับสนุน
จากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส�วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหารและภาพถ�าย             
ทางอากาศดัดแก�สีเชิงเลขโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มาตราส�วน 1: 25,000 ผลลัพธ�ท่ีได�จาก
ข้ันตอนนี้คือ แผนท่ีแสดงการใช�ประโยชน�ท่ีดินด�านการเกษตรป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง 
     (4)  นําข�อมูลในข�อ 1, 2 และข�อ 3 เข�าสู�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (Geographic 
information system: GIS) และใช�เทคนิคการซ�อนทับข�อมูล (Overlay) เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช�
ประโยชน�ท่ีดินด�านการเกษตรในสองช�วงเวลา ได�แก� ช�วงเวลาก�อนและหลังการสร�างเข่ือนช�วงเวลาหลังจาก
การสร�างเข่ือน (2524) กับป(ป2จจุบันหรือใกล�เคียง ท้ังนี้จะได�แสดงในรูปของตารางเมทริกซ� (Matrix) และ
กําหนดหน�วยแสดงพ้ืนท่ีด�านการเกษตรเปEนไร� 
     (5)  ทําการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ี รอบอ�างเก็บน้ําของเข่ือนท้ังพ้ืนท่ีการเกษตร          
ในหมู�บ�านและพ้ืนท่ีใกล�เคียง พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีใต�เข่ือนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบอ�างเก็บน้ํา พ้ืนท่ีอพยพ 
พ้ืนท่ีบริเวณน้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงตํ่าสุด และการใช�ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ (Seasonal Drawndown 
Area) บันทึกผลผลิตทางการเกษตรท้ังพืชและสัตว� ชนิด และขนาดพ้ืนท่ีปลูก ลักษณะการใช�ท่ีดิน          
ในรอบป( การซ้ือขายราคาผลผลิต ในท�องถ่ินและนอกพ้ืนท่ีโครงการการรับซ้ือ การขนส�ง ก�อนมีโครงการ
และหลังมีโครงการ 
     (6)  วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ ทําการประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม          
และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�อไป 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ก-อนการสร�างเข่ือน 
       การเกษตรเปEนการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีด�าน
ทิศตะวันตกหรือบริเวณท่ีเปEนท่ีต้ังอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� ป2จจุบันเปEนชาวเขาเผ�าปกาเกอญอ 
หรือกะเหรี่ยง อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี การเพาะปลูกเปEนการทํา
ไร�หมุนเวียนหรือไร�เลื่อนลอย โดยการถางป?าทําไร�ใช�พ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 1-2 ป( แล�วท้ิง และจะกลับมา
ใช�พ้ืนท่ีปลูกบนพ้ืนท่ีดินเดิมหลังจากนั้นประมาณ 10-15 ป( พืชท่ีปลูก ได�แก� ข�าวไร�และดอกหงอนไก�         
โดยจะปลูกดอกหงอนไก�พร�อมกับข�าวไร� เม่ือดอกหงอนไก�บาน แสดงว�า ข�าวแก�สามารถเก็บเก่ียวได� และ
ดอกหงอนไก�ยังใช�ในพิธีกรรมการบูชา ผีบรรพบุรุษ ผีในไร� ก�อนทําการเก็บเก่ียวพืชเกษตร นอกจากนี้ยังมี
พืชล�มลุก ได�แก� ผักกาด ข�าวโพด มะละกอ พริก กล�วย ปลูกในพ้ืนท่ีไร� ไม�ยืนต�น ได�แก� ง้ิว และมะขาม ปลูก
บริเวณบ�านท่ีอยู�อาศัย ขณะท่ีคนไทยพ้ืนเมืองจะปลูกบ�านตามริมแม�น้ําแควใหญ� โดยปลูก ขิงข�า ตะไคร�       
ใบมะกรูด กล�วย อ�อย ไม�ยืนต�น ได�แก� มะขาม ง้ิว ไผ�รวก ข้ีเหล็ก มะม�วง ในฤดูฝนจะมีการเก็บเห็ด เช�น 
เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ เห็ดโคลน ผักหวาน กระโดน มะกอก ผักกรูด หน�อไม� น้ําผึ้ง ไข�มดแดง เปEนการเก็บ
เท�าท่ีจะบริโภคในครัวเรือน หากเก็บได�มากก็จะนําไปแจกจ�ายให�กับญาติมิตรในหมู�บ�าน เปEนการอยู�อาศัย
ลักษณะ Subsistence Economy คือ ปลูกผักและพืชผลไว�บริโภคให�เพียงพอสําหรับครอบครัว ไม�มีการ
ซ้ือขาย โปรตีนได�จากการล�าสัตว�ป?า ดักสัตว�ป?า รวมไปถึงนก งู ก็สามารถบริโภคได� ปลาชนิดต�างๆ ซ่ึง
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แม�น้ําแควใหญ�มีความอุดมสมบูรณ�ด�านทรัพยากรประมงและสัตว�น้ํามาก ทําให�ง�ายต�อการจับปลามาบริโภค 
ส�วนใหญ�เปEนเพียงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเท�านั้น หากจับปลาได�มาก ก็จะทําปลาร�า หรือปลาแห�ง
ไว�บริโภคในครัวเรือน 
     (2)  ภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ ปA พ.ศ. 2530 
       พ้ืนท่ีเดิมถูกน้ําท�วมเปEนอ�างเก็บน้ํา เกษตรกรหรือประชาชนท่ีเคยทําการเกษตร
เปลี่ยนอาชีพเปEนการค�าขาย ขับรถบรรทุกส�งของ อาชีพการประมง การรับจ�าง ในขณะเดียวกันประชาชน 
ท่ีมีเงิน หรือมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก ก็คงดําเนินกิจการด�านการเกษตรต�อไป การเกษตรมีพ้ืนท่ีการดําเนินการ
ระบบชลประทานมากข้ึน แต�ประชาชนส�วนใหญ�ยังอาศัยน้ําฝนในการเพาะปลูก ประชาชนเผ�าปกาเกอญอ
ยังคงทําไร�หมุนเวียน โดยการอพยพข้ึนไปอยู�ในพ้ืนท่ีสูงเหนือพ้ืนท่ีน้ําท�วมของอ�างเก็บน้ํา มีการถางป?าทําไร�
เลื่อนลอยเช�นเดิม พืชท่ีปลูก ได�แก� ข�าวไร� กล�วย มะละกอ พืชเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน ได�แก� กาแฟ ประชาชน         
ท่ีอาศัยอยู�ตามลําน้ําแควใหญ� อพยพข้ึนมาต้ังบ�านเรือนอยู�ในพ้ืนท่ีป2จจุบัน เปลี่ยนอาชีพเปEนการรับจ�างและ
ค�าขาย ประมง ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมลดลง การดํารงชีพบางส�วนยังคงเปEนลักษณะ 
Subsistence Economy มีการอพยพจากพ้ืนท่ีอ่ืนเข�ามามาก ท้ังชาวเขาท่ีอาศัยตามเขตชายแดนเมียนมาร� 
มาประกอบอาชีพค�าขาย ขายแรงงานและประมง นอกจากนี้ มีนายทุนจากภาคกลางเข�ามาซ้ือท่ีดินเพ่ือทํา 
รีสอร�ท ปลูกมะขามหวานและพืชเกษตรอ่ืนๆ และปศุสัตว� บางส�วนมีลักษณะการดํารงชีพเปEน Economic 
Dualism คือ ปลูกไว�เพียงพอต�อการบริโภคบางส�วนและนําไปขายบางส�วน การจับสัตว�น้ําเริ่มมีการใช�
อุปกรณ�ในการจับสัตว�น้ําท่ีทันสมัย จึงสามารถจับสัตว�น้ําได�ปริมาณมาก ทําการแปรรูปเปEนปลาร�า ปลาแห�ง 
และนําปลาสดไปขายท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี พืชผลการเกษตรมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก        
ท่ีใหญ�ข้ึน มีปริมาณการขนส�งสินค�าเกษตรกรรมสู�ตลาดมากข้ึน มีนายทุนเริ่มเข�ามาส�งเสริมในการเพาะปลูก 
มีพ�อค�าคนกลางบ�าง ในช�วงนี้ทรัพยากรป?าไม�ถูกบุกรุกมากข้ึน ท้ังการลักลอบตัดไม�และการถางป?าทําไร�
เลื่อนลอย 
     (3)  สภาพปDจจุบัน 
       ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชโดยระบบชลประทาน โดยไม�ต�องพ่ึงพาน้ําฝน           
เพียงอย�างเดียว การปลูกข�าวจึงเปEนท้ังการปลูกนาดําในพ้ืนท่ีลุ�มและปลูกข�าวไร�ในพ้ืนท่ีดอน การปลูกพืชผล
ด�านการเกษตรจึงมีการปลูกพืชหมุนเวียนบ�างในพ้ืนท่ีของปกาเกอญอ แต�จํานวนป( และขนาดของพ้ืนท่ี
หมุนเวียนมีขนาดเล็กกว�าแต�ก�อนในอดีต อยู�ในพ้ืนท่ีขอบเขตจํากัด ไม�ได�ถางป?าทําไร�หมุนเวียนในพ้ืนท่ีใหม� 
มีการใช�ปุ�ยวิทยาศาสตร�และยาฆ�าแมลงมาก ซ่ึงส�งผลต�อสุขภาพและการดํารงชีพของประชาชน การเก็บหา
ของป?ามีพ�อค�าคนกลางเข�าพ้ืนท่ีเพ่ือรับซ้ือของป?าตามฤดูกาล เช�น การรับซ้ือเห็ดโคน เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ 
พริก มะเขือ กล�วย ผักต�าง ๆ รวมถึงปลาตามท�าเรือและชาวบ�านท่ีทําการประมงขนาดเล็ก มีการจับปลา
และลักลอบจับปลาในฤดูท่ีห�ามจับสัตว�น้ํา ส�วนใหญ�ปลาสดจะนําไปขายท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว�า          
ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนมีการเลี้ยงปลาในกระชังบ�างแต�จํานวนไม�มาก มีการแปรรูปปลาตลอดป(          
ท้ังปลาแห�ง ปลาส�มและปลาร�า เนื่องจากเข่ือนศรีนครินทร�มีขนาดใหญ� ครอบคลุมพ้ืนท่ีมาก การลักลอบจับ
สัตว�น้ํา สามารถทําได�ง�ายสําหรับปริมาณน้ําในอ�างจะมีข้ึนสูงถึง 180 เมตรในฤดูฝน และลดในฤดูแล�ง         
เหลือระดับน้ําสูงประมาณ 170 เมตร การเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย�างยิ่งพ้ืนท่ีทางด�านทิศตะวันตกซ่ึงเปEน
ท่ีต้ังของอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� คือ การนําวัวมาเลี้ยงในพ้ืนท่ีน้ําลด หรือ Seasonal Draw 
down Area ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล�าวมีหญ�าและวัชพืชข้ึนมากมาย รวมท้ังต�นไม�ป?าขนาดเล็กท่ีวัวกินได� พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมบางแห�งปลูกพืชเชิงเด่ียว เช�น ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� มันสําปะหลัง พริก มะละกอ การปลูกพืช
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เชิงเด่ียวมีผลต�อการใช�ประโยชน�ท่ีดินในระยะยาวและส�งผลต�อการระบาดของโรคและแมลง สําหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมบางแห�งถูกเปลี่ยนเปEนไม�ยืนต�น เช�น มะขาม ยางพารา สัก  
       ระบบชลประทานในลุ�มน้ําแม�กลอง ท่ีได�รับอิทธิพลจากเข่ือนศรีนครินทร� คือ 
โครงการแม�กลองใหญ� ซ่ึงรับน้ําจากแหล�งน้ําต�นทุน 2 แห�ง คือ เข่ือนศรีนครินทร� และเข่ือนวชิราลงกรณ� 
ระบายน้ําให�กับเข่ือนแม�กลองเพ่ือใช�ในกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ 
       1) เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคฤดูฝน 2,500 ล�าน ลบ.ม. 
       2) เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคฤดูแล�ง 3,200 ล�าน ลบ.ม. 
       3) ระบายน้ําท�ายเข่ือนเพ่ือควบคุมความเค็มและปZองกันน้ําเสียไม�ตํ่ากว�าป(ละ 
1,500 ล�าน ลบ.ม. 
       4) ส�งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เพาะปลูกและบําบัดน้ําเสียให�กับแม�น้ําท�าจีน          
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 1,500 ล�าน ลบ.ม. 
       5) สนับสนุนน้ําให�กับการประปานครหลวง 320 ล�าน ลบ.ม. เปEนแหล�งน้ําดิบ          
ให�โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ ให�บริการในพ้ืนท่ีหลักทางฝ2�งตะวันตกของแม�น้ําเจ�าพระยา ได�แก� ถนน
กาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ต้ังแต�อําเภอบางบัวทอง ไทรน�อย บางใหญ� บางกรวย นนทบุรี เขตตลิ่งชัน         
ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุนเทียนซ่ึงเดิมประสบป2ญหาขาดแคลนน้ํา จะมีน้ําประปาใช�อย�างเพียงพอ   
       สําหรับผลผลิตการเกษตรในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ท่ีได�รับประโยชน�จากโครงการ       
แม�กลองใหญ� โดยเฉพาะเพ่ือทําการเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสามารถใช�น้ําในการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย�างยิ่งข�าว
นาป( จากการรายงานสถิติการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป( พ.ศ. 2556 ได�แสดงสถิติของ
ผลผลิตทางการเกษตรด�านต�างๆ ท้ังพืชและสัตว�ของประเทศไทย ดังนี้ 
       รายละเอียดเก่ียวกับข�าวนาป( : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และ
ผลผลิตต�อไร�ของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 ได�แก� จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 423,166 ไร� ผลผลิต 
414,640 ตัน ผลผลิต 256,439 ตัน ผลผลิตต�อไร� 618 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 
414,000 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 409,410 ไร� ผลผลิต 310,500 ตัน ผลผลิตต�อไร� 758 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรี
มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 336,614 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 329,980 ไร�ผลผลิต 226,205 ตัน ผลผลิตต�อไร� 686 
กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 3,833 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,820 ไร� ผลผลิต 2,779 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 727 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครเนื้อท่ีเพาะปลูก 14,256 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 14,167 ไร� 
ผลผลิต 9,775 ตัน ผลผลิตต�อไร� 690 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 1,214,112 ไร� เนื้อท่ีเก็บ
เก่ียว 1,188,616 ไร� ผลผลิต 834,095 ตัน ผลผลิตต�อไร� 702 กิโลกรัม ซ่ึงเปEนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูก
สูงสุด รวม 6 จังหวัด มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 2,405,981 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 2,360,633 ไร� ผลผลิต 1,639,793 
ตัน ผลผลิตต�อไร� เฉลี่ย 696.83 กก.ต�อไร� ดังตาราง 3.4-12 
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ตาราง 3.4-12  ข�าวนาปA : เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 6 จังหวัด 
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 423,166 414,640 256,439 618 
นครปฐม 414,000 409,410 310,500 758 
ราชบุร ี 336,614 329,980 226,205 686 

สมุทรสงคราม 3,833 3,820 2,779 727 
สมุทรสาคร 14,256 14,167 9,775 690 
สุพรรณบุร ี 1,214,112 1,188,616 834,095 702 

รวม 2,405,981 2,360,633 1,639,793 เฉลี่ย 696.83 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับ ข�าวนาปรัง : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และ
ผลผลิตต�อไร�ของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2557 จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีเพาะปลูก 237,510 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
234,854 ไร� ผลผลิต 176,633 ตัน ผลผลิตต�อไร� 752 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมเนื้อท่ีเพาะปลูก 396,133 
ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 394,930 ไร� ผลผลิต 310,887 ตัน ผลผลิตต�อไร� 787 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ี
เพาะปลูก 269,132 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 268,856 ไร� ผลผลิต 202,131 ตัน ผลผลิตต�อไร� 752 กิโลกรัม 
จังหวัดสมุทรสงครามเนื้อท่ีเพาะปลูก 4,160 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 4,156 ไร� ผลผลิต 3,103 ตัน ผลผลิตต�อไร� 
747 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครเนื้อท่ีเพาะปลูก 14,350 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 14,181 ไร� ผลผลิต 10,189 
ตัน ผลผลิตต�อไร� 718 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 1,059,639 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
1,016,708 ไร� ผลผลิต 745,771 ตัน ผลผลิตต�อไร� 734 กิโลกรัม รวมเนื้อท่ีเพาะปลูก 1,980,924 ไร� เนื้อท่ี
เก็บเก่ียว 1,933,685 ไร� ผลผลิต 1,448,714 ตัน ผลผลิตต�อไร� เฉลี่ย 748.33 กก.ต�อไร� ดังตาราง 3.4-13 

ตาราง 3.4-13  ข�าวนาปรัง : เนื้อท่ีเพาะปลูกเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 6 จังหวัด   
    ปA พ.ศ. 2557  

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 237,510  234,854 176,633 752 
นครปฐม 396,133 394,930 310,887 787 
ราชบุร ี 269,132 268,856 202,131 752 

สมุทรสงคราม 4,160 4,156 3,103 747 
สมุทรสาคร 14,350 14,181 10,189 718 
สุพรรณบุร ี 1,059,639 1,016,708 745,771 734 

รวม 1,980,924 1,933,685 1,448,714 เฉลี่ย 748.33 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับข�าวโพดเลี้ยงสัตว� : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต 
และผลผลิตต�อไร�ของ 3 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 96,144 ไร� เนื้อท่ี         
เก็บเก่ียว 94,382 ไร� ผลผลิต 64,224 ตัน ผลผลิตต�อไร� 680 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 3,261 ไร�          
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,171 ไร� ผลผลิต 1,947 ตัน ผลผลิตต�อไร� 614 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 
48,165 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 47,118 ไร� ผลผลิต 33,956 ตัน ผลผลิตต�อไร� 721 กิโลกรัม รวม 3 จังหวัด  เนื้อท่ี
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เพาะปลูก 147,570 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 144,671 ไร� ผลผลิต 100,127 ตัน เฉลี่ย 671.67 กิโลกรัมต�อไร�  
ดังตาราง 3.4-14 

ตาราง 3.4-14  ข�าวโพดเล้ียงสัตว: เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 
    3 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556  

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 96,144 94,382 64,224 680 

ราชบุร ี 3,261 3,171 1,947 614 
สุพรรณบุร ี 48,165 47,118 33,956 721 

รวม 147,570 144,671 100,127 เฉลี่ย 671.67 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับมันสําปะหลังโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต 
และผลผลิตต�อไร�ของ 3 จังหวัด ป( พ.ศ. 2557 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 411,959 ไร� เนื้อท่ีเก็บ
เก่ียว 406,727 ไร� ผลผลิต 1,369,764 ตัน ผลผลิตต�อไร� 3,325 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 
71,288 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 70,925 ไร� ผลผลิต 223,768 ตัน ผลผลิตต�อไร� 3,155 กิโลกรัม จังหวัด
สุพรรณบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 36,727 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 30,919 ไร� ผลผลิต 96,776 ตัน ผลผลิตต�อไร� 3,130 
กิโลกรัม รวม 3 จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก 519,974  ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 508,571 ไร� ผลผลิต 1,690,308 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� เฉลี่ย 3203.33 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-15 

ตาราง 3.4-15  มันสําปะหลังโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตต-อไร-  
        ของ 3 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 411,959 406,727 1,369,764 3,325 

ราชบุร ี 71,288 70,925 223,768 3,155 

สุพรรณบุร ี 36,727 30,919 96,776 3,130 

รวม 519,974 508,571 1,690,308 เฉลี่ย 3,203.33 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับอ�อยโรงงาน : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ 4 
จังหวัด ป( พ.ศ.2557 จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 699,520 ไร� ผลผลิต 8,502,589 ตัน ผลผลิตต�อไร� 
12,155 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 97,993 ไร� ผลผลิต 1,316,413 ตัน ผลผลิตต�อไร� 13,434 
กิโลกรัม จังหวัดราชบุรี เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 205,261 ไร� ผลผลิต 2,304,225 ตัน ผลผลิตต�อไร� 11,226 
กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 490,662 ไร� ผลผลิต 7,258,834 ตัน ผลผลิตต�อไร� 14,794 
กิโลกรัม รวมเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1,493,436 ไร� ผลผลิต 19,382,061 ตัน ผลผลิตต�อไร� เฉลี่ย 12,902.25 
กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-16 
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ตาราง 3.4-16   อ�อยโรงงาน : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 4 จังหวัด ปA พ.ศ. 2557 

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) 

กาญจนบุร ี 699,520 8,502,589 12,155 

นครปฐม 97,993 1,316,413 ตัน 13,434 
ราชบุร ี 205,261 2,304,225 ตัน 11,226  

สุพรรณบุร ี 490,662 7,258,834 14,794  
รวม 1,493,436 19,382,061 เฉลี่ย 12,902.25 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับปาล�มน้ํามัน : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิต
ต�อไร�ของ 3 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ียืนต�น 16,156 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 10,217 ไร� 
ผลผลิต 11,651 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,140 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ียืนต�น 8,326 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 4,782 
ไร� ผลผลิต 3,968 ตันผลผลิตต�อไร� 830 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ียืนต�น 2,427 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 457 
ไร� ผลผลิต 494 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,081 กิโลกรัม รวม 3 จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น 26,909 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 
15,456 ไร� ผลผลิต 16,113 ตัน ผลผลิตต�อไร�  เฉลี่ย 1,017 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-17 

ตาราง  3.4-17  ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 3 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 
จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 

กาญจนบุร ี 16,156 10,217  11,651  1,140 
ราชบุร ี 8,326 4,782  3,968 830 

สุพรรณบุร ี 2,427  457  494 1,081 
รวม 26,909  15,456  16,113 เฉลี่ย 1,017 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
 
       รายละเอียดเก่ียวกับถ่ัวเหลือง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ         
1 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 343 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 336 ไร� ผลผลิต 107 
ตัน ผลผลิตต�อไร�เท�ากับ 318 กิโลกรัม ดังตาราง 3.4-18 

ตาราง 3.4-18  ถ่ัวเหลือง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 1 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556  
จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 

กาญจนบุร ี 343 336 107 318 
รวม 343 336 107 เฉลี่ย 318 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับมะพร�าว : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร� 
ของ  6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ียืนต�น 899 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 899 ไร� ผลผลิต 875 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 973 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมเนื้อท่ียืนต�น 3,301 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 3,218 ไร� ผลผลิต 2,398 
ตัน ผลผลิตต�อไร� 745 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ียืนต�น 9,386 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 9,379 ไร� ผลผลิต 8,381 
ตัน ผลผลิตต�อไร� 894 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสงครามเนื้อท่ียืนต�น 48,017 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 47,103 ไร� 
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ผลผลิต 31,497 ตัน ผลผลิตต�อไร� 669 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครเนื้อท่ียืนต�น 5,093 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 
5,093 ไร� ผลผลิต 2,101 ตัน ผลผลิตต�อไร� 413 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ียืนต�น 608 ไร� เนื้อท่ี
ให�ผล 608 ไร� ผลผลิต 571 ตัน ผลผลิตต�อไร� 939 กิโลกรัม รวม 6 จังหวัดมีเนื้อท่ียืนต�น 67,304 ไร� เนื้อท่ี
ให�ผล 66,300 ไร� ผลผลิต 45,823 ตัน ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 772.17 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-19 

ตาราง 3.4-19  มะพร�าว : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิตและผลผลิตต-อไร-ของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 899  899  875  973   
นครปฐม 3,301  3,218  2,398  745   
ราชบุร ี 9,386  9,379  8,381  894   

สมุทรสงคราม 48,017  47,103  31,497  669   
สมุทรสาคร 5,093  5,093  2,101  413   
สุพรรณบุร ี 608  608  571  939   

รวม 67,304  66,300 45,823 เฉลี่ย 772.17 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับสับปะรดโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต 
และผลผลิตต�อไร�ของ 3 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 29,598 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
29,421 ไร�ผลผลิต 87,474 ตัน ผลผลิตต�อไร� 2,973 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ีเพาะปลูก 33,442 ไร� 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 33,276 ไร� ผลผลิต 129,362 ตัน ผลผลิตต�อไร� 3,888 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ี
เพาะปลูก 4,892 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 4,749 ไร� ผลผลิต 16,783 ตัน ผลผลิตต�อไร� 3,534 กิโลกรัม รวมท้ัง 3 จังหวัด            
มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 67,932 ไร� เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 67,446 ไร� ผลผลิต 233,619 ตัน ผลผลิตต�อไร� เฉลี่ย 3,465 
กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-20 

ตาราง 3.4-20  สับปะรดโรงงาน : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-                     
    ของ 3 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556  

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต-อไร- (กก.ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 29,598 29,421 87,474 2,973 

ราชบุร ี 33,442 33,276 129,362 3,888 
สุพรรณบุร ี 4,892  4,749 16,783 3,534 

รวม 67,932 67,446 233,619 เฉลี่ย 3,465 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       ปA 2556 จังหวัดนครปฐมเนื้อท่ียืนต�น 293 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 293 ไร� ผลผลิต 139 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 475 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครเนื้อท่ียืนต�น 1,401 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 878 ไร� ผลผลิต 387 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 441 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อท่ียืนต�น 854 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 854 ไร� ผลผลิต 465 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 545 กิโลกรัม รวมท้ัง 3 จังหวัด มีเนื้อท่ียืนต�น 2,548 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 2,025 ไร� ผลผลิต 991 
ตัน ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย487 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-21 
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ตาราง 3.4-21  ลําไย : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 3 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร-) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต-อไร- (กก.ต-อไร-) 
นครปฐม 293 293 139 475 

สมุทรสาคร 1,401 878 387 441 
สุพรรณบุร ี 854 854 465 545 

รวม 2,548 2,025 991 เฉลี่ย 487 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556 

       รายละเอียดเก่ียวกับเงาะ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ 
2 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 1,083 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 982ไร� ผลผลิต 623 
ผลผลิตต�อไร� 634 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีเนื้อท่ียืนต�น 161 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 160 ไร� ผลผลิต 113 ผลผลิตต�อ
ไร� 706 กิโลกรัม รวมท้ัง 2 จังหวัดมีเนื้อท่ียืนต�น 1,244 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 1,142 ไร� ผลผลิต 736 ผลผลิตต�อไร�            
เฉลี่ย 670 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-22 

ตาราง 3.4-22  เงาะ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 2 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 1,083  982 623 634 

ราชบุร ี 161 160 113 706 
รวม 1,244 1,142 736 ตัน เฉลี่ย 670 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับทุเรียน : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�
ของ 1 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 708 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 343 ไร� ผลผลิต 269 ตัน 
ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 784 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-23 

ตาราง 3.4-23  ทุเรียน : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 1 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 708 343 269 784 

รวม 708 343 269 784 กก.ต-อไร- 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556 

       รายละเอียดเก่ียวกับลิ้นจี่ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ             
3 จังหวัด  ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 907 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 860 ไร� ผลผลิต 64 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 74 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 631 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 614 ไร� ผลผลิต 5 ตัน ผลผลิต
ต�อไร� 8 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อท่ียืนต�น 8,032 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 7,950 ไร� ผลผลิต (ตัน) ไม�มี
ผลผลิตต�อไร� ไม�มี รวมท้ัง 3 จังหวัดมีเนื้อท่ียืนต�น 9,570 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 9,424 ไร� ผลผลิต 69 ผลผลิตต�อไร� 
เฉลี่ย 27.33 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-24 
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ตาราง 3.4-24  ล้ินจี่ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร- ของ 3 จังหวัดปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 907 860 64 74 

ราชบุร ี 631 614 5 8 
สมุทรสงคราม 8,032 7,950 - - 

รวม 9,570 9,424 69 เฉลี่ย 27.33 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับส�มเขียวหวาน : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิต          
ต�อไร�ของ 2 จังหวัด  ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 79 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 72 ไร� ผลผลิต 60 ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 833 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อท่ียืนต�น 122 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 115 ไร� ผลผลิต 114  ตัน 
ผลผลิตต�อไร� 991 กิโลกรัม รวมท้ัง 2 จังหวัด มีเนื้อท่ียืนต�น 201 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 187 ไร� ผลผลิต 174 ตัน 
ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 912 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-25 

ตาราง 3.4-25   ส�มเขียวหวาน : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 2 จังหวัด  
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 79 72 60 833 
สมุทรสาคร 122 115 114 991 

รวม 201 187 174 เฉลี่ย 912 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
 
       รายละเอียดเก่ียวกับลองกอง : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร� 
ของ  1 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 468 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 352 ไร� ผลผลิต 161 ตัน 
ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 457 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-26 

ตาราง 3.4-26  ลองกอง : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 1 จังหวัดปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 468 352 161 457 

รวม 468 352 161 457 กก.ต-อไร- 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับมะนาว : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�
ของ 5 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 1,110 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 1,081 ไร� ผลผลิต 522 
ตัน ผลผลิตต�อไร� 483 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ียืนต�น 2,019 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 1,993 ไร� ผลผลิต 
1,469 ตัน ผลผลิตต�อไร� 737 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 7,114 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 6,752 ไร� 
ผลผลิต 8,487 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,257 กิโลกรัม จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อท่ียืนต�น 16,386 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 
15,811 ไร� ผลผลิต 19,021 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,203 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 210 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 
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192 ไร� ผลผลิต 68 ตัน ผลผลิตต�อไร� 356 กิโลกรัม รวมท้ัง 5 จังหวัด มีเนื้อท่ียืนต�น 26,839 ไร� เนื้อท่ี
ให�ผล 25,829 ไร� ผลผลิต 29,567 ตัน ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 807.20 กก.ต�อไร� ดังตาราง 3.4-27 

ตาราง 3.4-27  มะนาว : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 5 จังหวัดปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 1,110 1,081 522 483  
นครปฐม 2,019 1,993 1,469 737  
ราชบุร ี 7,114  6,752 8,487 1,257  

สมุทรสาคร 16,386 15,811 19,021 1,203  
สุพรรณบุร ี 210 192 68 356  

รวม 26,839 25,829 29,567 ตัน เฉลี่ย 807.20 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับกาแฟ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต�อไร� 
ของ 1 จังหวัด ป( พ.ศ. 2557 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 518 ไร� เนื้อท่ีให�ผล 145 ไร� ผลผลิต 13 ตัน 
ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 93 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-28 

ตาราง 3.4-28  กาแฟ : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีให�ผล ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 1 จังหวัดปA พ.ศ. 2557 
จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 

กาญจนบุร ี 518 145 13 93 
รวม 518  145  13  93 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับยางพารา : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีกรีดยางได� ผลผลิต และผลผลิต
ต�อไร�ของ 4 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 150,973 ไร� เนื้อท่ีกรีดยางได� 97,020 ไร� 
ผลผลิต 22,606 ตัน ผลผลิตต�อไร� 233 กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ียืนต�น 26 ไร� เนื้อท่ีกรีดยางไม�มี 
ผลผลิตไม�มี ผลผลิตต�อไร�ไม�มี จังหวัดราชบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 38,467 ไร� เนื้อท่ีกรีดยางได� 12,522 ไร� ผลผลิต                 
3,181 ตัน ผลผลิตต�อไร� 254 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ียืนต�น 5,493 ไร� เนื้อท่ีกรีดยางได� 1,200 ไร� 
ผลผลิต 194 ตัน ผลผลิตต�อไร� 162 กิโลกรัม รวม 4 จังหวัดมีเนื้อท่ียืนต�น 194,959 ไร� เนื้อท่ีกรีดยางได�  
110,742 ไร�ผลผลิต 25,981 ตัน ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 162.25 กิโลกรัมทต�อไร� ดังตาราง 3.4-29 

ตาราง 3.4-29  ยางพารา : เนื้อท่ียืนต�น เนื้อท่ีกรีดยางได� ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 4 จังหวัด  
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด เนื้อท่ียืนต�น (ไร-) เนื้อท่ีให�ผล (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 

กาญจนบุร ี 150,973 97,020 22,606 233 

นครปฐม 26 - - - 
ราชบุร ี 38,467 12,522 3,181 254 

สุพรรณบุร ี 5,493 1,200 194 162 
รวม 194,959 110,742 25,981 เฉลี่ย 162.25 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
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       รายละเอียดเก่ียวกับกล�วยไม� : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต�อไร�ของ 5 
จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 781 ไร� ผลผลิต 1,518 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,944 
กิโลกรัม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 7,134 ไร� ผลผลิต 16,173 ตัน ผลผลิตต�อไร� 2,267 กิโลกรัม 
จังหวัดราชบุรีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 2,387 ไร� ผลผลิต 4,636 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,942 กิโลกรัม จังหวัด
สมุทรสาครเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 5,612 ไร� ผลผลิต 13,345 ตัน ผลผลิตต�อไร� 2,378 กิโลกรัม จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 303 ไร� ผลผลิต 446 ตัน ผลผลิตต�อไร� 1,472 กิโลกรัม รวมท้ัง 5 จังหวัด มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
16,217 ไร� ผลผลิต 36,118 ตัน ผลผลิตต�อไร�เฉลี่ย 2,000.60 กิโลกรัมต�อไร� ดังตาราง 3.4-30 

ตาราง 3.4-30  กล�วยไม� : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต-อไร-ของ 5 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556  

จังหวัด เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร-) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก. ต-อไร-) 
กาญจนบุร ี 781  1,518  1,944 
นครปฐม 7,134  16,173  2,267 
ราชบุร ี 2,387  4,636  1,942 

สมุทรสาคร 5,612  13,345  2,378 
สุพรรณบุร ี 303  446  1,472 

รวม 16,217  36,118  เฉลี่ย 2,000.60 กก.ต-อไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับโคเนื้อ : จํานวนโคเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนโคเนื้อ 182,696 ตัว ปริมาณการ
ผลิต 37,570 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนโคเนื้อ 30,481 ตัว ปริมาณการผลิต 5,649 ตัว จังหวัดราชบุรี       
มีจํานวนโคเนื้อ 132,562 ตัว ปริมาณการผลิต 27,067 ตัว จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนโคเนื้อ 540 ตัว 
ปริมาณการผลิต 84 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนโคเนื้อ 340 ตัว ปริมาณการผลิต 61 ตัว จังหวัด
สุพรรณบุรีมีจํานวนโคเนื้อ 104,059 ตัว ปริมาณการผลิต 21,958 ตัว รวมท้ัง 6 จังหวัด มีจํานวนโคเนื้อ 
450,678 ตัว ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 18,477.80 ตัว ดังตาราง 3.4-31 
 
ตาราง 3.4-31  โคเนื้อ : จํานวนโคเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด  
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนโคเนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 182,696 37,570 

นครปฐม 30,481 5,649 
ราชบุร ี 132,562 27,067 

สมุทรสงคราม 540 84 
สมุทรสาคร 340 61 
สุพรรณบุร ี 104,059 21,958 

รวม 450,678 ตัว เฉลี่ย 18,477.80 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
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       รายละเอียดเก่ียวกับโคนม : จํานวนโคนม ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบของ 5 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนโคนม 29,698 ตัว 
ปริมาณการผลิต 49,723 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนโคนม 22,349 ตัว ปริมาณการผลิต 44,909 ตัว 
จังหวัดราชบุรีมีจํานวนโคนม 59,067 ตัว ปริมาณการผลิต 102,964 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนโคนม 
129 ตัว ปริมาณการผลิต 180 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนโคนม 2,421 ตัว ปริมาณการผลิต 3,177 ตัว 
รวมท้ัง 5 จังหวัด มีจํานวนโคนม 113,664 ตัว ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 40,190.6 ตัว ดังตาราง 3.4-32 

ตาราง 3.4-32  โคนม : จํานวนโคนม ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตน้ํานมดิบของ 5 จังหวัด  
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนโคนม (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 29,698  49,723  
นครปฐม 22,349  44,909  
ราชบุร ี 59,067  102,964  

สมุทรสาคร 129  180  
สุพรรณบุร ี 2,421  3,177  

รวม 113,664  เฉลี่ย 40,190.6 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับกระบือ : จํานวนกระบือ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ปริมาณการผลิตของ 4 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนโคนม 4,155 ตัว ปริมาณการผลิต 
674 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนโคนม 494 ตัว ปริมาณการผลิต 74 ตัว จังหวัดราชบุรีมีจํานวนโคนม 
407 ตัว ปริมาณการผลิต 54 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนโคนม 8,383 ตัว ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 
357.75 ตัว ดังตาราง 3.4-33 

ตาราง 3.4-33  กระบือ  : จํานวนกระบือ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 4 จังหวัด  
     ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนกระบือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 4,155  674  
นครปฐม 494  74  
ราชบุร ี 407  54  

สุพรรณบุร ี 8,383  629  
รวม 13,439  เฉลี่ย 357.75 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
 
       รายละเอียดเก่ียวกับสุกร : จํานวนสุกร ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต 
ของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนสุกร 36,051 ตัว ปริมาณการผลิต 129,634 ตัว 
จังหวัดนครปฐมมีจํานวนสุกร 935,978 ตัว ปริมาณการผลิต 1,792,093 ตัว จังหวัดราชบุรีมีจํานวนสุกร 
1,509,986 ตัว ปริมาณการผลิต 1,843,123 ตัว จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนสุกร 6,018 ตัว ปริมาณการ
ผลิต 9,889 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนสุกร 4,223 ตัว ปริมาณการผลิต 4,852 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรี 
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มีจํานวนสุกร 132,622 ตัว ปริมาณการผลิต 312,058 ตัว รวมท้ัง 6 จังหวัด มีจํานวนสุกร 2,624,878 ตัว 
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 681,941.5 ตัว ดังตาราง 3.4-34 

ตาราง 3.4-34   สุกร : จํานวนสุกร ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนสกุร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 36,051  129,634  
นครปฐม 935,978  1,792,093  
ราชบุร ี 1,509,986  1,843,123  

สมุทรสงคราม 6,018  9,889  
สมุทรสาคร 4,223  4,852  
สุพรรณบุร ี 132,622  312,058  

รวม 2,624,878 ตัว เฉลี่ย 681,941.5 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับไก�เนื้อ : จํานวนไก�เนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนไก�เนื้อ 940,799 ตัว ปริมาณการ
ผลิต 5,694,765 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนไก�เนื้อ 1,970,868 ตัว ปริมาณการผลิต 27,017,760 ตัว 
จังหวัดราชบุรีมีจํานวนไก�เนื้อ 3,130,507 ตัว ปริมาณการผลิต 20,915,742 ตัว จังหวัดสมุทรสงคราม         
มีจํานวนไก�เนื้อ 20,857 ตัว ปริมาณการผลิต 142,271 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนไก�เนื้อ 32,779 ตัว 
ปริมาณการผลิต 328,848 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนไก�เนื้อ 2,832,505 ตัว ปริมาณการผลิต 
13,911,370 ตัว รวมท้ัง 6 จังหวัด มีจํานวนไก�เนื้อ 8,928,315 ตัว ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 11,335,126 ตัว 
ดังตาราง 3.4-35 

ตาราง 3.4-35  ไก-เนื้อ : จํานวนไก-เนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนไก-เนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 940,799  5,694,765   
นครปฐม 1,970,868  27,017,760   
ราชบุร ี 3,130,507  20,915,742  

สมุทรสงคราม 20,857  142,271  
สมุทรสาคร 32,779  328,848  
สุพรรณบุร ี 2,832,505  13,911,370  

รวม 8,928,315 ตัว เฉลี่ย 11,335,126 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับไก�ไข� : จํานวนไก�ไข� ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการ
ผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนไก�ไข� 145,673 ตัว ปริมาณไข�ไก� 39,852,000 
ฟอง จังหวัดนครปฐมมีจํานวนไก�ไข� 1,816,424 ตัว ปริมาณไข�ไก� 378,658,000 ฟอง จังหวัดราชบุรี         
มีจํานวนไก�ไข� 180,606 ตัว ปริมาณไข�ไก� 40,238,000 ฟอง จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนไก�ไข� 79,913 
ตัว ปริมาณไข�ไก� 14,667,000 ฟอง จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนไก�ไข� 82,247 ตัว ปริมาณไข�ไก� 16,456,000 
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ฟอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนไก�ไข� 2,542,405 ตัว ปริมาณไข�ไก� 591,815,000 ฟอง รวมท้ัง 6 จังหวัด มี
จํานวนไก�ไข� 4,847,268 ตัว ปริมาณไข�ไก� เฉลี่ย 180,281,00 ฟอง ดังตาราง 3.4-36 

ตาราง 3.4-36 ไก-ไข- : จํานวนไก-ไข- ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนไก-ไข- (ตัว) ปริมาณไข-ไก- (ฟอง) 
กาญจนบุร ี 145,673  39,852,000  
นครปฐม 1,816,424  378,658,000  
ราชบุร ี 180,606  40,238,000   

สมุทรสงคราม 79,913  14,667,000   
สมุทรสาคร 82,247  16,456,000   
สุพรรณบุร ี 2,542,405  591,815,000   

รวม 4,847,268  เฉลี่ย 180,281,000  

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

      รายละเอียดเก่ียวกับไก�พ้ืนเมือง : จํานวนไก�พ้ืนเมือง ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556            
และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนไก�พ้ืนเมือง 718,720 ปริมาณ
การผลิต 525,109 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนไก�พ้ืนเมือง 173,083 ตัว ปริมาณการผลิต 196,128 ตัว 
จังหวัดราชบุรีมีจํานวนไก�พ้ืนเมือง 351,085 ตัว ปริมาณการผลิต 493,395 ตัว จังหวัดสมุทรสงคราม         
มีจํานวนไก�พ้ืนเมือง 12,409 ตัว ปริมาณการผลิต 21,594 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนไก�พ้ืนเมือง 
36,616 ตัว ปริมาณการผลิต 9,508 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนไก�พ้ืนเมือง เฉลี่ย 263,216 ตัว          
ดังตาราง 3.4-37 

ตาราง 3.4-37  ไก-พ้ืนเมือง : จํานวนไก-พ้ืนเมือง ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิต 
    ของ 6 จังหวัดปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนไก-พ้ืนเมือง (ตัว)  ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 718,720  525,109  
นครปฐม 173,083  196,128  
ราชบุร ี 351,085  493,395  

สมุทรสงคราม 12,409  21,594  
สมุทรสาคร 36,616  9,508  
สุพรรณบุร ี 345,748   333,562  

รวม 1,637,661  เฉลี่ย 263,216 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
 
       รายละเอียดเก่ียวกับเปEดเนื้อ : จํานวนเปEดเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนเปEดเนื้อ 172,168 ตัว 
ปริมาณการผลิต 274,877 ตัว จังหวัดนครปฐมมีจํานวนเปEดเนื้อ 116,398 ตัว ปริมาณการผลิต 322,512 
ตัว จังหวัดราชบุรีมีจํานวนเปEดเนื้อ 186,386 ตัว ปริมาณการผลิต 469,542 ตัว จังหวัดสมุทรสงคราม           
มีจํานวนเปEดเนื้อ 532 ตัว ปริมาณการผลิต 1,058 ตัว จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเปEดเนื้อ 7,038 ตัว 
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ปริมาณการผลิต 18,113 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนเปEดเนื้อ 79,112 ตัว ปริมาณการผลิต 250,257 ตัว 
รวมท้ัง 6 จังหวัด มีจํานวนเปEดเนื้อ 561,634 ตัว ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 222726.5 ตัว ดังตาราง 3.4-38 

ตาราง 3.4-38  เปUดเนื้อ : จํานวนเปUดเนื้อ ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด  
    ปA พ.ศ. 2556 

จังหวัด จํานวนเปUดเนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
กาญจนบุร ี 172,168 274,877  
นครปฐม 116,398  322,512  
ราชบุร ี 186,386  469,542  

สมุทรสงคราม 532  1,058  
สมุทรสาคร 7,038  18,113  
สุพรรณบุร ี 79,112  250,257  

รวม 561,634  เฉลี่ย 222,726.5 ตัว 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเก่ียวกับเปEดไข� : จํานวนเปEดไข� ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2556 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนเปEดไข� 46,852 ตัว ปริมาณไข�เปEด 
9,676,000 ฟอง จังหวัดนครปฐมมีจํานวนเปEดไข� 499,626 ตัว ปริมาณไข�เปEด 86,863,000 ฟอง จังหวัด
ราชบุรีมีจํานวนเปEดไข� 189,401 ตัว ปริมาณไข�เปEด 35,353,000 ฟอง จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนเปEดไข� 
3,253 ตัว ปริมาณไข�เปEด 410,000 ฟอง จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเปEดไข� 2,591 ตัว ปริมาณไข�เปEด 
562,000 ฟอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนเปEดไข� 133,252 ตัว ปริมาณไข�เปEด 28,431,000 ฟอง รวมท้ัง 6 
จังหวัด มีจํานวนเปEดไข� 874,975 ตัว ปริมาณไข�เปEดเฉลี่ย 26,882,500 ฟอง ดังตาราง 3.4-39 

ตาราง 3.4-39  เปUดไข- : จํานวนเปUดไข- ณ วันท่ี 1 มกราคม และปริมาณการผลิตของ 6 จังหวัด  
    ปA พ.ศ.2556 

จังหวัด จํานวนเปUดไข- (ตัว) ปริมาณไข-เปUด (ฟอง) 
กาญจนบุร ี 46,852  9,676,000   
นครปฐม 499,626  86,863,000   
ราชบุร ี 189,401  35,353,000   

สมุทรสงคราม 3,253  410,000   
สมุทรสาคร 2,591  562,000   
สุพรรณบุร ี 133,252  28,431,000  

รวม 874,975  เฉลี่ย 26,882,500 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดการใช�ท่ีดินของประเทศไทยของ 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 2555 จังหวัด
กาญจนบุรีมีเนื้อท่ีป?าไม� 7,678,169 ไร� เนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 2,674,770 ไร� จังหวัดนครปฐม 
ไม�มีเนื้อท่ีป?าไม� มีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 920,199 ไร� จังหวัดราชบุรีมีเนื้อท่ีป?าไม� 1,097,367 ไร� 
เนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 1,245,639 ไร� จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อท่ีป?าไม� 12,647 ไร� เนื้อท่ีใช�
ประโยชน�ทางการเกษตร 210,938 ไร� จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อท่ีป?าไม� 23,803 ไร� เนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทาง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-430 

การเกษตร 194,396 ไร� จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ีป?าไม� 384,192 ไร� เนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 
2,314,847 ไร� รวมท้ัง 6 จังหวัด มีเนื้อท่ีป?าไม� 9,196,178 ไร� เนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตรเฉลี่ย 
1,260,131.5 ไร� ดังตาราง 3.4-40 

ตาราง 3.4-40  การใช�ท่ีดินของประเทศไทยของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2555 

จังหวัด เนื้อท่ีป+าไม� (ไร-) เนื้อท่ีใช�ประโยชนทางการเกษตร (ไร-) 
กาญจนบุร ี 7,678,169  2,674,770  
นครปฐม - 920,199  
ราชบุร ี 1,097,367  1,245,639  

สมุทรสงคราม 12,647  210,938  
สมุทรสาคร 23,803  194,396  
สุพรรณบุร ี 384,192  2,314,847  

รวม 9,196,178 ไร- เฉลี่ย 1,260,131.5 ไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  

       รายละเอียดเนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรของประเทศไทยของ 6 จังหวัด  
ป( พ.ศ. 2555 จังหวัดกาญจนบุรีมีนาข�าว 421,761 ไร� พืชไร� 1,577,887 ไร� สวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 308,133 ไร�          
สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�ประดับ 59,864 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 307,125 ไร� จังหวัด
นครปฐมมีนาข�าว 425,300 ไร� พืชไร� 166,901 ไร� สวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 34,959 ไร� สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�
ประดับ 54,788 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 238,252 ไร� จังหวัดราชบุรีมีนาข�าว 387,380 ไร� 
พืชไร� 485,860 ไร� สวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 106,909 ไร� สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�ประดับ 61,705 ไร� เนื้อท่ี          
การใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 203,786 ไร� จังหวัดสมุทรสงครามมีนาข�าว 3,882 ไร� ไม�มีพืชไร� มีสวน
ไม�ผล/ไม�ยืนต�น 121,807 ไร� สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�ประดับ 3,853 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 
81,396 ไร� จังหวัดสมุทรสาครมีนาข�าว 15,465 ไร� ไม�มีพืชไร� มีสวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 41,120 ไร� สวนผัก/           
ไม�ดอก/ไม�ประดับ 8,810 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 119,001 ไร� จังหวัดสุพรรณบุรี              
มีนาข�าว 1,305,108 ไร� พืชไร� 837,003 ไร� สวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 19,665 ไร� สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�ประดับ 
30,135 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืน 122,935 ไร� รวมเนื้อท่ีเพาะปลูกสูงสุดของท้ัง 6 จังหวัด           
มีนาข�าว 2,558,896 ไร� พืชไร� 3,067,651 ไร� สวนไม�ผล/ไม�ยืนต�น 632,593 ไร� สวนผัก/ไม�ดอก/ไม�ประดับ 
219,155 ไร� เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรอ่ืนเฉลี่ย 178,749.17 ไร� ดังตาราง 3.4-41 

ตาราง 3.4-41  เนื้อท่ีใช�ประโยชนทางการเกษตรของประเทศไทยของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2555 

จังหวัด นาข�าว (ไร-) พืชไร- (ไร-) สวนไม�ผล ไม�ยืนต�น (ไร-) 
สวนผัก 

ไม�ดอก/ไม�ประดับ (ไร-) 
เน้ือที่ใช�ประโยชน 

ทางการเกษตรอ่ืน (ไร-) 

กาญจนบุรี 421,761  1,577,887  308,133  59,864  307,125  
นครปฐม 425,300   166,901  34,959  54,788  238,252  

ราชบุรี 387,380  485,860  106,909  61,705  203,786  
สมุทรสงคราม 3,882  - 121,807  3,853  81,396  
สมุทรสาคร 15,465  - 41,120  8,810  119,001  
สุพรรณบุรี 1,305,108  837,003  19,665  30,135  122,935  

รวม 2,558,896 ไร- 3,067,651 ไร- 632,593 ไร- 219,155 ไร- เฉลี่ย 178,749.17 ไร- 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556  
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       ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรของประเทศไทยใน 6 จังหวัด ป( พ.ศ. 
2555 จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 2,674,770 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEน
ของตนเอง 741,037 ไร� จํานองผู�อ่ืน 145,666 ไร� ขายฝาก 29 ไร� รวมเนื้อท่ี 886,731 ไร� นอกจากนี้มีเนื้อ
ท่ีการใช�ประโยชน�การเกษตรเปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�าผู�อ่ืน 828,693 ไร� ไม�มีรับจํานอง รับขายฝาก 
14,012 ไร� ให�ทําฟรี 945,334 ไร� รวมเนื้อท่ี 1,788,039 ไร� จังหวัดนครปฐมมีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทาง
การเกษตร 920,199 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEนของตนเอง 450,141 ไร� จํานองผู�อ่ืน 84,563 ไร� ไม�มี
ขายฝาก รวมเนื้อท่ี 534,704 ไร� นอกจากนี้มีเนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตรเปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�า
ผู�อ่ืน 377,441 ไร� รับจํานอง 236 ไร� ไม�มีรับขายฝาก ให�ทําฟรี 7,817 ไร� รวมเนื้อท่ี 385,494 ไร� จังหวัด
ราชบุรีมีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 1,245,639 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEนของตนเอง 
306,938 ไร� จํานองผู�อ่ืน 105,091 ไร� ไม�มีขายฝาก รวมเนื้อท่ี 412,028 ไร� นอกจากนี้เนื้อท่ีการใช�
ประโยชน�การเกษตรเปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�าผู�อ่ืน 665,159 ไร� ไม�มีรับจํานอง ไม�มีรับขายฝาก         
ให�ทําฟรี 168,452 ไร� รวมเนื้อท่ี 833,611 ไร� จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 
210,938 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEนของตนเอง 139,392 ไร� จํานองผู�อ่ืน 25,211 ไร� ไม�มีขายฝาก 
รวมเนื้อท่ี 164,603 ไร� นอกจากนี้เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�การเกษตรเปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�าผู�อ่ืน 
29,160 ไร� รับจํานอง ไม�มีรับขายฝาก ไม�มีให�ทําฟรี 17,176 ไร� รวมเนื้อท่ี 46,335 ไร� จังหวัดสมุทรสาคร        
มีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 184,396 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEนของตนเอง 82,878 ไร� 
จํานองผู�อ่ืน 16,245 ไร� ไม�มีขายฝาก รวมเนื้อท่ี 99,123 ไร� นอกจากนี้เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�การเกษตร 
เปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืนโดยการเช�าผู�อ่ืน 78,316 ไร� ไม�มีรับจํานอง ไม�มีรับขายฝาก ให�ทําฟรี 6,958 ไร� รวมเนื้อท่ี 
85,273 ไร� จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อท่ีใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 2,314,847 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง        
โดยเปEนของตนเอง 600,883 ไร� จํานองผู� อ่ืน 450,771 ไร� ไม�มีขายฝาก รวมเนื้อท่ี 1,051,655 ไร� 
นอกจากนี้เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�การเกษตรเปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�าผู�อ่ืน 1,131,008 ไร� ไม�มีรับ
จํานอง ไม�มีรับขายฝาก ให�ทําฟรี 132,184 ไร� รวมเนื้อท่ี 1,263,192 ไร� รวมท้ัง 6 จังหวัด มีเนื้อท่ี         
ใช�ประโยชน�ทางการเกษตร 7,550,789 ไร� แบ�งเปEนเนื้อท่ีตนเอง โดยเปEนของตนเอง 2,321,269 ไร� จํานอง
ผู�อ่ืน 827,547 ไร� ขายฝาก 29 ไร� รวมเนื้อท่ี 3,148,844 ไร� นอกจากนี้เนื้อท่ีการใช�ประโยชน�ทางการเกษตร
เปEนเนื้อท่ีของคนอ่ืน โดยการเช�าผู� อ่ืน 3,109,777 ไร� รับจํานอง 236 ไร� รับขายฝาก 14,012 ไร� ให�ทําฟรี 
1,277,921 ไร� เฉลี่ยเนื้อท่ี 733,657.33 ไร� ดังตาราง 3.4-42 

ตาราง 3.4-42 ลักษณะการถือครองท่ีดินการเกษตรของประเทศไทยของ 6 จังหวัด ปA พ.ศ. 2555  

จังหวัด 

เน้ือที่ใช�
ประโยชน 

ทาง
การเกษตร 

 (ไร-) 

เน้ือที่ตนเอง (ไร-) เน้ือที่ของคนอ่ืน (ไร-) 

ของ
ตนเอง 

จํานอง
ผู�อ่ืน 

ขาย
ฝาก 

รวม เช-าผู�อ่ืน 
รับ

จํานอง 
รับขาย
ฝาก 

ให�ทําฟร ี รวม 

กาญจนบุรี 2,674,770  741,037  145,666  29  886,731  828,693  - 14,012  945,334  1,788,039  
นครปฐม 920,199 450,141  84,563  - 534,704  377,441  236  - 7,817  385,494  
ราชบุรี 1,245,639 306,938  105,091  - 412,028  665,159  - - 168,452  833,611  

สมุทรสงคราม 210,938 139,392  25,211  - 164,603  29,160  - - 17,176  46,335  
สมุทรสาคร 184,396 82,878 16,245  - 99,123 78,316  - - 6,958  85,273  
สุพรรณบุรี 2,314,847 600,883 450,771  - 1,051,655 1,131,008  - - 132,184  1,263,192  

รวม 
 7,550,789 2,321,269   827,547    29 3,148,844  3,109,777    236  14,012   1,277,921  

    เฉลี่ย   
733,657.33 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป( พ.ศ. 2556 
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  3.4.6 อุทกภัย 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาการใช�พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยของพ้ืนท่ี B คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําตอนกลางเข่ือน                 
ศรีนครินทร� พ้ืนท่ี C คือ พ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีอยู�ระหว�างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท�าทุ�งนา พ้ืนท่ี D คือ พ้ืนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนล�างของลุ�มน้ําแควใหญ�จากเข่ือนท�าทุ�งนาลงไปถึงจุดบรรจบของลําน้ําแควใหญ�และ
แควน�อยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนท่ี E คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ�มน้ําทางตอนล�างของแม�น้ําแม�กลอง
ต้ังแต�อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม�น้ํา และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม�น้ําท�าจีนในระยะ
ก�อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�แล�วเสร็จ พ.ศ. 2530 และในป2จจุบัน 
     (2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีอุทกภัยในบริเวณก�อนสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ภายหลัง
การสร�างเข่ือนศรีนครินทร�แล�วเสร็จ พ.ศ.2530 และพ้ืนท่ีป2จจุบัน 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ศึกษาข�อมูลก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการของชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ         
ในหมู�บ�านและพ้ืนท่ีใกล�เคียง พ้ืนท่ีเหนือเข่ือน พ้ืนท่ีใต�เข่ือนศรีนครินทร� รัศมี 5 กิโลเมตรรอบอ�างเก็บน้ํา
พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีบริเวณน้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงตํ่าสุดและการใช�ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ (Seasonal 
Dawdown Area) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนตลอดลําน้ําท่ีประสบป2ญหาอุทกภัย 
     (2)  วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมก�อนมีโครงการและหลังมีโครงการ ทําการประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการปZองกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและ
มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�อไป 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  ก-อนการสร�างเข่ือน 
       ก�อนมีเข่ือนศรีนครินทร� พบว�า มีน้ําท�วมเกิดข้ึนบ�อยๆ ท้ังสองฝ2�งแม�น้ําแม�กลอง
ต้ังแต�จังหวัดกาญจนบุรีลงไป จนถึงจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม สาเหตุหลักของน้ําท�วมส�วนใหญ�     
มาจากน้ําหลากจากแม�น้ําแควใหญ�และแควน�อย และแม�น้ําแม�กลองมีความสามารถในการรับน้ําค�อนข�าง
จํากัด ท้ังนี้น้ําล�นตลิ่งของแม�น้ําแม�กลองเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเหนือน้ําและท�ายน้ําของเข่ือนแม�กลองเม่ือน้ําหลาก
มีค�าเกิน 4,000 และ 2500 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที ตามลําดับ น้ําท�าสูงสุดในแม�น้ําแควน�อยเกิดข้ึนในช�วง
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ในขณะท่ีแม�น้ําแควใหญ�มีน้ําท�าสูงสุดระหว�างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ซ่ึงเปEน
เหตุให�เกิดน้ําท�วมหลักข้ึนบ�อยๆในเดือนสิงหาคมและกันยายน จากข�อมูลท่ีมีการบันทึกไว� พบว�า 
เกิดปรากฎการณ�น้ําท�วมใหญ�บริเวณพ้ืนท่ีราบลุ�มแม�กลองตอนล�างของเข่ือนแม�กลอง ในป( พ.ศ. 2515 และ 
พ.ศ. 2517  
       รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือน         
ศรีนครินทร� ในป( พ.ศ. 2530 (กฟผ., 2530) ระบุว�า ในพ้ืนท่ีใกล�เข่ือนก�อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�         
มีสถานีวัดน้ําของกรมชลประทานต้ังอยู�ท่ีแก�งเรียงและท่ีเขาวังมะสัง ข�อมูลปริมาณน้ําไหลรายวันมีบันทึก      
ท่ีแก�งเรียง ระหว�างป( พ.ศ. 2495-2515 และท่ีเขาวังมะสัง ระหว�างป( พ.ศ. 2515-2520 สถานีวัดน้ําแก�งเรียง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับน้ํา 110,109 ตารางกิโลเมตร และสถานีวัดน้ําเขาวังมะสังครอบคลุมพ้ืนท่ีรับน้ํา 11,184 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงข�อมูลการวัดน้ําท้ังสองสถานีเปEนน้ําหลากจากแม�น้ําแควใหญ� และเม่ือมีการก�อสร�าง
เข่ือนศรีนครินทร�ข้ึนและเริ่มมีการกักเก็บน้ําในป( พ.ศ. 2520 การตรวจวัดข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและ
ระบายออกรายวันบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� ดําเนินการโดย กฟผ. เข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 10,880 
ตารางกิโลเมตร  
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     (2)  ภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จ ปA พ.ศ. 2530 
       การมีเข่ือนศรีนครินทร�ช�วยลดปริมาณน้ําหลากของแม�น้ําแควใหญ�ลงสู�แม�น้ํา         
แม�กลองอย�างมาก ต้ังแต�ท่ีเริ่มมีการเก็บกักน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ในป( พ.ศ. 2520 และเริ่มใช�
งานในป( พ.ศ. 2523 น้ําล�นตลิ่งเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวในเดือนสิงหาคม ป( พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก
น้ําหลากปริมาณมากจากแม�น้ําแควน�อย ส�วนเข่ือนศรีนครินทร�สามารถควบคุมให�มีอัตราการปล�อยน้ําของ
เข่ือน 309 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที จึงทําให�พ้ืนท่ีน้ําท�วมจึงจํากัดอยู�เฉพาะจังหวัดราชบุรี พ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหาย 
640 ไร� อย�างไรก็ตามมีการรายงานการเกิดน้ําท�วมระดับน�อยในบางพ้ืนท่ีในท่ีลุ�มน้ําท�วม มีสาเหตุส�วนใหญ�
มาจากปริมาณน้ําไหลบ�าภายในพ้ืนท่ี ภายหลังท่ีเข่ือนวชิราลงกรณ�แล�วเสร็จในป( พ.ศ. 2527 ท้ังเข่ือนศรี
นครินทร�และเข่ือนวชิราลงกรณ�สามารถลดความเสี่ยงจากน้ําหลากมากกว�า 2,500 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที         
อย�างไรก็ตาม ในป( พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 น้ําในแม�น้ําแม�กลองล�นตลิ่ง แต�น้ําหลาก 
ในขณะนั้นมีอัตราไหลสูงสุด 1,712 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที วัดท่ีเข่ือนแม�กลอง แสดงว�าน้ําท่ีล�นตลิ่งของ
แม�น้ําแม�กลองอาจเกิดจากน้ําหลากทุ�ง หรือปริมาณฝนท่ีตกชุกทางตอนล�างของเข่ือน 
      ปริมาณน้ําหลากสูงสุดเฉลี่ยในแต�ละป( หลังก�อสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2521-2528) มี
ปริมาณ 1,180 ตารางกิโลเมตรต�อวินาที โดยน้ําหลากสูงสุดท่ีระบายจากเข่ือนมีปริมาณลดลง การระบาย
น้ําออกมีเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟZาและเพ่ือการชลประทานเท�านั้น ส�วนการระบายเพ่ือปZองกันน้ําท�วม ยังไม�มี
ความจําเปEน เพราะเข่ือนได�ออกแบบไว�เพ่ือรับน้ําหลากซ่ึงมีอัตราการไหล 6,000 ตารางกิโลเมตรต�อวินาที 
ประตูทางน้ําล�นสามารถระบายน้ําได�สูงสุดในอัตรา 2,420 ตารางกิโลเมตรต�อวินาที จะเห็นว�าเข่ือน           
ถูกออกแบบโดยเน�นความปลอดภัยเปEนหลัก สําหรับเข่ือนแม�กลอง ป2จจุบันมีปริมาณน้ําหลากน�อยกว�า
ความเปEนจริงเพราะน้ําหลากท่ีไหลมาจากเข่ือนบางส�วนจะถูกผันเข�าสู�คูรับน้ําเสียก�อน ส�วนท่ีเหลือ            
จึงระบายลงท�ายน้ํา น้ําหลากปริมาณสูงสุดท่ีเคยบันทึกไว�มีไม�เกิน 300 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที เม่ือเทียบ
กับน้ําหลากในคาบ 10 ป( ปริมาณน้ําหลากสูงสุดไม�เกิน 300 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที จึงมีปริมาณน�อยมาก 
ปริมาณน้ําไม�เคยสูงถึงระดับท่ีจําเปEนท่ีต�องระบายน้ํา ตามแผนปฏิบัติการปZองกันน้ําท�วม เข่ือนศรีนครินทร�
ยังสามารถลดสภาพน้ําท�วมท�ายน้ําท่ีเกิดข้ึนเปEนประจํา หลังสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ไม�มีรายงานน้ําหลาก 
ในแม�น้ําแม�กลอง หรือน้ําท�วมตลิ่งอีก 
     (3)  สภาพปDจจุบัน 
       หลังสร�างเข่ือนจนถึงป2จจุบัน การหลากของน้ําบริเวณหน�าเข่ือนมีปริมาณน้ําท�วม 
ในระยะสั้นๆ อันเกิดจากผลการควบคุมการไหลของน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� มีพ้ืนท่ีน้ําท�วมบ�างในพ้ืนท่ีลุ�ม  
ทําให�พืชเกษตร ได�แก� ข�าว อ�อย ไม�ผล พืชไร� พริก ข�าวโพด ได�รับความเสียหาย และข�อมูลจากการศึกษา
การดําเนินการด�านการรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข�อมูล 25 ลุ�มน้ํา และ
แบบจําลองน้ําท�วมน้ําแล�งลุ�มน้ําแม�กลอง (บริษัท แอสดิคอน คอร�ปอเรชั่น จํากัด, 2555) พบว�า ปริมาณน้ํา
หลากสูงสุดรายป(เฉลี่ยในช�วง 15 ป( (ช�วงป(ข�อมูล 2539-2553) ของสถานีวัดน้ําบ�านหนองบัว (K.35 A) ซ่ึง
ต้ังอยู�บนลําน้ําแควใหญ� อําเภอเมืองกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 14,444 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําหลาก
สูงสุดรายป(เฉลี่ย 480.41 ลูกบาศก�เมตรต�อวินาที ซ่ึงปริมาณน้ําหลากในพ้ืนท่ีเหนือน้ําของแม�น้ําแม�กลอง     
มีปริมาณน�อย 
       สําหรับความสูงของระดับน้ําในเข่ือนสูงสุด 180 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
จะมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร และปริมาตรน้ํา 17,745 ล�านลูกบาศก�เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ําในวันท่ี
ทําการสํารวจเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีปริมาณน้ําประมาณ 73 เปอร�เซ็นต� ปริมาณน้ําในเข่ือน
ตํ่าสุด 168 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จะมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 391.07 ตารางกิโลเมตร และปริมาตรน้ํา 
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16,562 ล�านลูกบาศก�เมตร ดังนั้นพ้ืนท่ี Seasonal Drawdown Area หรือพ้ืนท่ีน้ําลดหรือน้ําข้ึนลง จะมี
พ้ืนท่ี 27.93 ตารางกิโลเมตร และปริมาตรน้ําท่ีลดลง 1,183 ล�านลูกบาศก�เมตร โดยบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีน้ําลด
เม่ือวัดระยะทางการข้ึนลงของน้ําจากพ้ืนท่ีชายป?าถึงบริเวณน้ําลดมีระยะทางประมาณ 130- 250 เมตร 
จากการสํารวจระดับน้ํา ในวันท่ี 29-30 มกราคม พ.ศ. 2558 พบว�าระดับน้ําในเข่ือนมีระดับน้ํา 167 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จะมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 388.74 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตรน้ํา 16,463.42 ล�าน
ลูกบากศ�เมตร  ดังนั้น พ้ืนท่ี Seasonal Drawdown Area จะมีพ้ืนท่ีน้ําลด 30.26 ตารางกิโลเมตร และ
ปริมาตรน้ําลดลง 16,463.42 ล�านลูกบาศก�เมตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว�า ระดับน้ําในเข่ือน        
มีระดับน้ํา 166.12 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จะมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 386.69 ตารางกิโลเมตร และมี
ปริมาตรน้ํา 16,376.60 ล�านลูกบากศ�เมตร ดังนั้น พ้ืนท่ี Seasonal Drawdown Area จะมีพ้ืนท่ีน้ําลด 
32.31 ตารางกิโลเมตร และปริมาตรน้ําลดลง 1,368.34 ล�านลูกบาศก�เมตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
       จากสถานการณ�ภัยแล�งในป( พ.ศ. 2557 และป( พ.ศ. 2558 การบริหารและ       
การจัดการน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนท�าทุ�งนา และเข่ือนแม�กลอง จําเปEนต�องปล�อยน้ําในปริมาณลดลง
กว�าทุกป( ประมาณ 3 เท�า หากปล�อยน้ําในปริมาณเท�ากับป(ท่ีผ�านมาจะทําให�น้ําหมดไปจากเข่ือนภายใน 
100 วัน สําหรับเข่ือนแม�กลองครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2,100,000 ไร� เปEนพ้ืนท่ีปลูกข�าวประมาณ
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ี ดังนั้นการบริหารและการจัดการน้ํา จําเปEนอย�างยิ่งจะต�องปล�อยน้ําจากเข่ือนเพ่ือผลักดัน
น้ําเค็ม ซ่ึงจําเปEนต�องดําเนินการไปจนกว�าจะมีปริมาณน้ําจากในเข่ือนมาเพ่ิมเติม หากมีน้ําฝนตกในพ้ืนท่ี
เหนือเข่ือนท้ัง 3 เข่ือน  
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3.5 คุณค-าต-อคุณภาพชีวิต 

  3.5.1 เศรษฐกิจและสังคม 
    เศรษฐกิจสังคมเป�นองค�ประกอบหลักหนึ่งท่ีสําคัญ สําหรับการประเมินผลกระทบของเข่ือน         
ศรีนครินทร�ท่ีมีต#อประชาชนท่ีอาศัยอยู#บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ การศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 
17,000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงประกอบด3วยหมู#บ3านต#างๆ ในเขตพ้ืนท่ีทําการศึกษา 5 พ้ืนท่ี ได3แก# พ้ืนท่ีอพยพ 
พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีการประมง พ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก และพ้ืนท่ีท3ายเข่ือนศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม#กลอง    
(ริมตลิ่ง) โดยมีประชากรอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีจํานวน 120,968 คน (สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติ
แห#งชาติ พ.ศ. 2553) รายละเอียดตาม ภาพ 3.5-1 
    การประเมินผลกระทบด3านอ่ืนๆ นั้น มุ#งเน3นศึกษาองค�ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล3อม      
ด3านกายภาพและชีวภาพ สําหรับการประเมินผลทางด3านเศรษฐกิจและสังคม มีลักษณะท่ีแตกต#างกันออกไป 
กล#าวคือ จะศึกษาต#อผลกระทบจากโครงการท่ีมีต#อคุณค#าคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบดังกล#าว      
ต3องทราบท้ังสิ่งท่ีประชาชนในสังคมต3องการ สิ่งท่ีไม#ต3องการ และความไม#ประมาทสอดคล3องในการแก3ไข
ปCญหาท่ีมีมาแต#เริ่มดําเนินโครงการ นอกจากนี้ปCญหาของการประเมินด3านเศรษฐกิจและสังคมอีกประการหนึ่ง 
คือ ใครคือผู3ได3รับผลประโยชน� และใครสูญเสีย ท้ังนี้เนื่องจากผู3ได3รับผลประโยชน�และผู3สูญเสียมักไม#ใช#บุคคล 
หรือกลุ#มบุคคลเดียวกัน การท่ีบุคคลหรือกลุ#มบุคคลหนึ่งๆ ต3องสูญเสียขณะท่ีอีกบุคคล หรือกลุ#มบุคคลหนึ่ง
ได3รับผลประโยชน�ย#อมก#อให3เกิดปCญหาด3านความยุติธรรมในสังคม 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือบ#งชี้ผลกระทบท่ีสําคัญของเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีมีต#อภาวะเศรษฐกิจสังคม 
     (2)  ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
     (3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมท่ีไม#ต3องการให3เหลือน3อย
ท่ีสุด และสนับสนุนผลประโยชน�จากโครงการท่ีมีอยู#ในปCจจุบัน หรือในอนาคตให3มีมากข้ึน 
     (4)  เพ่ือวางแผนสําหรับการพัฒนาด3านเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีท่ีได3รับผลกระทบจากเข่ือน
ศรีนครินทร� โดยมุ#งหวังให3มีการใช3ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกด3านต#างๆ         
ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพได3อย#างเหมาะสม 
    2) ขอบเขตของการศึกษา 
     ในการศึกษามุ#งเน3นประเด็นผลกระทบด3านเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดข้ึนต#อชุมชน ท่ีอยู#บริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีอ#างเก็บน้ําเป�นหลัก เนื่องจากผู3 ท่ีอาศัยอยู# ในบริเวณดังกล#าวได3รับผลกระทบโดยตรง                
ในการศึกษาได3แบ#งประชาชนในพ้ืนท่ีออกเป�น 5 กลุ#ม คือ ดังนี้ 
     (1)  พ้ืนท่ี  A  คือ  พ้ืนท่ีอพยพ  
     (2)  พ้ืนท่ี  B  คือ  พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (3)  พ้ืนท่ี  C  คือ  พ้ืนท่ีการประมง  
     (4)  พ้ืนท่ี  D  คือ  พ้ืนท่ีรีสอร�ท และแพพัก 
     (5)  พ้ืนท่ี  E  คือ พ้ืนท่ีท3ายเข่ือนศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม#กลอง (ริมตลิ่ง) 
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ภาพ  3.5-1 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาทางด�านคุณค-าต-อคุณภาพชีวิต 
 
 
  

กบศ.-ฟ 
1. บ�านตีนตก 
2. บ�านน้ําพุล-าง 
3. บ�านไกรเกรียง 
4. บ�านสามหลัง 
5. บ�านเขาเหล็ก 

กดศ.-ฟ 
1. บ�านหาดแตง 
2. บ�านแม-กระบุง 
3. บ�านน้ํามุด 
4. บ�านพุชะนี 
5. บ�านปลายดินสอ 
6. บ�านต�นมะพร�าว 
7. บ�านบนเขาแก-งเรียง 

กยศ.-ฟ 
1. บ�านท-าสนุน 7. บ�านหาดแตง 
2. บ�านพุนํ้าเปร้ียว 8. บ�านปลายนาสวน 
3. บ�านด-านแม-แฉลบ 9. บ�านปากนาสวน 
4. บ�านโป+งหวาย 10. บ�านองหลุ 
5. บ�านดงเสลา 11. บ�านองสิต 
6. บ�านปากเหมือง 12. บ�านเจาะเหลาะ 

กบห.-ฟ 
1. บ�านเกาะบุก        5. บ�านท-ากระดาน       
2. บ�านสามสุ-ย         6. บ�านหม-องกระแทะ 
3. บ�านสองพ่ีน�อง     7. บ�านแกงแคบ 
4. บ�านทุ-งนา 
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    3) วิธีการศึกษา : การศึกษาได3ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
     (1)  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมก#อนการก#อสร3างเข่ือนศรีนครินทร� 
     (2)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดข้ึนหรือควรจะเกิดเนื่องจากการมีเข่ือน 
     (3)  ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในกรณีท่ีไม#มีเข่ือน  
     (4)  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมปCจจุบัน 
     (5)  เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจสังคมในปCจจุบันกับสภาพก#อนการสร3างเข่ือน เพ่ือแยก
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพไม#มีเข่ือน และบ#งชี้ทิศทางและขนาดของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก
เข่ือนในรูปของปCจจัยหลักทางด3านเศรษฐกิจสังคมและดัชนีตัวแปร 
     (6)  เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจสังคมในปCจจุบันกับสภาพท่ีเคยคาดว#าจะเกิดข้ึน               
อันเนื่องมาจากผลของการมีเข่ือน ท้ังนี้เพ่ือบ#งชี้ทิศทางและขนาดของความแตกต#าง หรือความคาดเคลื่อน
ระหว#างผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงและผลท่ีเคยคาดว#าจะเกิดจากการมีเข่ือน 

ตาราง 3.5-1  ขอบเขตของการศึกษาผลกระทบด�านเศรษฐกิจสังคม และตัวแปรหลักท่ีใช�เปGนดัชนี 
 

ของเขตของผลกระทบ ตัวแปรท่ีใช�เปGนดัชนี 
1. โครงสร3างทางเศรษฐกิจ 1. การเปลี่ยนอาชีพ 

2. การเปลี่ยนรูปแบบการใช3ท่ีดิน 
3. การเปลี่ยนแปลงการยึดครองท่ีดินของเกษตรกร 
4. การเปลี่ยนแปลงขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
5. การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก 
6. การเปลี่ยนแปลงการใช3ปุMย และยาปราบศัตรูพืช 
7. การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
8. การเปลี่ยนแลงของรายได3 
9. การเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได3 
10. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 

2. โครงสร3างทางสังคม 1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากร เช#น อายุ เพศ การย3ายถ่ินฐาน 
2. ความสัมพันธ�ทางสังคมระหว#างผู3อยู#อาศัยในชุมชน 

3. สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 1. รายได3ต#อหัว 
2. การจ3างงาน 
3. สถานะด3านรายได3 
4. การได3รับบริการด3านสาธารณสุข  
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ตาราง 3.5-1  ขอบเขตของการศึกษาผลกระทบด�านเศรษฐกิจสังคม และตัวแปรหลักท่ีใช�เปGนดัชนี (ต-อ) 
 

ของเขตของผลกระทบ ตัวแปรท่ีใช�เปGนดัชนี 
3. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(ต#อ) 

5. การใช3นํ้า 
6. การใช3ไฟฟPา 
7. การเดินทางติดต#ออําเภอ และจังหวัด 
8. การได3รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สิน 
9. การได3รับข#าวสาร 

4. ทัศนคติต#อโครงการ 1. ทัศนคติต#อผลดีของโครงการ 
2. ทัศนคติต#อบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับโครงการ 
3. ทัศนคติต#อค#าทดแทนทรัพย�สิน 
4. ทัศนคติต#อความรับผิดชอบของ กฟผ. 

5. ผลกระทบด3านการเงิน 1. รายได3ภาครัฐบาลในท3องถ่ิน 
2. ค#าใช3จ#ายภาครัฐบาลในท3องถ่ิน 

 
ตาราง 3.5-2   รายช่ือจังหวัด อําเภอ และจํานวนตําบลของพ้ืนท่ีศึกษาด�านเศรษฐกิจสังคม  
    (พ้ืนท่ีตามการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  
    ในปI พ.ศ.2530 เล-มท่ี 2) 
 

พ้ืนท่ีศึกษา 
จํานวนตําบลในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา (คน) 

จังหวัด อําเภอ 
1.กาญจนบุรี 1. สังขละบุร ี

2. ทองผาภูมิ 
3. ศรีสวัสดิ ์
4. บ#อพลอย 
5. เมือง 
6. หนองปรือ 
7. พนมทวน 
8. ท#าม#วง 
9. ท#ามะกา 

3 
7 
6 
6 
13 
3 
8 
13 
17 

31,628 
55,578 
24,190 
47,293 
91,003 
26,444 
32,548 
56,506 
91,090 

รวม 9 อําเภอ 76 ตําบล 456,280 
2. ราชบุรี 1. บ3านโปRง 

2. โพธาราม 
3. บางแพ 
4. จอมบึง 
5. เมือง 

15 
19 
7 
6 
22 

96,209 
70,801 
17,924 
54,289 
119,191 
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ตาราง 3.5-2   รายช่ือจังหวัด อําเภอ และจํานวนตําบลของพ้ืนท่ีศึกษาด�านเศรษฐกิจสังคม  
    (พ้ืนท่ีตามการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  
    ในปI พ.ศ.2530 เล-มท่ี 2) (ต-อ) 
 

พ้ืนท่ีศึกษา 
จํานวนตําบลในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา (คน) 

จังหวัด อําเภอ 
2. ราชบุรี (ต#อ) 6. ดําเนินสะดวก 

7. ปากท#อ 
8. วัดเพลง 

13 
12 
3 

74,981 
49,803 
10,734 

รวม 8 อําเภอ 97 ตําบล 493,932 
3. นครปฐม 1. กําแพงแสน 

2. บางเลน 
3. ดอนตูม 
4. เมือง 
5. นครชัยศร ี
6. สามพราน 

15 
15 
8 
25 
24 
16 

118,612 
77,279 
34,088 
171,733 
98,503 
93,343 

รวม 6 อําเภอ 103 ตําบล 593,558 
4.สมุทรสงคราม 1. เมือง 

2. บางคนที 
3. อัมพวา 

11 
13 
12 

76,519 
28,646 
48,970 

รวม 3 อําเภอ 36 ตําบล 154,135 
5. สมุทรสาคร 1. กระทุ#มแบน 

2. บ3านแพ3ว 
3. เมือง 

10 
12 
18 

59,434 
47,034 
175,840 

รวม 3 อําเภอ 40 ตําบล 282,308 
6. สุพรรณบุรี 1. ด#านช3าง 

2. อู#ทอง 
3. สองพ่ีน3อง 

7 
13 
15 

60,538 
65,387 
110,953 

รวม 3 อําเภอ 35 ตําบล 236,878 
7. เพชรบุรี 1. เขาย3อย 10 22,893 

รวม 1 อําเภอ 10 ตําบล 22,893 
รวม 7 จังหวัด 33 อําเภอ 397 ตําบล 2,239,984 

หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมตัวอย#างโดยเก็บจากจํานวนประชากร 1 คน ต#อ จํานวน 1 ครัวเรือน 
ท่ีมา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน (2557) 
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     (3.1) การศึกษาทางด�านปริมาณและคุณภาพ 
       การศึกษาทางด3านคุณค#าต#อคุณภาพชีวิตทางด3านเศรษฐกิจและสังคม จะใช3วิธี
การศึกษาท้ังทางด3านปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
       (3.1.1) การวิเคราะหข�อมูลด�านปริมาณ 
          (1)  การหาขนาดของกลุ-มตัวอย-าง : การหาขนาดของกลุ#มตัวอย#าง
สําหรับข3อมูลเชิงปริมาณ ใช3การคํานวณโดยใช3สูตรของทาโร# ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 
             n   =   2Ne1

N
+

 

          n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 
          e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3 = 0.05 
          N = จํานวนประชากร 

          ใช3สูตรทาโร# ยามาเน# หาขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวนประชากรแต#ละ
ตําบล/หมู#บ3าน ตามเขตพ้ืนท่ีของประชากรท่ีอาศัยในรัศมีโดยรอบเข่ือน ท้ังเหนือเข่ือนและท3ายเข่ือนรัศมี        
5 กิโลเมตร รวมท้ังหมู#บ3านอพยพท่ีเกิดจากการดําเนินการของเข่ือนศรีนครินทร� โดยทําการเก็บตัวอย#างข3อมูล
จากท่ีประชุมสภาตําบล/หมู#บ3าน โดยแบ#งพ้ืนท่ีทําการสํารวจบริเวณอ#างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ออกเป�น 5 
พ้ืนท่ี ได3แก# 
          a) พ้ืนท่ีอพยพ โดยหาขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวนประชากรแต#ละ
ตําบล/หมู#บ3านจากการใช3สูตรทาโร# ยามาเน#จากพ้ืนท่ีดังต#อไปนี้ (ตาราง 3.5-3) 

           คํานวณโดยใช3สูตรของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 

                n   =   2Ne1
N
+

 

           n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 
           e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3   =  0.05 
           N = 10,405  คน 
                n =  

))05(10,405(0. 1
10,405

2
+

 

                n = 385  ตัวอย#าง 
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ตาราง 3.5-3  พ้ืนท่ีอพยพท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุ-ม

ตัวอย-าง 
1. ตําบลท#ากระดาน หมู#ท่ี 1 ท#ากระดาน 1,072 40 

รวม 1,072 40 
2. ตําบลหนองเป�ด หมู#ท่ี 1 เกาะบุก 666 25 

หมู#ท่ี 2 สามสุ#ย 552 20 
หมู#ท่ี 3 สองพ่ีน3อง 453 16 
หมู#ท่ี 4 ท#าทุ#งนา 855 32 

รวม 2,526 93 
3. ตําบลด#านแม#แฉลบ หมู#ท่ี 1 ท#าสนุ#น 243 9 

หมู#ท่ี 2 พุนํ้าเปรี้ยว 665 25 
หมู#ท่ี 3 ด#านแม#แฉลบ 856 31 
หมู#ท่ี 4 ท#าสนุ#น 756 28 
หมู#ท่ี 5 โปRงหวาย 617 23 
หมู#ท่ี 6 ดงเสลา 999 37 

รวม 4,136 153 
4. ตําบลนาสวน หมู#ท่ี 1 ปลายนาสวน 1,193 44 

หมู#ท่ี 2 ปากนาสวน 1,478 55 
รวม 2,671 99 

รวมท้ังหมด 10,405 385 

หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมตัวอย#างโดยเก็บจากจํานวนประชากร 1 คน ต#อ จํานวน 1 ครัวเรือน 
ท่ีมา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน (2557) 
 
          b) พ้ืนท่ีการเกษตร โดยหาขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวนประชากร
แต#ละตําบล/หมู#บ3านจากการใช3สูตรทาโร# ยามาเน#จากพ้ืนท่ีดังต#อไปนี้ (ตาราง 3.5-4) 

           คํานวณโดยใช3สูตรของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 
 

                 n   =   2Ne1
N
+

 

             n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 

             e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3   =   0.05 

                 N = 22,679  คน 

                 n =  
))2(0.05 (22,679 1

22,679

+

 

                 n = 393  ตัวอย#าง 
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ตาราง 3.5-4   พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุ-ม

ตัวอย-าง 
1. ตําบลท#ากระดาน หมู#ท่ี 1 ท#ากระดาน 1,072 18 

หมู#ท่ี 2 ท#ากระดาน 1,265 22 
หมู#ท่ี 3 เขาแก#งเรียง 914 16 

รวม 3,251 56 
2. ตําบลหนองเป�ด หมู#ท่ี 1 เกาะบุก 666 12 

หมู#ท่ี 2 สามสุ#ย 552 10 
หมู#ท่ี 3 สองพ่ีน3อง 453 7 
หมู#ท่ี 4 ท#าทุ#งนา 855 15 

รวม 2,526 44 
3. ตําบลด#านแม#แฉลบ หมู#ท่ี 1 ท#าสนุ#น 243 4 

หมู#ท่ี 2 พุนํ้าเปรี้ยว 665 11 
หมู#ท่ี 3 ด#านแม#แฉลบ 856 15 
หมู#ท่ี 4 ท#าสนุ#น 756 14 
หมู#ท่ี 5 โปRงหวาย 617 10 
หมู#ท่ี 6 ดงเสลา 999 17 
หมู#ท่ี 7 ปากเหมือง 518 10 
หมู#ท่ี 8 หาดแตง 185 3 

รวม 4,839 84 
4. ตําบลนาสวน หมู#ท่ี 1 ปลายนาสวน 1,193 20 

หมู#ท่ี 2 ปากนาสวน 1,478 25 
หมู#ท่ี 3 องหลุ 570 10 
หมู#ท่ี 4 องสิต 663 12 
หมู#ท่ี 5 จะเหลาะ 429 8 

รวม 4,333 75 
5. ตําบลแม#กระบุง หมู#ท่ี 1 หาดแตง 481 8 

หมู#ท่ี 2 แม#กระบุง 425 8 
หมู#ท่ี 3 นํ้ามุด 1,246 22 
หมู#ท่ี 4 พุชะนี 506 9 
หมู#ท่ี 5 ปลายดินสอ 483 8 
หมู#ท่ี 6 ต3นมะพร3าว 512 9 

รวม 3,653 64 
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ตาราง 3.5-4   พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 

6. ตําบลเขาโจด หมู#ท่ี 1 ตีนตก 1,212 21 
หมู#ท่ี 2 นํ้าพุ 926 16 
หมู#ท่ี 3 ไกรเกรียง 434 8 
หมู#ท่ี 4 สามหลัง, ท#าลําใย 981 17 
หมู#ท่ี 5 เขาเหล็ก 524 8 

รวม 4,077 70 
รวมท้ังหมด 22,679 393 

หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมตัวอย#างโดยเก็บจากจํานวนประชากร 1 คน ต#อ จํานวน 1 ครัวเรือน 
ท่ีมา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน (2557) 

          c) พ้ืนท่ีการประมง โดยหาขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวนประชากร
แต#ละตําบล/หมู#บ3านจากการใช3สูตรทาโร# ยามาเน# จากพ้ืนท่ีดังต#อไปนี้ (ตาราง 3.5-5) 

คํานวณโดยใช3สูตรของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 
                  

                 n   =   2Ne1
N
+

 

             n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 

             e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3   =   0.05 

             N = 19,072  คน 

                 n =  
))05(19,072(0. 1

19,072
2

+
 

                 n = 391  ตัวอย#าง 

ตาราง 3.5-5   พ้ืนท่ีการประมงท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน จํานวนประชากร จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 
1. ตําบลท#ากระดาน หมู#ท่ี 4 แก#งแคบ 743 15 

หมู#ท่ี 5 หม#องกระแทะ  869 18 
รวม 1,612 33 

2. ตําบลหนองเป�ด หมู#ท่ี 1 เกาะบุก 666 14 
หมู#ท่ี 2 สามสุ#ย 552 11 
หมู#ท่ี 3 สองพ่ีน3อง 453 9 
หมู#ท่ี 4 ท#าทุ#งนา 855 18 

รวม 2,526 52 
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ตาราง 3.5-5   พ้ืนท่ีการประมงท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน จํานวนประชากร จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 
3. ตําบลด#านแม#แฉลบ หมู#ท่ี 1 ท#าสนุ#น 243 5 

หมู#ท่ี 2 พุนํ้าเปรี้ยว 665 14 
หมู#ท่ี 3 ด#านแม#แฉลบ 856 18 
หมู#ท่ี 4 ท#าสนุ#น 756 15 
หมู#ท่ี 5 โปRงหวาย 617 13 
หมู#ท่ี 6 ดงเสลา 999 20 
หมู#ท่ี 8 หาดแตง 185 4 

รวม 4,321 89 
4. ตําบลนาสวน หมู#ท่ี 1 ปลายนาสวน 1,193 24 

หมู#ท่ี 2 ปากนาสวน 1,478 30 
หมู#ท่ี 3 องหลุ 570 12 
หมู#ท่ี 4 องสิต 663 14 
หมู#ท่ี 5 จะเหลาะ 429 9 

รวม 4,333 89 
5. ตําบลแม#กระบุง หมู#ท่ี 1 หาดแตง 481 10 

หมู#ท่ี 2 แม#กระบุง 425 9 
หมู#ท่ี 3 นํ้ามุด 1,246 26 
หมู#ท่ี 4 พุชะนี 506 10 
หมู#ท่ี 5 ปลายดินสอ 483 10 
หมู#ท่ี 6 ต3นมะพร3าว 512 10 

รวม 3,653 75 
6. ตําบลเขาโจด หมู#ท่ี 1 ตีนตก 1,212 25 

หมู#ท่ี 3 ไกรเกรียง 434 9 
หมู#ท่ี 4 สามหลัง, ท#าลําใย 981 20 

รวม 2,627 54 
รวมท้ังหมด 19,072 391 

หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมตัวอย#างโดยเก็บจากจํานวนประชากร 1 คน ต#อ จํานวน 1 ครัวเรือน 
ท่ีมา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน (2557) 
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          d) พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก โดยหาขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวน
ประชากรแต#ละตําบล/หมู#บ3านจากการใช3สูตรทาโร# ยามาเน#จากพ้ืนท่ีดังต#อไปนี้ (ตาราง 3.5-6) 
             คํานวณโดยใช3สูตรของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 
                  

                 n   =   2Ne1
N
+

 

             n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 

             e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3   = 0.05 

             N = 14,569  คน 

                 n =  
))05(14,569(0. 1

14,569
2

+
 

                 n = 389 ตัวอย#าง 
 

ตาราง 3.5-6   พ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักท่ีทําการสํารวจบริเวณอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน จํานวนประชากร จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 
1. ตําบลท#ากระดาน หมู#ท่ี 1 ท#ากระดาน 1,072 29 

หมู#ท่ี 2 ท#ากระดาน 1,265 33 
หมู#ท่ี 5 หม#องกระแทะ 869 23 

รวม 3,206 85 
2. ตําบลหนองเป�ด หมู#ท่ี 1 เกาะบุก 666 17 

หมู#ท่ี 2 สามสุ#ย 552 15 
รวม 1,218 32 

3. ตําบลด#านแม#แฉลบ หมู#ท่ี 1 ท#าสนุ#น 243 7 
หมู#ท่ี 2 พุนํ้าเปรี้ยว 665 18 
หมู#ท่ี 3 ด#านแม#แฉลบ 856 23 
หมู#ท่ี 4 ท#าสนุ#น 756 20 
หมู#ท่ี 5 โปRงหวาย 617 16 
หมู#ท่ี 6 ดงเสลา 999 27 
หมู#ท่ี 7 ปากเหมือง 518 14 
หมู#ท่ี 8 หาดแตง 185 5 

รวม 4,839 130 
4. ตําบลนาสวน หมู#ท่ี 1 ปลายนาสวน 1,193 32 

หมู#ท่ี 2 ปากนาสวน 1,478 40 
รวม 2,671 72 

5. ตําบลแม#กระบุง หมู#ท่ี 1 หาดแตง 481 12 
หมู#ท่ี 2 แม#กระบุง 425 11 
หมู#ท่ี 3 นํ้ามุด 1,246 33 
หมู#ท่ี 5 ปลายดินสอ 483 14 

รวม 2,635 70 
รวมท้ังหมด 14,569 389 
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          e) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทรถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) โดยหา
ขนาดของกลุ#มตัวอย#างจํานวนประชากรแต#ละตําบล/หมู#บ3านจากการใช3สูตรทาโร# ยามาเน#จากพ้ืนท่ีดังต#อไปนี้ 
(ตาราง 3.5-7) 
             คํานวณโดยใช3สูตรของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane) มีดังนี้ 
 
                 n   =   2Ne1

N
+

 

             n = ขนาดของกลุ#มตัวอย#าง 
             e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให3เกิดข้ึนได3   = 0.05 
             N = 54,247  คน 
                 n =  

))05(54,247(0. 1
54,247

2
+

 

                 n = 397 ตัวอย#าง 
 
ตาราง 3.5-7  พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทรถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ท่ีทําการสํารวจบริเวณ 

   อ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
ตําบล/เทศบาล หมู-บ�าน จํานวนประชากร จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 

1. ตําบลท#ากระดาน  
(พ้ืนท่ี อ.ศรีสวัสดิ์) 

หมู#ท่ี 4 แก#งแคบ 743 5 
รวม 743 5 

2. ตําบลช#องสะเดา  
(พ้ืนท่ี อ.เมืองกาญจนบุรี) 

หมู#ท่ี 1 ช#องสะเดา 933 7 
รวม 933 7 

4. ตําบลวังด3ง  
(พ้ืนท่ี อ.เมืองกาญจนบุรี) 

หมู#ท่ี 1 วังด3ง 1,022 8 
รวม 1,022 8 

5. ตําบลหนองบัว  
(พ้ืนท่ี อ.เมืองกาญจนบุรี) 

หมู#ท่ี 2 หนองบัว 924 6 
รวม 924 6 

6. เทศบาลเมือง (พ้ืนท่ี อ.เมืองกาญจนบุรี) รวม 39,123 286 
7. เทศบาลตําบลท#าม#วง (พ้ืนท่ี อ.ท#าม#วง) รวม 11,502 85 

รวมท้ังหมด 54,247 397 

หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมตัวอย#างโดยเก็บจากจํานวนประชากร 1 คน ต#อ จํานวน 1 ครัวเรือน 
ท่ีมา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน (2557) 
 
       ข3อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพจะเข3าสู#กระบวนการสนทนากลุ#ม (Focus group)  
ซ่ึงประกอบด3วยผู3เชี่ยวชาญท่ีมีความรู3ทางด3านสิ่งแวดล3อม จากมหาวิทยาลัย และผู3ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟPา
ฝRายผลิตแห#งประเทศไทย เพ่ือเป�นการตรวจสอบแบบสอบถามท้ังทางด3านปริมาณและคุณภาพ หลังจากนั้น
แบบสอบถามจะถูกนําไปทํา Pre-test เพ่ือหาค#า Reliability แบบสอบถามทางด3านปริมาณและแบบ
สัมภาษณ�เจาะลึกชุดท่ี 1 และ 2 จะถูกนําไปใช3สัมภาษณ�กลุ#มตัวอย#างท่ีแตกต#างกัน ดังนี้   
       (1)  แบบสอบถามสําหรับประชาชนทางด3านเศรษฐกิจและสังคม การท#องเท่ียวและ
สุนทรียภาพ สาธารณสุข 
       (2)  แบบสัมภาษณ�เจาะลึกชุดท่ี 1 (ผู3นําชุมชน ผู3นําองค�กร และเจ3าหน3าท่ีการไฟฟPา
ฝRายผลิตแห#งประเทศไทย (เข่ือนศรีนครินทร�)) 
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        (3)  แบบสัมภาษณ�เจาะลึกชุดท่ี 2 (ผู3นําองค�กรปกครองท3องถ่ิน) 
 
       สําหรับหน#วยการวิเคราะห�แหล#งข3อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข3อมูล วิธีการสุ#มตัวอย#างและ
จํานวนตัวอย#างท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม รายละเอียดตามตาราง 3.5-8 
 
ตาราง 3.5-8   แหล-งข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล วิธีการสุ-มตัวอย-าง และจํานวนตัวอย-างของ 
    การศึกษาด�านเศรษฐกิจสังคม และตั้งถ่ินฐานใหม- 
 

หน-วยการ
วิเคราะห 

แหล-งข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล วิธีการสุ-มตัวอย-าง 
จํานวน
ตัวอย-าง 

1. พื้นท่ีอพยพ 1. เอกสารรายงานการศึกษาในอดีต 
2. การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. เอกสารและรายงาน - - 
2. แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ� 

- Stratified 
- Yamane ในหมู#บ3านคัดเลือก 

385 

3. สัมภาษณ�กลุ#มผู3นําชุมชน 
ผู3ประกอบการ ประชาชนและผู3ที่เกีย่วข3อง 

- Purposive Sampling 
10 

2. พื้นท่ี 
การเกษตร 
 

1. เอกสารรายงานการศึกษาในอดีต 
2. การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ศึกษาเอกสารและรายงาน - - 
2. แบบสอบถาม สัมภาษณ� -Stratified 

- Yamane ในหมู#บ3านคัดเลือก 
393 

3 .  สั ม ภ า ษ ณ� ก ลุ# ม ผู3 นํ า ชุ ม ช น 
ผู3ประกอบการ ประชาชนและผู3ที่เกี่ยวข3อง 

- Purposive Sampling 
10 

3. พื้นท่ี 
การประมง 

1. เอกสารรายงานการศึกษาในอดีต 
2. การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ศึกษาเอกสารและรายงาน - - 
2. แบบสอบถาม สัมภาษณ� -Stratified 

- Yamane ในหมู#บ3านคัดเลือก 
391 

3.สัมภาษณ�กลุ#มผู3นําชุมชน ผู3ประกอบการ 
ประชาชนและผู3ที่เกี่ยวข3อง 

- Purposive Sampling 
10 

4. พื้นท่ี 
รีสอร�ท 
และแพพัก 

1. เอกสารรายงานการศึกษาในอดีต 
2. การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ศึกษาเอกสารและรายงาน - - 
2. แบบสอบถาม -Stratified 

-Yamaneในหมู#บ3านคัดเลือก 
389 

3. แบบสอบถามด3านการท#องเท่ียวสําหรับ
นักท#องเท่ียว  

- Purposive Sampling 
30 

 4. แบบสอบถามด3านการท#องเท่ียวสําหรับ
ผู3ประกอบการ 

- Purposive Sampling 
30 

 5.สัมภาษณ�กลุ#มผู3นําชุมชน ผู3ประกอบการ 
ประชาชนและผู3ที่เกี่ยวข3อง 

- Purposive Sampling 
10 

5. พื้นท่ี 
ท3ายเขื่อน            
ศรีนครินทร�ถึง
เขื่อนแม#กลอง 
(ริมตล่ิง) 

1. เอกสารรายงานการศึกษาในอดีต 
2. การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ศึกษาเอกสารและรายงาน - - 
2. แบบสอบถาม สัมภาษณ� -Stratified 

- Yamane ในหมู#บ3านคัดเลือก 
397 

3. สัมภาษณ�กลุ#มผู3นําชุมชนองค�กรการ
ปกครองท3องถิ่นและเจ3าหน3าท่ี กฟผ. 

- Purposive Sampling 10 

6.หน#วยวิเคราะห�ทั้ง 5 หน#วย ประชุมกลุ#มย#อยคร้ังละ 40 คน ด3วยวิธีการสุ#มตัวอย#างแบบเจาะจง 200 
รวมจํานวนตัวอย-างที่ใช�ในการศึกษาทัง้สิ้น 2,265 

หมายเหตุ : สัมภาษณ�เจาะลึกองค�กรการปกครองท3องถิ่น 6 ตําบล (ตําบลละ 2 คน ส#วนของเทศบาล 1 คน อบต. 1 คน) รวมจํานวน 12 คน 
ส#วนของอําเภอ จํานวน 2 คน และเจ3าหน3าท่ี กฟผ. จํานวน 3 คน กลุ#มผู3นําชุมชนในหมู#บ3านจํานวน 33 หมู#บ3าน หมู#บ3านละ 1 คน รวม 
33 คน รวมท้ังส้ิน 50 คน 
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          (2)  เทคนิคการวิเคราะหข�อมูลเชิงปริมาณ : การวิเคราะห�ข3อมูลเชิง
ปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ ผู3วิจัยดําเนินการดังต#อไปนี้ 

          - วิ เคราะห�ข3อมูลโดยใช3ส ถิ ติพรรณนาโดยใช3 โปรแกรมสําเร็จรูป           
ทางคอมพิวเตอร� เพ่ือวิเคราะห�ทางด3านเศรษฐกิจและสังคม การท#องเท่ียวและสุนทรียภาพ สาธารณสุข  
          - การวิเคราะห�สัมพันธ�ทวิเพ่ือหาค#าความสัมพันธ�ระหว#างตัวแปรต#าง  ๆ
          -  การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว#างตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตาม 
และความสัมพันธ�ระหว#างตัวแปรอิสระด3วยกัน ทางด3านเศรษฐกิจและสังคม การท#องเท่ียวและสุนทรียภาพ           
และสาธารณสุข  
          (3)  ข้ันตอนในการวิเคราะหข�อมูล ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้ 
          - ตรวจสอบแบบสอบถาม สถานภาพของผู3 ตอบแบบสอบถาม                
มาวิเคราะห�ข3อมูลโดยใช3ความถ่ีและค#าร3อยละ 
          - นําข3อมูลจากแบบสอบถามทุกตัวแปร มาวิเคราะห�ข3อมูลโดยหาค#าเฉลี่ย 
(Mean) ค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค#าความเบ3 (Skewness) และค#าความสูง (Kurtosis) 
          -  การสร3างมาตรวัด ผู3วิจัยได3คํานึงถึงความถูกต3องในเนื้อหา (Content 
validity) และความถูกต3องในการสร3าง (Construct validity) ซ่ึงความถูกต3องในเนื้อหานั้นผู3วิจัยได3ประมวล
มาจากรายการ ข3อความ และข3อคําถามของนักวิชาการท่ีมีผลงานตีพิมพ�ในวารสารต#างประเทศและเป�นท่ี
ยอมรับกันในวงการวิชาการใช3ในการจัดเก็บข3อมูลเก่ียวกับตัวแปรเหล#านั้นในการศึกษาวิจัยท่ีคล3ายคลึงกับ
งานวิจัยนี้มาแล3ว ส#วนความถูกต3องในการสร3างตัวแปรท่ีมีขนาดต#างกัน เนื่องจากหน#วยในการวัดข3อมูลจาก
แบบสอบถามแตกต#างกันต้ังแต#แรกเพราะรายการข3อคําถามบางส#วนมีพิสัยของคะแนนเป�น 1- 5 คะแนน 
บางส#วนมีพิสัยของคะแนนเป�น 1 กับ 2 และมีบางส#วนเป�นตัวเลขท่ีแสดงจํานวนความถ่ีหรือจํานวนครั้ง ซ่ึงเป�น
มาตรวัดอัตราส#วนผู3วิจัยจึงได3ใช3วิธีการปรับค#าเหล#านั้นให3เป�นค#ามาตรฐาน (standardized score) ก#อนท่ีจะ
นําคําตอบข3อคําถามนั้นไปรวมกัน หรือนําไปทดสอบทางสถิติวิเคราะห� (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ�, 2548)  
          มาตรวัดตัวแปรต#างๆ ท่ีใช3ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภทคือมาตรวัดด3าน
วัตถุวิสัย (objective measures) และมาตรวัดด3านจิตวิสัย (subjective measures) ซ่ึงมาตรวัดด3านวัตถุวิสัย
นั้นนอกจากแสดงด3วยจํานวนตัวเลขการนับความถ่ีและจํานวนครั้งแล3วจะมีการให3รหัส 1 และ 2 โดย 1 คือ 
การแสดงถึงลักษณะในเชิงลบ การปฏิเสธไม#ยอมรับไม#เคยหรือไม#ทราบ และ 2 คือ การแสดงถึงลักษณะในเชิงบวก 
การยอมรับ เคย หรือ ทราบ เป�นต3น 
          ส#วนมาตรวัดเชิงจิตวิสัย จะใช3วิธีการอย#างเดียวกัน คือ การท่ีผู3ตอบให3
คะแนนความเห็นด3วยและความพึงพอใจ โดยใช3สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑ�อ3างอิงการให3คะแนนสร3างตามมาตร
วัดของลิเคิร�ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ�การพิจารณาการให3คะแนนคําตอบแสดงดัง ตาราง 3.5-9 ดังนี้ 
 
ตาราง 3.5-9  สเกลการวัดท่ีระบุเกณฑอ�างอิงการให�คะแนนสร�างตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) 
 

เกณฑการให�คะแนนคําตอบ 
1 

(1.00 – 1.80) 
2 

(1.81 – 2.60) 
3 

(2.61 – 3.40) 
4 

(3.41 – 4.20) 
5 

(4.21 – 5.00) 
เห็นด3วยน3อยท่ีสุด 
พอใจน3อยท่ีสุด 

เห็นด3วยน3อย 
พอใจน3อย 

เห็นด3วยปานกลาง 
พอใจปานกลาง 

เห็นด3วยมาก 
พอใจมาก 

เห็นด3วยมากท่ีสุด 
พอใจมากท่ีสุด 
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       (3.1.2) การวิเคราะหข�อมูลเชิงคุณภาพ 
          ข3อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�เจาะลึกและจากการสนทนากลุ#ม          
การจัดการแบบสุนทรียสนทนา และประชาเสวนา โดยจะเริ่มดําเนินการวิเคราะห�ต้ังแต#เริ่มศึกษา และสิ้นสุด
ในขณะเขียนรายงานผลการศึกษา ซ่ึงเป�นการวิเคราะห�เนื้อหาหรือแก#นสารและเป�นกิจกรรมท่ีต#อเนื่อง         
ตลอดการวิจัย เป�นกระบวนการท่ีดําเนินไปเรื่อยๆ พร3อมกับการเก็บข3อมูล เป�นข้ันตอนท่ีกระทําซํ้าๆ 
(interactive) ย3อนกลับไปกลับมา (ongoing and interactive nonlinear process) จําแนกข3อมูลท่ีได3 แล3ว
จัดกลุ#ม (categories) มีการออกรหัสกลุ#ม การลงรหัส และการใช3รหัส เป�นไปตามข้ันตอนการวิเคราะห�ข3อมูล
เชิงคุณภาพ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ� และกรรณิการ� สุขเกษม, 2547) โดยใช3โปรแกรม แอทลาส ที ไอ 
(ATLAS/ti) เป�นโปรแกรมท่ีช#วยในการวิเคราะห�ซ่ึงนักวิชาการนิยมใช3เพ่ือทําการวิเคราะห�ข3อมูลเชิงคุณภาพ 
เช#น ลีนา (Leena, 1999) ได3ทําการศึกษาเก่ียวกับการมีส#วนร#วมของประชาชนสู#ความเข3มแข็งชุมชน และเรย�
มอนด� (Raimond, 2001) ศึกษาความเชื่อม่ัน และความขัดแย3ง ในการมีส#วนร#วมสาธารณะ เป�นต3น   
          นอกจากนี้ได3จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาตัวแบบกระบวนการ
สร3างความเชื่อม่ันจากผู3มีส#วนได3เสียของชุมชนรอบโครงการฯ ท่ีสามารถนําไปสู#การปฏิบัติได3จริงและสอดคล3อง 
กับบริบทสังคมไทย โดยจัดให3มีการสัมมนาผู3มีส#วนได3เสียในชุมชนรอบโครงการฯ ประกอบด3วยปราชญ�ชาวบ3าน 
นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ตัวแทนหน#วยงานราชการ ผู3รับผิดชอบโครงการ ผู3นําชุมชน และนักข#าวท3องถ่ิน  
เพ่ือต3องการให3มีมุมมองท่ีครอบคลุมรอบด3าน ด3วยการเป}ดโอกาสให3ผู3เข3าร#วมสัมมนา วิจารณ�ตัวแบบ และบทบาท
การมีส#วนร#วมของชุมชนท่ีดําเนินการอยู#ในปCจจุบัน รวมท้ังเสนอเทคนิควิธีการดําเนินงานการมีส#วนร#วมสู#การ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือยืนยันความเหมาะสมในการปฏิบัติให3สอดคล3องตามความเป�นจริง 
          การศึกษาด3านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการสํารวจข3อมูลระดับ
ครัวเรือน และการสํารวจทัศนคติความคิดเห็นต#อโครงการ จําเป�นต3องชี้แจงข3อมูลโครงการ รายละเอียด
โครงการก#อนสอบถามความคิดเห็น ข้ันตอนการศึกษามีดังนี้ 
          3.1.2.1 วัตถุประสงค 
             (1)  เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนตัวอย#าง          
ในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงประกอบไปด3วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีอยู#อาศัย         
ในพ้ืนท่ี สถานภาพในครัวเรือน ลักษณะของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ข3อมูลด3านเศรษฐกิจ
ครอบครัวได3แก# อาชีพหลักของครอบครัว รายได3โดยเฉลี่ยต#อเดือน รายจ#ายโดยเฉลี่ยต#อเดือน มีหนี้สินอะไร
หรือไม# การต้ังถ่ินฐานของครัวเรือนและท่ีอยู#อาศัย เช#น เวลาท่ีอาศัย ภูมิลําเนา การประกอบอาชีพ ตลอดจน
วิถีชีวิตของครัวเรือน  
             (2)  เพ่ือสํารวจปCญหาสภาพแวดล3อมท่ีส#งผลต#อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของชุมชน รวมถึงระดับของผลกระทบและสภาพของการแก3ไขปCญหาดังกล#าว 
             (3)  เพ่ือสํารวจการรับรู3ข#าวสาร ทัศนคติความคิดเห็นและ
ข3อเสนอแนะของชุมชนต#อโครงการ เพ่ือใช3ประกอบการประเมินผลกระทบทางสังคม และกําหนดมาตรการ       
ในการจัดการลดผลกระทบสิ่งแวดล3อมบริเวณชุมชน 
             (4)  เพ่ือกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบตลอดจนมาตรการ
ในการติดตามการลดผลกระทบทางด3านเศรษฐกิจ-สังคม 
          3.1.2.2 การรวบรวม ทบทวน ข�อมูลทุติยภูมิ เป�นการรวบรวมข3อมูล
เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และโครงสร3างพ้ืนฐานบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จากเอกสารรายงานการศึกษา และ
ข3อมูลของหน#วยงานท่ีเก่ียวข3อง โดยทบทวนข3อมูลและจัดเป�นหมวดหมู# มีข3อมูลสรุปท่ีสําคัญ ได3แก#  
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             (1)  ข3อมูลเขตการปกครองและจํานวนประชากร ในระดับตําบล
และหมู#บ3านของบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
             (2)  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบอาชีพ รายได3จากสาขา
เศรษฐกิจต#างๆ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร3างทางสังคม จากข3อมูลสรุป จังหวัด อําเภอ เทศบาล และ 
อบต. 
             (3)  รวบรวมข3อมูลจากรายงานการศึกษาเดิม และผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล3อม ด3านเศรษฐกิจสังคมของโรงไฟฟPาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ในปCจจุบัน ได3แก# 
รายละเอียดของหมู#บ3านและจํานวนตัวอย#างครัวเรือนท่ีถูกสัมภาษณ� ทัศนคติของชุมชนท่ีมีต#อการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟPาท่ีผ#านมาและในปCจจุบัน ทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อมของโรงไฟฟPาพลังน้ําเข่ือน          
ศรีนครินทร�ท่ีได3ดําเนินการไปแล3ว 
          3.1.2.3 วิธีการเข�าพ้ืนท่ีสํารวจ คือ การประสานงานกับหน#วยราชการ
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล ระดับหมู#บ3าน ดังนี้ 
             (1)  การพบและชี้แจงกับผู3ว#าราชการจังหวัดในอําเภอและการ
ปกครองส#วนท3องถ่ินท่ีเก่ียวข3อง 
             (2)  ส#งจดหมายถึงหน#วยงานราชการได3แก# จังหวัด เทศบาล 
องค�กรบริหารส#วนตําบล ข3อความในจดหมายคือ รายละเอียดการเข3าพ้ืนท่ีและการสํารวจกลุ#มเปPาหมาย 
             (3)  ติดต#อประสานงานกับผู3นําชุมชน ได3แก# กํานันผู3ใหญ#บ3าน  
เจ3าอาวาส ผู3 อํานวยการโรงเรียน ผู3นําต#างๆ ในชุมชน ในการเข3าถึงกลุ#มเปPาหมายของการสํารวจ                     
โดยวัตถุประสงค�ของการประสานงานเพ่ือขอเข3าพ้ืนท่ีสํารวจ ประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีเปPาหมายชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ ข้ันตอนการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล3อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟPาและการ
สํารวจด3านเศรษฐกิจและสังคม รับฟCงคําแนะนํา ข3อเสนอแนะ และการอํานวยความสะดวกด3านข3อมูล และ
แผนปฏิบัติการสํารวจ 
          3.1.2.4 สํารวจข�อมูลภาคสนามโดยใช�แบบสอบถาม สํารวจโดยใช3
แบบสอบถาม จํานวนตัวอย#างจะคํานวณตามสูตรทาโร# ยามาเน# ตามท่ีได3กล#าวมาแล3ว รายละเอียดของจํานวน
ประชากรและจํานวนตัวอย#างตามตาราง 3.5-3 ถึงตาราง 3.5-7 สําหรับโครงสร3างของคําถามจะเน3นความ
เข3าใจง#ายระหว#างผู3ถามและผู3ตอบ ประกอบด3วยประเด็นต#างๆ ตาม ภาคผนวก 6 
          3.1.2.5 การสัมภาษณเชิงลึก ประชากรเปPาหมายประกอบด3วย 2 กลุ#ม 
ได3แก# และกลุ#มผู3นําชุมชนกลุ#มตัวแทนหน#วยงาน องค�กรสถาบัน โดยมีกลุ#มผู3นําชุมชน การสุ#มตัวอย#างในแต#ละ
กลุ#มดังนี้ 
             (1)  กลุ#มผู3นําชุมชน ใช3วิธีการสุ#มตัวอย#างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุ#มผู3นําชุมชนท้ังท่ีเป�นทางการและไม#เป�นทางการ ภายในตําบล หมู#บ3าน ท้ังเหนือเข่ือนและท3าย
เข่ือน รายละเอียดตาม ตาราง 3.5-8 
             (2)  ตัวแทนหน#วยงานองค�กรสถาบัน การสํารวจความคิดเห็นของ
กลุ#ม หน#วยงานราชการท่ีเก่ียวข3อง การสุ#มตัวอย#างใช3วิธีการสุ#มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
          3.1.2.6 การวิเคราะหผล ข3อมูลท่ีได3ท้ังหมดจะนํามาวิเคราะห�เพ่ือแสดง
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็น รวมท้ังสะท3อนลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีจะเป�นประโยชน�หรือ
เอ้ืออํานวยต#อการพัฒนาโครงการและประเด็นปCญหาทางสังคม ท่ีอาจเกิดข้ึนอันจะเป�นอุปสรรคต#อการพัฒนา
โครงการ โดยจะวิเคราะห� 2 รูปแบบตามลักษณะของข3อมูล กล#าวคือ ข3อมูลทุติยภูมิจะมีการวิเคราะห�เชิง
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พรรณนา เพ่ือแสดงสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ี และนํามากําหนดเป�นพ้ืนฐานการวิเคราะห�ข3อมูล
เชิงลึกในระดับชุมชน ส#วนข3อมูลปฐมภูมิมีการวิเคราะห�ดังนี้ 
             (1)  ผลการ เ ก็บข3 อ มูลจากแบบสอบถามจากประชาชน           
จะวิเคราะห�ผลโดยใช3ข3อมูลสถิติทางสังคม (SPSS for Windows) หาค#าเฉลี่ย ค#าร3อยละ 
             (2)  ผลการสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู3นําชุมชน และหน#วยงานต#างๆ 
จะนํามาวิเคราะห�เพ่ือนําเสนอโครงสร3างด3านเศรษฐกิจสังคมโดยภาพรวมของชุมชน 
          3.1.2.7 การทดสอบเครื่องมือและการปรับปรุงเครื่องมือ ได3รับการ
ทดสอบคุณภาพดังนี้ 
             (1)  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
               ท้ังเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได3ให3ผู3ทรงคุณวุฒิ และผู3เชี่ยวชาญด3านการวิจัย และผู3ท่ีเก่ียวข3องกับการปฏิบัติงานด3านสิ่งแวดล3อม พิจารณา
ข3อคําถามและข3อความ ท่ีใช3ในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ�ให3มีความเหมาะสมชัดเจนและครอบคลุม        
ในเนื้อหาท่ีต3องการศึกษาวิจัย หลังจากนั้นก็ได3นําข3อเสนอแนะจากผู3ทรงคุณวุฒิ ผู3ท่ีเก่ียวข3องกับการปฏิบัติงาน
ทางด3านสิ่งแวดล3อม และผู3 เชี่ยวชาญด3านการวิจัยมาแก3ไขปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ�           
ให3เหมาะสมท่ีจะใช3กับเนื้อหาท่ีจะต3องศึกษาวิจัย ผู3ทรงคุณวุฒิและผู3เชี่ยวชาญซ่ึงคัดเลือกจากผู3ท่ีมีส#วน
เก่ียวข3อง ท้ังผู3บริหารและผู3ปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 30 รายนั้น เป�นผู3เชี่ยวชาญ
จากการไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข3อง เช#น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห#งประเทศไทย โดยจัดประชุมกลุ#มย#อย (Focus Group) เพ่ือทําการทดสอบเครื่องมือ 
             (2)  การหาค-าของความเช่ือถือได� (Reliability) 
               ในการศึกษาครั้งนี้ได3ทําการทดสอบมาตรวัดท่ีได3สร3างข้ึนโดย
การทดลองใช3 (Pre-test) กับประชากรในชุมชนนอกพ้ืนท่ีโครงการ คือ เข่ือนวชิราลงกรณ� อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 ราย เพ่ือหาค#าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coeffcient) ของแบบสอบถาม ซ่ึงมีจํานวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามชุดท่ี 1 ด3านเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข 
และการท#องเท่ียว สําหรับตัวแทนครัวเรือน แบบสอบถามชุดท่ี 2 ด3านการท#องเท่ียวและสุนทรียภาพสําหรับ
นักท#องเ ท่ียวและประชาชน และแบบสอบถามชุดท่ี 3 ด3านการท#องเ ท่ียวและสุนทรียภาพสําหรับ
ผู3ประกอบการด3านท#องเท่ียว 
               การวัดความสอดคล3องภายใน (Internal Consistency 
Method) แบบแอลฟา   ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เป�นวิธีท่ีนิยมใช3กันมาก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ�, 
2550) เพ่ือหาค#าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได3ของแต#ละรายการและแต#ละมาตรวัดของแบบสอบถามท้ัง 3 
ชุด ข3างต3น โดยค#า Alpha ท่ีอยู#ระหว#าง 0.50-0.65 เป�นค#าท่ีเชื่อถือได3ระดับปานกลาง และค#าต้ังแต# 0.70 ข้ึน
ไปมีค#าความเชื่อถือได3ค#อนข3างสูง แต#หากตํ่ากว#า 0.50 ถือว#าเชื่อถือได3น3อย และข3อมูลจากการทดสอบ  (Pre-
test) ข3างต3น เม่ือนํามาวิเคราะห�เพ่ือศึกษาคุณภาพรายข3อและคุณภาพโดยรวม พบว#า ได3ค#า Alpha อยู#ใน
ระดับท่ีสูงมาก ตามตาราง 3.5-10 
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ตาราง 3.5-10  ความเช่ือถือได� (Reliability) ของมาตรวัดของแบบสอบถาม 

ลําดับ รายการ Cronbach’s Alpha 
1 ค#าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 1 (รวม 3 ด3าน) 0.941 
 1.1  ค#าความเช่ือมั่นด3านการใช3ประโยชน�จากโครงการ 0.897 
 1.2  ค#าความเช่ือมั่นด3านปCญหาจากการมีเข่ือน 0.912 
 1.3  ค#าความเช่ือมั่นด3านความต3องการ 0.810 
2 ค#าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 2 (นักท#องเท่ียว) 0.831 
3 ค#าความเช่ือมั่นแบบสอบถามชุดท่ี 3 (ผู3ประกอบการ) 0.921 

 หมายเหตุ : เกณฑ�การตัดสินใจ คือ มาตรวัดท่ีค#าของความเช่ือถือได3สูง ต3องมีค#า Alpha> 0.60 

               ค ณ ะ ผู3 ศึ ก ษ า ไ ด3 ร# ว ม มื อ กั บ อ า จ า ร ย� แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ดําเนินการลงไปเก็บข3อมูลในกลุ#มเปPาหมายตามพ้ืนท่ีต#าง ๆ ซ่ึงการเก็บรวบรวม
ข3อมูล ได3ดําเนินการท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงรวมท้ังการสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู3นําในชุมชน เจ3าหน3าท่ี
การไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย (เข่ือนศรีนครินทร�) ผู3นําองค�กรปกครองส#วนท3องถ่ินระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด ดังภาพ 3.5-2 
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    4) ผลการศึกษา 
     (1)  ผลการศึกษาข�อมูลทุติยภูมิ 
       (1.1) ข�อมูลอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
         - ประวัติความเปGนมา 
          อําเภอศรีสวัสด์ิ อดีตเป�นเมืองหน3าด#าน เรียกว#า เมืองศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับเจ3าเมือง
กาญจนบุรีในสมัยรัชกาลท่ี 1 ต#อมาในป� พ.ศ. 2435 เป�นก่ิงอําเภอศรีสวัสด์ิ ข้ึนตรงกับอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
และป� พ.ศ. 2444 ยกฐานะเป�นอําเภอ และในป� พ.ศ. 2449 ได3ยุบมาเป�นก่ิงอําเภอ ข้ึนกับอําเภอสังขละบุรี 
และในป� พ.ศ. 2467 ได3มาข้ึนกับอําเภอเมืองกาญจนบุรีในป� พ.ศ. 2508 ได3ยกฐานะเป�นอําเภอจนถึงปCจจุบัน 
         - ท่ีตั้งและอาณาเขต 
          ทิศเหนือ   ติดต#อกับอําเภอบ3านไร# จังหวัดอุทัยธานี 
          ทิศใต�    ติดต#อกับอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
          ทิศตะวันออก  ติดต#อกับอําเภอด#านช3าง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอ 
               หนองปรือและ อําเภอบ#อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
          ทิศตะวันตก  ติดต#อกับอําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ  
               จังหวัดกาญจนบุรี 
         - พ้ืนท่ี  
          มีพ้ืนท่ี 3,295.9 ตารางกิโลเมตร 
         - ประชากร 
          24,452 คน (พ.ศ. 2552) ความหนาแน#นประชากร 7.41 คน/ตารางกิโลเมตร 
         - การปกครองส-วนภูมิภาค 
          อําเภอศรีสวัสด์ิ แบ#งเขตการปกครองย#อยออกเป�น 6 ตําบล 33 หมู#บ3าน ได3แก# 
          -  ตําบลนาสวน 
          - ตําบลด#านแม#แฉลบ 
          - ตําบลหนองเป�ด 
          - ตําบลท#ากระดาน 
          - ตําบลเขาโจด 
          - ตําบลแม#กระบุง 
         - ลักษณะอากาศ  
            ภูมิอากาศโดยท่ัวไปอากาศเย็นสบายเกือบตลอดป� 
         - สภาพเศรษฐกิจ 
          - อาชีพหลัก ได3แก# ทําไร# เลี้ยงสัตว� ค3าขาย 
          - อาชีพเสริม ได3แก# รับจ3าง ประมง หัตถกรรม 
         - การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
          - ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได3แก# ข3าวโพดเลี้ยงสัตว� พริก ละหุ#ง ฝPาย 
          - ชื่อแหล#งน้ําท่ีสําคัญ (แม#น้ํา/บึง/คลอง) ได3แก# 
           - ห3วยแม#ละหุ#น ห3วยลําขาแข3ง ห3วยไกรเกรียง 
           - ห3วยแม#ขม้ิน ห3วยแม#หว3า ห3วยลงหลุ ห3วยแม#ปลาสร3อย 
         - โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได3แก# เหมืองแร#รัฐภูมิ ท่ีตั้ง หมู# 5 ตําบลเขาโจด 
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       (1.2) ข�อมูลตําบลในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
         (1.2.1) ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู#ริมแม#น้ําแควใหญ#ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ� ต#อมาป� 
พ.ศ. 2519 เม่ือมีการสร3างเข่ือนศรีนครินทร�จึงต3องอพยพหมู# 1 บ3านปลายนาสวนหมู# 2 บ3านปากนาสวน และ
หมู# 4 บ3านองสิต ข้ึนมาบนท่ีราบสูงภูเขาโดยได3รับท่ีดินทดแทนครัวเรือนละ 20 ไร# ในส#วนหมู# 3 บ3านองหลุ  
ถูกแบ#งออกโดยเข่ือนไปติดกับอําเภอทองผาภูมิ และต#อมาแยกหมู# 5 บ3านจะเหลาะ ออกจากบ3านองสิต 
ราษฎรประกอบด3วย ชาวไทยและไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) นับถือศาสนาพุทธ 
            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป�นท่ีราบภูเขา และปRาไม3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 46,500 ไร# 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศใต3 ติดกับ ตําบลด#านแม#แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลด#านแม#แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,119 คน และจํานวนหลังคาเรือน 
918 หลังคาเรือน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําไร# อาชีพเสริม รับจ3าง 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) ถํ้าองหลุ 
            2) โบสถ�ไม3 
         (1.2.2) ตําบลด-านแม-แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู#ริมแม#น้ําแควใหญ#ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ�ต#อมา         
ป� พ.ศ. 2519 เม่ือมีการสร3างเข่ือนศรีนครินทร�จึงต3องอพยพชาวบ3านมาอยู#บนท่ีราบสูงภูเขาโดยได3รับท่ีดิน
ทดแทนครัวเรือนละ 20 ไร# ปCจจุบันมีจํานวน 8 หมู#บ3าน คือ บ3านท#าสนุ#น (หมู# 1 หมู# 4) บ3านพุน้ําเปรี้ยว บ3าน
ด#านแม#แฉลบ บ3านโปRงหวาย บ3านดงเสลา บ3านปากเหมือง และบ3านหาดแตง 
            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป�นท่ีราบภูเขา และปRาไม3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 65,685 ไร# 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศใต3 ติดกับ ตําบลเข่ือนศรีนครินทร� อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองเป�ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
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            ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,108 คน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําไร# อาชีพเสริม รับจ3าง 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) น้ําตกแม#ขม้ิน 
            2) เข่ือนศรีนครินทร� 
         (1.2.3) ตําบลหนองเปGด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            สภาพพ้ืนท่ีเดิมอยู#ริมแม#น้ําแควใหญ#ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ� ต#อมา         
ป� พ.ศ.2519 ได3มีการสร3างเข่ือนศรีนครินทร�ซ่ึงได3มีการอพยพราษฎรให3มาอยู#บนท่ีราบเชิงเขาและได3มีการ
จัดสรรท่ีดินทํากินให3กับราษฎรครอบครัวละ 20 ไร# ปCจจุบันท่ีมีจํานวนหมู#บ3าน 4 หมู#บ3าน ได3แก# 1) บ3านเกาะ
บุก 2) บ3านสามสุ#ย 3) บ3านสองพ่ีน3อง และ 4) บ3านทุ#งนา 
            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป�นท่ีราบบนภูเขาติดอ#างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมดประมาณ  11,220 ไร# 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือติดกับ ตําบลด#านแม# เฉลบ อําเภอศรีสวัส ด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศใต3ติดกับ ตําบลด#านกระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออกติดกับ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาสลักพระ 
            ทิศตะวันตกติดกับ อ#างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,271 คน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําไร# อาชีพเสริม รับจ3าง 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) วัดเกาะบุก และวัดทุ#งนา 
            2) หน#วยมาลาเรีย  
         (1.2.4) ตําบลท-ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            ตําบลท#ากระดานแต#เดิมมีชื่อเรียกว#า “ตําบลสองคลอง” ซ่ึงต้ังอยู# 
ในท3องท่ีของเมืองเก#าท#ากระดาน ซ่ึงเคยถูกพม#าตีแตกเม่ือราว พ.ศ. 2030-2037 ต#อมาในป� พ.ศ. 2482 ได3มี
ท#านขุนกมลธุระราษฎร� นายอําเภอเมืองกาญจนบุรีได3ข้ึนมาตรวจราชการท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ และเดินผ#านตําบล
นี้ท#านจึงได3ขนานนามตําบลสองคลองเสียใหม#เป�นตําบลท#ากระดานมาจนถึงปCจจุบัน 
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            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป�นท่ีราบภูเขาและปRาไม3มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,950 ไร# 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือติดกับ ตําบลหนองเป�ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศใต3ติดกับ ตําบลช#องสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออกติดกับ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันตกติดกับ ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,734 คน และจํานวนหลังคาเรือน 
1,507 หลังคาเรือน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําไร# ค3าขาย อาชีพ เสริมรับจ3าง 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) น้ําตกเอราวัณ 
            2) เข่ือนศรีนครินทร� 
            3) ถํ้าพระธาตุ 
         (1.2.5) ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            ตําบลเขาโจดเป�นตําบลท่ีอยู#ห#างไกลจากอําเภอมาก ชาวบ3าน        
ส#วนใหญ#เป�นชาวกะเหรี่ยงโปร มีจํานวนหมู#บ3าน 5 หมู#บ3าน คือ 1) บ3านตีนตก 2) บ3านน้ําพุล#วง 3) บ3านไกร
เกรียง 4) บ3านสามหลัง และ 5) บ3านเขาเหล็ก 
            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป�นปRา อยู#บนท่ีราบสูง อยู#ในเขตอุทยานและปRาสงวน 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลแก#นมะกรูด อําเภอบ3านไร# จังหวัดอุทัยธานี 
            ทิศใต3 ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภู มิ  จั งหวัด
กาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,436 คน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําไร# อาชีพเสริม รับจ3างอ่ืนๆ หาของปRา 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) วัดปากล3า (มีโบสถ�สเตนเลส) 
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            2) ถํ้าธารลอด 
            3) หมู#บ3านกระเหรี่ยง 
         (1.2.6) ตําบลแม-กระบุง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ประวัติความเปGนมา 
            ตําบลแม#กระบุง เดิมข้ึนอยู#กับตําบลหนองเป�ดอําเภอศรีสวัสด์ิ ต#อมา
แยกเป�นตําบลแม#กระบุง เม่ือป� พ.ศ. 2511 เนื่องจากอยู#กันคนละปากอ#างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� มีหมู#บ3าน
ท้ังสิ้นจํานวน 6 หมู#บ3าน 
            สภาพท่ัวไปของตําบล 
            พ้ืนท่ีของตําบลเป�นท่ีราบภูเขาและปRาไม3 พ้ืนท่ีท้ังหมดอยู#ในเขต
อุทยานแห#งชาติเอราวัณ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 37,000 ไร# 
            อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศใต3 ติดกับ ตําบลท#ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
            ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลด#านแม#แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
            ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลหินดาด ตําบลลิ่นถ่ิน อําเภอศรีสวัสด์ิ และ
ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
            จํานวนประชากรของตําบล 
            จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,790 คน 
            ข�อมูลอาชีพของตําบล 
            อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร# อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว� รับจ3าง 
            ข�อมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
            1) น้ําตกห3วยแม#ขม้ิน 
            2) วัดถํ้าเนรมิต 
            3) หมู#บ3านกระเหรี่ยง 
            4) ถํ้าน้ํามุด 
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     (2)  ผลการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชน ทําการวิเคราะหผลโดยใช�ข�อมูล
สถิติทางสังคม (SPSS for Windows
       ในการเก็บรวบรวมข3อมูลเพ่ือวิเคราะห� 
สังคม ผู3ศึกษาได3ดําเนินการเก็บตัวอย#างข3อมูลจากพ้ืนท่ี โดยแบ#งพ้ืนท่ี
ศรีนครินทร�ออกเป�น 5 พ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       (2.1) ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีอพยพ
         (2.1.1)
 

แผนภูมิ 3.5

           
50.8 และเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 37.3 และอายุตั้งแต# 61 
 
 

แผนภูมิ 

           
รองลงมา ศาสนาคริสต� คิดเป�นร3อยละ 

 

49.2%
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ผลการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชน ทําการวิเคราะหผลโดยใช�ข�อมูล
SPSS for Windows) เพ่ือหาค-าเฉล่ีย ค-าร�อยละ 

ในการเก็บรวบรวมข3อมูลเพ่ือวิเคราะห� และประเมินผลกระทบทางด3านเศรษฐกิจและ
สังคม ผู3ศึกษาได3ดําเนินการเก็บตัวอย#างข3อมูลจากพ้ืนท่ี โดยแบ#งพ้ืนท่ีทําการสํารวจบริเวณอ#างเก็บน้ําเข่ือน

พ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีอพยพ 
2.1.1) ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

5-1 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-1 พบว#า ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 
และเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 49.2 โดยมีอายุ 41 - 60 ป� คิดเป�นร3อยละ 43.5 รองลงมาอายุ 

61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 17.6 ตามลําดับ 

. 

แผนภูมิ 3.5-2 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

  จากแผนภูมิ 3.5-2 ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 
รองลงมา ศาสนาคริสต� คิดเป�นร3อยละ 0.8 และศาสนาอิสลาม คิดเป�นร3อยละ 0.3 ตามลําดับ

50.8%

เพศ
หญิง

ชาย

1.6%
37.3%

43.5%

17.6%

98.9%

0.8% 0.3% ศาสนา

พุทธ

คริสต

อิสลาม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ผลการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชน ทําการวิเคราะหผลโดยใช�ข�อมูล

และประเมินผลกระทบทางด3านเศรษฐกิจและ
ทําการสํารวจบริเวณอ#างเก็บน้ําเข่ือน                 

 

. 

ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว#า ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 
รองลงมาอายุ 21- 40 ป� 

ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 98.9 
ตามลําดับ 

37.3%
อายุ

ตํ่ากว-า 21 ปI

21 - 40 ปI

41 - 60 ปI

ต้ังแต- 61 ปIข้ึนไป
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แผนภูมิ 3.5

           
ประถมศึกษา (ประถม 1-6) คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 13.7 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต3น 
 

แผนภูมิ 3.5-

           
สมรส คิดเป�นร3อยละ 69.1 รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ 

12.7%

13.7% 1.5%
1.5%

3.4%0.3%

69.1%
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-3 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภู มิ  3 .5 -3  พบว# า  ส# วน ใหญ#  จบการ ศึกษาระ ดับ
คิดเป�นร3อยละ 54.4 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 1-3) คิดเป�นร3อยละ 12.7 

-4 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-4 พบว#า ส#วนใหญ# มีสถานภาพสมรส
รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 21.8 และหม3าย/หย#า/แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 

11.7%

54.4%

0.8%

ระดับการศึกษา

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

ประถมศึกษา (ประถม 1 - 6)

มัธยมศึกษาตอนต�น (มัธยม 1 - 3

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4

อาชีวศึกษาตอนต�น (ปวช.)

อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา / 

ปริญญาตรี

สูงกว-าปรญิญาตรี

อ่ืนๆ เช-น เรยีนทางศาสนา อ-านไม-ออก และเขียนไม-ได�

21.8%

9.1%

สถานภาพสมรส

โสด

หม�าย / หย-า / แยกกันอยู-

สมรส / จดทะเบยีนสมรส

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว# า  ส# วน ใหญ#  จบการ ศึกษาระ ดับ
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) คิดเป�น

7 ตามลําดับ 

. 

ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว#า ส#วนใหญ# มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียน
แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 9.1 

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

3)

4 - 6)

/ ปวส.)

อ่ืนๆ เช-น เรยีนทางศาสนา อ-านไม-ออก และเขียนไม-ได�

แยกกันอยู-

จดทะเบยีนสมรส
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รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 
 

แผนภูมิ 3.5-5 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

           
หัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 39
19.7 ตามลําดับ 
 

แผนภูมิ 3.5-6 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

           
(พ#อ แม# ลูก) คิดเป�นร3อยละ 80.3 และ
สมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง
 

29.3%

19.7% 2.3%
7.0%

80.3%

19.7%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-5 พบว#า สถานภาพในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�น
39.9 รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 29.3 และบุตร

  

ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ
 

  จากแผนภูมิ 3.5-6 พบว#า ลักษณะครอบครัว ส#วนใหญ#เป�นครอบครัว 
และครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน) คิดเป�นร3อยละ 

ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิงคิดเป�นร3อยละ 50.9 และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 
 

39.9%
% 1.8% สถานภาพในครัวเรือน

หัวหน�าครอบครัว

คู-สมรส

บุตร / ธิดา

พ่ี / น�อง

บิดา / มารดาของหัวหน�าครัวเรือน

ญาติ

%

ลักษณะครอบครัว

ครอบครัว (พ-อ แม- ลูก)

ครอบครัวชยาย (ญาติ
พ่ีน�องอยู-รวมกัน)

49%
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว#า สถานภาพในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�น
และบุตร/ธิดา คิดเป�นร3อยละ 

. 

ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ลักษณะครอบครัว ส#วนใหญ#เป�นครอบครัว 
คิดเป�นร3อยละ 19.7 และจํานวน

และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 49.1 

สถานภาพในครัวเรือน

มารดาของหัวหน�าครัวเรือน

51%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เพศหญิง

เพศชาย



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

10.7%

30.1%
44.2%

15.0%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ 3.5-7  จํานวนครัวเรือนและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ
 
           
อายุ ส#วนใหญ#มีอายุ 26 - 60 ป� คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 15.0 โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ร3อยละ 27.3 และเด็กแรกเกิด-7 ป� คิดเป�นร3อยละ 

 
 

แผนภูมิ 3.5-8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

           
คิดเป�นร3อยละ 100 
 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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8.2%

56.5%

8.0%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIขึ้นไป
 

จํานวนครัวเรือนและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-7 พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนจําแนกตามช#วง
คิดเป�นร3อยละ 44.2 อายุ 8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 30.1 

โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 56.5 
คิดเป�นร3อยละ 8.2 ตามลําดับ  

. 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-8 พบว#า ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ�

 

100.0%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

ไม-มี

มี

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

%
27.3%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIขึ้นไป

จํานวนครัวเรือนและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนจําแนกตามช#วง
1 และอายุ 61 ป�ข้ึนไป        
5 อายุ 8-25 ป� คิดเป�น

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พบว#า ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ�



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

 

 แผนภูมิ 3.5-9 จํานวนประชาชนท่ีอพยพม
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

           
ร3อยละ 67.9 และย3ายมาจากท่ีอ่ืนคิดเป�น
คิดเป�นร3อยละ 62.9 รองลงมา จากภาคกลาง
6.5 ตามลําดับ และระยะเวลา ท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน
6-10 ป� คิดเป�นร3อยละ 22.5 และ 16
 

62.9%15.4%

4.8%

5.6%

6.5% 4.8%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบล

19.4%

39.5%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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.

. 
 

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ / อําเภออ่ืนๆ / ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนา
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-9 พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน คิดเป�น
คิดเป�นร3อยละ 32.1 โดยย3ายมาจากตําบล/อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี

รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 15.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป�นร3อยละ 
ท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ#ต้ังแต# 21 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

16-20 ป� คิดเป�นร3อยละ 19.4 ตามลําดับ 
 

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบล/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ

ตําบล / อําเภออื่น ๆ ในจังหวัด
กาญจนบุรี
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต�

32.1%

ภูมิลําเนา

8.9%
22.5%

9.7%
%

ระยะเวลาท่ีย�ายมาอยู-ในชุมชน

ต่ํากว-า 5 ปI
6 - 10 ปI
11 - 15 ปI
16 - 20 ปI
ตั้งแต- 21 ปIข้ึนไป

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนา 

พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน คิดเป�น
อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป�นร3อยละ 
ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 39.5 รองลงมา 

67.9%

ภูมิลําเนา
เกิดที่น้ี

ย�ายมาจากทีอ่ื่น



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

แผนภูมิ 3.5-10 ประเภทและจํานวนท่ีดิน

           
การถือครองท่ีดินครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 
7.5 และเช#าจากผู3อ่ืนบางส#วน คิดเป�นร3อยละ 
ต้ังแต# 16 ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 16.9 ตามลําดับ 
 
 

แผนภูมิ 3.5-11 อาชีพหลักและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ
 
           
คิดเป�นร3อยละ 61.1 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 
โดยพืชผลทางการเกษตร ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง
 
 
 
 
 
 

91.1%

7.5% 1.4%
ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง

4.4%

61.1%

22.3%

6.2%

0.8%
3.9% 1.0%

0.3%
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ประเภทและจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-10 ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพส#วนใหญ#มีสถานภาพ
การถือครองท่ีดินครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 91.1รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 

คิดเป�นร3อยละ 1.4 ตามลําดับ ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ# มีจํานวน
ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 39.4 รองลงมา ตํ่ากว#า 5 ไร# คิดเป�นร3อยละ 36.8 และ 

   

อาชีพหลักและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-11 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 22.3 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

โดยพืชผลทางการเกษตร ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง 

%

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง

ของตนเอง

เช-าผู�อ่ืนทั้งหมด

เช-าผู�อ่ืนบางส-วน

36.8%

16.9%
6.9%

39.4%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

อาชีพหลัก

รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม

รับจ�างท่ัวไป

ค�าขาย

ธุรกิจส-วนตัว

4.2%

72.9%

4.2%

2.6%

1.3% 10.6% 4.2%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พ้ืนท่ีอพยพส#วนใหญ#มีสถานภาพ
รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ# มีจํานวน
และ 6–10 ไร# คิดเป�น 

. 

อาชีพหลักและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 6.2 ตามลําดับ 

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ตํากว-า 5 ไร-

6 - 10 ไร-

11 - 15 ไร

ตั้งแต- 16 ไรขึ้นไป

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม
ปลูกพริก

ปลูกข�าวโพด

ปลูกมันสัมปะหลัง

ทํานา

ปลูกยางพารา

ปูกข�าวโพดและปลูกพริก

ปลูกอ�อย
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50.0%

7.1%

42.9%

อาชีพรอง

 

แผนภูมิ 3.5-12 

           
คิดเป�นร3อยละ 50.0 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป
ส#วนอาชีพเสริมส#วนใหญ# คือ รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 
 
 

แผนภูมิ 3.5-13 

           
เดือน 12,522 บาท และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 
 

 

 

 

 

10

15

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)
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7.6%

73.3%

18.1%
1.0%

อาชีพเสริม

%

เกษตรกรรม

ค�าขาย

รับจ�างท่ัวไป

 

 

 

 

 

12 อาชีพรองและอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-12 พบว#า ส#วนใหญ# มีอาชีพรองเป�นเกษตรกร
รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 42.9 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 73.3 

13 รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-13 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีรายได3เฉลี่ยต#อ
บาท และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 9,502 บาท 

-

5,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

รายได�เฉลี่ยต-อ
เดือน

รายจ-ายเฉลีย่น
ต-อเดือน

Series1 12,522.02 9,502.85 

รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ีย

 
 

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

%

อาชีพเสริม

เกษตรกรรม

รับจ�างท่ัวไป

ค�าขาย

ธุรกิจส-วนตัว

อาชีพรองและอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว#า ส#วนใหญ# มีอาชีพรองเป�นเกษตรกร          
และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 7.1 ตามลําดับ 

. 

รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีรายได3เฉลี่ยต#อ
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แผนภูมิ 3.5-14 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

           
ท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 38.1 ป� และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 
 
 

แผนภูมิ 3.5-15 การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ
 
           
ข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 95.1 รองลงมา
2.1 

 

 

 

36
36.5

37
37.5

38
38.5

Series1

ระ
ยะ

ระยะเวลา / ระยะทาง

2

บาท 
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ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-14 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ มีระยะเวลา
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 36.9 กิโลเมตร  

.

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-15 ส#วนใหญ#ครัวเรือนผ#านเกณฑ�ความจําเป�น
รองลงมา ไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 2.8 และไม#ผ#านเกณฑ� คิดเป�นร3อยละ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-
ในชุมชน (ปI)

ระยะทางจากบ�านถึง
เขื่อน (กม.)

38.1 36.9

ระยะทาง

95.1%

2.1% 2.8%

เกณฑความจําเปGนพ้ืนฐาน

ผ-าน

ไม-ผ-าน

ไม-ทราบข�อมูล

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ มีระยะเวลา           

. 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ส#วนใหญ#ครัวเรือนผ#านเกณฑ�ความจําเป�น         
และไม#ผ#านเกณฑ� คิดเป�นร3อยละ 
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แผนภูมิ 3.5-16 
 
           
ออมทรัพย� คิดเป�นร3อยละ 33.5 รองลงมา 
คิดเป�นร3อยละ 11.1 ตามลําดับ  
 

แผนภูมิ 3.5-17 การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน 
 
           
สร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 72.5 และรับรู3คิดเป�นร3อยละ 
และส#วนราชการ 
 

33

22.2%11.1%
11.1%

11.1%
11.1%

27

72.5%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน
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16 การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-16 พบว#า การมีส#วนร#วมในชุมชนส#วนใหญ# คือ 
รองลงมา  อสม. คิดเป�นร3อยละ 22.2 และสหกรณ� อบต. 

  

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-17 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
และรับรู3คิดเป�นร3อยละ 27.5 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

 

33.4%

การมีส-วนร-วมในชมุชน

ออมทรัพย

อสม.

สหกรณ

อบต.

กองทุนหมู-บ�าน

ธกส. 100.0%

ตําแหน-ง

27.5%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม-เคย

72.6%

11.4%

11.4%
2.8% 0.9%

0.9%

แหล-งข�อมลู
การประชาสัมพันธจากภาครัฐ

ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
น�อง
การศึกษาข�อมูลจาก 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

การมีส#วนร#วมในชุมชนส#วนใหญ# คือ          
. กองทุนหมู#บ3าน ธกส. 

. 

และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

ตําแหน-ง

คณะกรรมการ

สมาชิก

แหล-งข�อมลู
การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/ราชการ

ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / ญาติพ่ี
น�อง
การศึกษาข�อมูลจาก Internet
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แผนภูมิ 3.5-18 การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ
 
           
สร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 69.4 และรับรู3คิดเป�นร3อยละ 
และส#วนราชการ 

แผนภูมิ 3.5-19 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  
 
           
รองลงมา เฉยๆ/ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 

30.6%

12.7%

13.1%
6.7%

1.5

21.2%
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การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-18 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการ
และรับรู3คิดเป�นร3อยละ 30.6 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

. 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

  จากแผนภูมิ 3.5-19 ส#วนใหญ#ประชาชนพอใจ คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 21.2 และไม#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 3.9 

69.4%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

เคย ไม-เคย

65.7%

5%

0.3%

แหล-งข�อมลู การประชาสัมพันธจากภาครฐั/ราชการ

ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / ญาติพ่ีน�อง

การศึกษาข�อมูลจาก Internet

74.9%

% 3.9%

ความรู�สึกในการดําเนินงาน

พอใจ

เฉยๆ / ไม-มีความคิดเห็น

ไม-พอใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

. 

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ไม#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการ
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ   

ส#วนใหญ#ประชาชนพอใจ คิดเป�นร3อยละ 74.9 
9 ตามลําดับ  

ไม-เคย

ราชการ

ญาติพ่ีน�อง
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         (2.1.2) การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

            1) ด�านเศรษฐกิจ 

ตาราง 3.5-11  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ 

ด�านเศรษฐกิจ มี ไม-มี รายละเอียด 
1. การมีบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยมั่นคง  374 

(96.9%) 
12 

(3.1%) 
- 

2. การมีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย  369 
(95.6%) 

17 
(4.4%) 

- 

3. ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย  264 
(68.4%) 

122 
(31.6%) 

ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิ      
ในท่ีดิน โดยเฉลี่ย 14.79 ไร# 

4. ครัวเรือนของท#านมีรายได3พอเพียง  222 
(57.5%) 

164 
(42.5%) 

ประชาชนในชุมชนมีรายได3 
โดยเฉลี่ย 11,926.63 บาท 

5. ครัวเรือนของท#านมีเงินออม  179 
(46.4%) 

207 
(53.6%) 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม 
โดยเฉลี่ย 7,301.12 บาท 

6. ครัวเรือนของท#านมีหน้ีสิน  192 
(49.7%) 

194 
(50.3%) 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน 
โดยเฉลี่ย 15,235.69 บาท 

             จากตาราง 3.5-11 พบว#า ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพ มีท่ีอยู#อาศัย
ม่ันคงคิดเป�นร3อยละ 96.9 มีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยคิดเป�นร3อยละ 95.6 มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย
คิดเป�นร3อยละ 68.4 โดยเฉลี่ย 14.79 ไร# มีรายได3พอเพียงคิดเป�นร3อยละ 57.5 โดยเฉลี่ย 11,926.63 บาท          
มีเงินออมคิดเป�นร3อยละ 46.4 โดยเฉลี่ย 7,301.12 บาท และมีหนี้สินคิดเป�นร3อยละ 49.7 โดยเฉลี่ย 
15,235.69 บาท 

            2) ด�านสภาพสังคม 

ตาราง 3.5-12 การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสภาพสังคม 

ด�านสภาพสังคม มี ไม-มี รายละเอียด 
1. ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง 377 

(97.7%) 
9 

(2.3) 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉลี่ย 11 คน 

2. ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน 4 
(1.0%) 

382 
(99.0%) 

- 

3. ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 2 
(0.5%) 

384 
(99.5%) 

- 

             จากตาราง 3.5-12 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกต้ังคิด
เป�นร3อยละ 97.7 โดยเฉลี่ย 11 คน มีความขัดแย3งกับชุมชนคิดเป�นร3อยละ 1.0 และมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 
คิดเป�นร3อยละ 0.5 
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แผนภูมิ 3.5-20 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

           
พ้ืนท่ีอพยพ มีความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมาก 
ชุมชนได3อยู#ในระดับมาก ( x = 3.98
3.71)  

           

ตาราง 3.5-13  การประเมินความเปล่ียนแปลงห

ด�านระบบสาธารณูปโภค
1. ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน

2. ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม 

3. ครัวเรือนมีไฟฟPาใช3 

4. ครัวเรือนมีโทรศัพท�ใช3  

5. ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ
ชุมชน เป�นต3น  
6. ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร
ประจําทาง เป�นต3น  

           
จากเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 52.1 ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม
98.7 มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ 
วิทยุชุมชน เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 
รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ
 

3

4

5

ครอบครัวมี
ความรักและ
สามัคคีกัน

Series1

ค-า
เฉ

ลี่ย

ระดับความคิดเห็น 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

   จากแผนภูมิ 3.5-20 พบว#า ระดับความคิดเห็นของประชาชน
มีความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมาก ( x = 4.05) สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของ

= 3.98) และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 

  3) ด�านระบบสาธารณูปโภค 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสาธารณูปโภค

ด�านระบบสาธารณูปโภค มี
ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน 201

(52.
ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม  174

(45.
381

(98.
375

(97.
ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ 358

(92.

ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร 354
(91.

   จากตาราง 3.5-13 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพใช3น้ํา อาบ ซักล3าง หรือด่ืม
ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ 45.1 มีไฟฟPาใช3

 97.2 ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� 
คิดเป�นร3อยละ 92.7 และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3า

คิดเป�นร3อยละ 91.7  
 

สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความรักและ
สามัคคีกัน

ท#านสามารถ
ปรับตัวอยู#ใน
วัฒนธรรม
หลักของ
ชุมชน

ท#าน
เปลี่ยนแปลง

ไปตาม
วัฒนธรรม
ต#างถ่ิน

4.05 3.98 3.71

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน
สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของ

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก ( x = 

ด�านสาธารณูปโภค 

มี ไม-มี 
201 
.1%) 

185 
(47.9%) 

174 
.1%) 

212 
(54.9%) 

381 
.7%) 

5 
(1.3%) 

375 
.2%) 

11 
(2.8%) 

358 
.7%) 

28 
(7.3%) 

354 
.7%) 

32 
(8.3%) 

ใช3น้ํา อาบ ซักล3าง หรือด่ืม 
มีไฟฟPาใช3คิดเป�นร3อยละ 

ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� 
ได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร   
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            4) ด�านสุขอนามัย 

ตาราง 3.5-14  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสุขอนามัย 

ด�านสุขอนามัย มี ไม-มี 
1. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง  346 

(89.6%) 
40 

(10.4%) 
2. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพใจแข็งแรง  381 

(98.7%) 
5 

(1.3%) 
3.  สมาชิกในครัวเรือนเป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม  43 

(11.1%) 
343 

(88.9%) 
4. สมาชิกในครัวเรือนได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและ 
แพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ)  

364 
(94.3%) 

22 
(5.7%) 

5. สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย  346 
(89.6%) 

40 
(10.4%) 

6. ครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลักโภชนาการ  370 
(95.9%) 

16 
(4.1%) 

             จากตาราง 3.5-14 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีสุขภาพกายแข็งแรง
คิดเป�นร3อยละ 89.6 มีสุขภาพใจแข็งแรงคิดเป�นร3อยละ 98.7 เป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม คิดเป�น
ร3อยละ 11.1 ได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือภูมิปCญญา และแพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ) คิดเป�น
ร3อยละ 94.3 สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 89.6 และครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลัก
โภชนาการคิดเป�นร3อยละ 95.9 

            5) ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-15  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านการใช�ประโยชน    
     จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเขื่อนศรีนครินทร ใช- ไม-ใช- 
1. เข่ือนสร3างช่ือเสียงให3กับชุมชน 307 

(79.5%) 
79 

(20.5%) 
2. เข่ือนให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน 299 

(77.5%) 
87 

(22.5%) 
3. เข่ือนให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน 285 

(73.8%) 
101 

(26.2%) 
4. เข่ือนให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 304 

(78.8%) 
82 

(21.2%) 

             จากตาราง 3.5-15 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีความคิดเห็นว#าเข่ือน
สร3างชื่อเสียงให3กับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 79.5 เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน คิดเป�นร3อยละ 74.4          
ให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 77.5 เป�นสถานท่ีพักผ#อน คิดเป�นร3อยละ 79.0 ให3โอกาส           
จัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน คิดเป�นร3อยละ 73.8 และให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป�นร3อยละ 78.8  
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            6) ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-16  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านปoญหาจาก 
    การมีเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านปoญหาจากการมีเขื่อนศรีนครินทร มีปoญหา ไม-มีปoญหา 
1. คนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ  123 

(31.9%) 
263 

(68.1%) 
2. คนในชุมชนย3ายถ่ินออก  88 

(22.8%) 
298 

(77.2%) 
3. ทําให3เกิดมลพิษทางนํ้า  39 

(10.1%) 
347 

(89.9%) 
4. ทําให3เกิดขยะ  32 

(8.3%) 
354 

(91.7%) 
 

             จากตาราง 3.5-16 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีความคิดเห็นว#า มีคน
ต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 31.9 คน ในชุมชนย3ายถ่ินออก คิดเป�นร3อยละ 22.8          
เกิดมลพิษทางน้ํา คิดเป�นร3อยละ 10.1 และทําให3เกิดขยะ คิดเป�นร3อยละ 8.3  

            7) ด�านความต�องการ 

ตาราง 3.5-17  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านปoญหาจาก   
           การมีเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านความต�องการ มีความต�องการ ไม-มีความต�องการ 
1. ให3มีองค�กรการใช3นํ้า  364 

(94.3%) 
22 

(5.7%) 
2. ให3มีสวนสาธารณะ  373 

(96.6%) 
13 

(3.4%) 
3. การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ  และแหล#งทุน
ประกอบอาชีพ  

383 
(99.2%) 

3 
(0.8%) 

4. การคมนาคมท่ีสะดวก  378 
(97.9%) 

8 
(2.1%) 

5. การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดั้งเดิม  383 
(99.2%) 

3 
(0.8%) 

6. การเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย  336 
(87.0%) 

50 
(13.0%) 

 

             จากตาราง 3.5-17 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพมีความต3องการให3มี
องค�กรการใช3น้ําคิดเป�นร3อยละ 94.3 ให3มีสวนสาธารณะ คิดเป�นร3อยละ 96.6 การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# 
วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 99.2 การคมนาคมท่ีสะดวก คิดเป�นร3อยละ 97.9          
การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีด้ังเดิม คิดเป�นร3อยละ 99.2 และการเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย คิดเป�น
ร3อยละ 87.0  
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         (2.1.
 

แผนภูมิ 3.5-21 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

           
81.6 และไม#เคย คิดเป�นร3อยละ 18
มากกว#า 2 ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 41.0
 

แผนภูมิ 3.5-22 ความถ่ีและสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

           
ออกกําลังกายนานๆครั้ง คิดเป�นร3อยละ 
29.0 และไม#เคยออกกําลังกายคิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 83.5 รองลงมา สนามในชุมชน

 

18.4%

81.6%

การตรวจสุขภาพ

23.3%

29.0%

47.7%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง นานๆคร้ัง
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2.1.3) ด�านสาธารณสุขของพ้ืนท่ีอพยพ 

  

การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-21 ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพคิดเป�นร3อยละ 
18.4 โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 
0 

. 

ความถ่ีและสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-22 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพส#วนใหญ#
คิดเป�นร3อยละ 47.7 รองลงมา ออกกําลังกายสมํ่าเสมอเป�นประจํา 

และไม#เคยออกกําลังกายคิดเป�นร3อยละ 23.3 ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�น
สนามในชุมชน คิดเป�นร3อยละ 15.5 และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 

 

การตรวจสุขภาพ

ไม-เคย

เคย

41.0%

ความถี่ท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ / 
เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง นานๆคร้ัง

1.0%
15.5%

83.5%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพคิดเป�นร3อยละ 
โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 59.0 และ

 

ความถ่ีและสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพส#วนใหญ# มีการ
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอเป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 

โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�น
และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 1.0 ตามลําดับ 

59.0%

ความถี่ท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ปIละ 1 ครั้ง

มากกว-า 2 ครั้ง

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ท่ีฟpตเนส

ท่ีสนามในชุมชน

ท่ีบ�าน
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แผนภูมิ 3.5-

           
อพยพส#วนใหญ# ไปโรงพยาบาลเอกชน
สถานีอนามัย/ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ
 

แผนภูมิ 3.5-24 

           
พ.ศ. 2557 ครอบครัวในพ้ืนท่ีอพยพ
โรคเบาหวานคิดเป�นร3อยละ 16.7 และเป�นหวัดบ#อย
เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 
12.3 ตามลําดับ 

 

4.7%

17.6%
5.2% 8.2%

9.3%
5.7%

38.4%16.7%7.5%

1.4%

1.4%
6.8%

5.3%

1.8%

1.4%
1.4% 1.8%

1.1%

กลุ-มโรค
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-23 วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-23 พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวยของประชาชนพ้ืนท่ี
อพยพส#วนใหญ# ไปโรงพยาบาลเอกชน คิดเป�นร3อยละ 48.9 รองลงมา คลินิกแพทย� คิดเป�นร3อยละ 

ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 13.7 ตามลําดับ 

 

  

24 โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ

  จากแผนภูมิ 3.5-24 พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีอพยพส#วนใหญ#เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 

และเป�นหวัดบ#อย/เรื้อรัง คิดเป�นร3อยละ 9.3 ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3
เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 52.9 รองลงมา คือ ผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 22.8 และเด็ก คิดเป�นร3อยละ 

 

13.7%

48.9%

1.7% วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย

โรงพยาบาลของรฐั

โรงพยาบาลเอกชน

ซื้อยากินเอง

คลินิกแพทย

สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข

รักษาด�วยสมนุไพร / แพทยทางเลือก

ปล-อยให�หายเอง

เปGนหวัดบ-อย/เร้ือรัง
โรคหอบหืด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
โรคไต
โรคตับ
โรคทางเดินอาหาร
โรคภูมิแพ�/ไอจาม
โรคผิวหนัง/ผ่ืนคัน
โรคซึมเศร�า เครียด
โรคมาลาเรีย
โรคไข�เลือดออก

12.3%
22

52.9%

12.0%

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวยของประชาชนพ้ืนท่ี
คิดเป�นร3อยละ 17.6 และ

. 

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 2556 - มกราคม 
ส#วนใหญ#เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 38.4 รองลงมา 

ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3
และเด็ก คิดเป�นร3อยละ 

ศูนยบริการสาธารณสุข

แพทยทางเลือก

22.8%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

เด็ก

ผู�หญิง

คนแก-

หัวหน�าครอบครัว
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แผนภูมิ 3.5-25 สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

           
อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 39.3 รองลงมา
เปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 18.4 ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีท้ังสูบบุหรี่
รองลงมา คือ ไม#สูบบุหรี่/ด่ืมสุราคิดเป�นร3อยละ 

         (2.1.

ตาราง 3.5-18   ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ
   ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ประเด็น

1. ความพึงพอใจชีวิต 
2. ความรู3สึกสบายใจ 
3. ความรู3สึกเบื่อหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน
4. ความรู3สึกผิดหวังในตัวเอง 
5. ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข�
6. การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข
7. ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เม่ือมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดขึ้น
8. ความม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต
9. ความรู3สึกเห็นใจเม่ือผู3อื่นเป�นทุกข� 
10. ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อื่นท่ีมีปCญหา
11. การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อื่นเม่ือมีโอกาส
12. ความรู3สึกภูมิใจในตนเอง 
13. ความรู3สึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยู#ในครอบครัว
14. หากท#านปRวยหนัก ท#านเช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน

ภาพรวม

           
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ พบว#า 
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก 
= 4.24, S.D. = 0.723) รองลงมาความพึงพอใจชีวิตอยู#ในระดับมาก 
ปRวยหนัก ท#านเชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี อยู#ในระดับมาก 
ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข อยู#ในระดับมาก 

39.3%

19.7%
5.5%

18.4%

3.1% 10.4%
1.8% 1.8%

สาเหตุของโรค สูงอายุ 

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปลี่ยนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนกั

สัตวเปGนพาหะนําโรค
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สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

  จากแผนภูมิ 3.5-25 พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ สูงอายุ
รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีท้ังสูบบุหรี่/ด่ืมสุรา
ด่ืมสุราคิดเป�นร3อยละ 34.7 และสูบบุหรี่/ยาเส3น คิดเป�นร3อยละ 

2.1.3) การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชน

ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ
ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

ประเด็น 
ระดับความพอใจ

x  
4.19 0
4.11 0

ความรู3สึกเบื่อหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 4.05 0
4.17 0

ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข� 4.09 0
การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข 3.66 0
ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เม่ือมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดขึ้น 3.80 0
ความม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 3.81 0

3.98 0
ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อื่นท่ีมีปCญหา 
การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อื่นเม่ือมีโอกาส 

ความรู3สึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยู#ในครอบครัว 
หากท#านปRวยหนัก ท#านเช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี 

วามรักและผูกพันต#อกัน 

4.10 
4.11 
4.13 
4.16 
4.19 
4.24 

0
0
0
0
0
0

ภาพรวม 4.05 0

  จากตาราง 3.5-18 ผลการวิเคราะห�การประเมินการมีสุขภาพจิต
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ พบว#า โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. = 0
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน อยู#ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาความพึงพอใจชีวิตอยู#ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.591
ปRวยหนัก ท#านเชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี อยู#ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.732
ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข อยู#ในระดับมาก ( x = 3.66, S.D. = 

สูงอายุ / อายุมาก

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปลี่ยนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนกั

สัตวเปGนพาหะนําโรค

11.4%
11.2%

42.7%

34.7%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี / 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ สูงอายุ/
คิดเป�นร3อยละ 19.7 และจากอากาศ

ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 42.7 
ยาเส3น คิดเป�นร3อยละ 11.4 ตามลําดับ 

และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ 

ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ  

ระดับความพอใจ/ความสขุ 
S.D แปลผล 

0.591 มาก 
0.693 มาก 
0.964 มาก 
0.885 มาก 
0.978 มาก 
0.798 มาก 
0.791 มาก 
0.798 มาก 
0.733 มาก 
0.719 
0.735 
0.712 
0.753 
0.732 
0.723 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
0.483 มาก 

การประเมินการมีสุขภาพจิต
= 4.05, S.D. = 0.483)       

อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x

, S.D. = 0.591) และหากท#าน
, S.D. = 0.732) ตามลําดับ

= 3.66, S.D. = 0.798) 

/ ด่ืมสุรา

สูบบุหรี่ / ยาเส�น

ดื่มสุรา

ทั้งสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา

ไม-สูบบุหรี่ / ดืม่สุรา
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         (2.1.4) ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพของพ้ืนท่ีอพยพ 

ตาราง 3.5-19  จํานวนและร�อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
ประเด็น จํานวน ( n = 386 ) ร�อยละ 

1. การมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

361 
25 

93.5 
6.5 

2. เหตุผลการมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� - พักผ#อนหย#อนใจ 
- รักษาโรค 
- ทัศนศึกษา 
- มาช่ืนชมธรรมชาติ 
- ออกกําลังกาย 
- ใกล3บ3าน 
- เปล่ียนบรรยากาศ 

295 
10 
20 
140 
19 
38 
119 

46.0 
1.6 
3.1 
21.8 
3.0 
5.9 
18.6 

3. การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเขื่อนศรีนครินทร� - ไป 
- ไม#ไป 

  360 
  26 

  93.3 
  6.7 

4. ความต3องการพักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

310 
76 

80.3 
19.7 

5. ความต3องการการรับบริการเสริม 
นอกเหนือจากบ3านพัก 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

306 
80 

79.3 
20.7 

6. การมีนํ้าใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ี
ท#องเท่ียว 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

366 
20 

94.8 
5.2 

7. การได3รับบริการไฟฟPาในพื้นท่ี 
 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

379 
7 

98.2 
1.8 

8. การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม 
           

- สะดวก 
- ไม#สะดวก 

363 
23 

94.0 
6.0 

9. การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย - ปลอดภัย 
- ไม#ปลอดภยั 

380 
6 

98.4 
1.6 

10. การท้ิงขยะลงถังขยะทุกคร้ัง - ใช# 365 94.6 
- ไม#ใช# 21 5.4 

            จากตาราง 3.5-19 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ี
อพยพ ด3านการท#องเท่ียวและสุนทรียภาพ พบว#า ส#วนใหญ#ต3องการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 361 คน 
คิดเป�นร3อยละ 93.5 และไม#ต3องการจํานวน 25 คน คิดเป�นร3อยละ 6.5 

            เหตุผลการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ต3องการพักผ#อนหย#อน
ใจจํานวน 295 คน คิดเป�นร3อยละ 46.0 รองลงมา มาชื่นชมธรรมชาติ จํานวน 140 คน คิดเป�นร3อยละ 21.8 
และเปลี่ยนบรรยากาศ จํานวน 119 คน คิดเป�นร3อยละ 18.6  

            การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชนมีความ
คิดเห็นต3องการจํานวน 360 คน คิดเป�นร3อยละ 93.3 และไม#ต3องการ จํานวน 26 คน คิดเป�นร3อยละ 6.7   

            ความต3องการพักบริเวณเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชนมีความ
คิดเห็นต3องการจํานวน 310 คน เป�นร3อยละ 80.3 และไม#ต3องการ จํานวน 76 คน คิดเป�นร3อยละ 19.7   

            ความต3องการการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพักส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นต3องการ จํานวน 306 คน คิดเป�นร3อยละ 79.3 และไม#ต3องการจํานวน 80 คน คิดเป�น
ร3อยละ 20.7   
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            การมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ีท#องเท่ียวส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นเพียงพอจํานวน 366 คน คิดเป�นร3อยละ 94.8 และไม#เพียงพอจํานวน 20 คน คิดเป�น
ร3อยละ 5.2   
            การได3รับบริการไฟฟPาในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
เพียงพอ จํานวน 379 คน คิดเป�นร3อยละ 98.2 และไม#เพียงพอจํานวน 7 คน คิดเป�นร3อยละ 1.8   
            การเดินทางมีเส3นทางคมนาคมส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
สะดวก จํานวน 363 คน คิดเป�นร3อยละ 94.0 และไม#สะดวกจํานวน 23 คน คิดเป�นร3อยละ 6.0   
            การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัยส#วนใหญ#ประชาชนมี
ความคิดเห็นปลอดภัย จํานวน 380 คน คิดเป�นร3อยละ 98.4 และไม#ปลอดภัยจํานวน 6 คน คิดเป�นร3อยละ 1.6   
            การท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้งส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นใช# 
จํานวน 365 คน คิดเป�นร3อยละ 94.6  และไม#ใช# จํานวน 21 คน คิดเป�นร3อยละ 5.4   

         (2.1.5) การประเมินความรู�สึกหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-20  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู�สึกหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�  4.19 0.546 มาก 
2. ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน 4.15 0.619 มาก 
3. ความสวยงามของสถานท่ีใกล3เคียงกับเข่ือน 4.06 0.761 มาก 
4. ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆบริเวณเข่ือน 3.77 0.863 มาก 
5. ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน 3.73 1.014 มาก 
6. ความต3องการให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 3.84 0.910 มาก 
7. ความต3องการรถรับ-ส#งบริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล3เคียง 3.90 0.831 มาก 
8. ความต3องการกิจกรรมทางนํ้า เช#น ล#องแพ ตกปลา  3.84 0.870 มาก 
9. ความต3องการกิจกรรมทางบก เช#น ข่ีจักรยานรอบเข่ือน เท่ียวปRา   3.83 0.926 มาก 
10. ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP  4.20 0.770 มาก 
11. ความคาดว#าจะกลับมาเท่ียวอีก 4.07 0.728 มาก 
12. การบอกต#อกับเพ่ือนๆให3มาเท่ียวอีก 4.08 0.725 มาก 
13. การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก 4.09 0.730 มาก 

            จากตาราง 3.5-20 ผลการวิเคราะห�ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน         
ศรีนครินทร�ของประชาชน พบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 3.98, S.D. = 0.516) หากพิจารณาเป�น
รายข3ออยู#ในระดับมากทุกข3อลําดับแรก ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP ( x

= 4.20, S.D. = 0.770) รองลงมา ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� ( x = 4.19, S.D. = 0.546) 
และความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน ( x = 4.15, S.D. = 0.619) 
ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3ายคือความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน ( x = 3.73, S.D. = 1.014) 
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       (2.2) ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี
         (2.2.1)

แผนภูมิ 3.5-26 

           
เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 51.9 
51.9 รองลงมาอายุ 21-40 ป� คิดเป�นร3อยละ 

 

แผนภูมิ 

           
ศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 99.4 รองลงมา ศาสนาคริสต�และศาสนาอิสลาม คิดเป�นร3อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

51.9%

48.1%
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ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีการเกษตร 
(2.2.1) ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

 

  

26 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-26 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ# 
9 และเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 48.1 โดยมีอายุ 41

คิดเป�นร3อยละ 28.8 และอายุตั้งแต# 61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

 . 

แผนภูมิ 3.5-27 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ  

  จากแผนภูมิ 3.5-27 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#นับถือ
รองลงมา ศาสนาคริสต�และศาสนาอิสลาม คิดเป�นร3อยละ 

%

เพศ

หญิง

ชาย

2.3%
28.8%

51.9%

17.0%

99.4%

0.3% 0.3% ศาสนา

พุทธ

คริสต

อิสลาม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

. 

ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#        
41-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 

ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 17.0 ตามลําดับ 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#นับถือ
รองลงมา ศาสนาคริสต�และศาสนาอิสลาม คิดเป�นร3อยละ 0.3 

%
อายุ

ต่ํากว-า 21 ปI

21 - 40 ปI

41 - 60 ปI

ตั้งแต- 61 ปIขึ้นไป
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แผนภูมิ 3.5-28 

           
ประถมศึกษา (ประถม 1–6) คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 12.5 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต3น 
 

แผนภูมิ 3.5-29 

           
สมรส คิดเป�นร3อยละ 69.1 รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

12.0%

12.5%
2.0%

2.0% 7.1%
0

69.1%
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28 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภู มิ  3 .5 -28  พบว# า  ส# วน ใหญ#จบการ ศึกษาระดับ
คิดเป�นร3อยละ 53.2 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 1-3) คิดเป�นร3อยละ 12.0 

29 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-29 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมร
รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 21.8 และหม3าย/หย#า/แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 

10.7%

53.2%

0.5%

ระดับการศึกษา

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

ประถมศึกษา (ประถม 1 - 6)

มัธยมศึกษาตอนต�น (มัธยม 1

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 

อาชีวศึกษาตอนต�น (ปวช.)

อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา 

ปริญญาตรี

สูงกว-าปรญิญาตรี

21.8%

9.1%

สถานภาพสมรส

โสด

หม�าย / หย-า / แยกกันอยู-

สมรส / จดทะเบยีนสมรส

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ส# วน ใหญ#จบการ ศึกษาระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) คิดเป�น

0 ตามลําดับ 

. 

เกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียน
แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 9.1 

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

)

1 - 3)

มัธยม 4 - 6)

อนุปริญญา / ปวส.)

แยกกันอยู-

จดทะเบยีนสมรส
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แผนภูมิ 3.5-30 

           
หัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 47
ตามลําดับ 
 

แผนภูมิ 3.5-31 ข�อมูลลักษณะครอบครัว 

           
แม# ลูก) คิดเป�นร3อยละ 81.9 และ
สมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง
 

34.1%

12.5%
1.0% 4

81

18.1%

ลักษณะครอบครัว
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30 ข�อมูลสภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-30 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือนเป�น
47.3 รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 34.1 และบุตร/ธิดา คิดเป�นร3อยละ 

  

ข�อมูลลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-31 ส#วนใหญ#ลักษณะครอบครัวเป�นครอบครัว 
และครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน) คิดเป�นร3อยละ 

สมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 52.0 และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 
 

47.3%
4.8% 0.3%

สถานภาพในครัวเรือน

หัวหน�าครอบครัว

คู-สมรส

บุตร / ธิดา

พ่ี / น�อง

บิดา / มารดาของหัวหน�าครัวเรือน

ญาติ

81.9%

ลักษณะครอบครัว

ครอบครัว (พ-อ แม- 
ลูก)
ครอบครัวชยาย (ญาติ
พ่ีน�องอยู-รวมกัน)

48.0%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลสภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือนเป�น
ธิดา คิดเป�นร3อยละ 12.5 

. 

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ส#วนใหญ#ลักษณะครอบครัวเป�นครอบครัว (พ#อ 
คิดเป�นร3อยละ 18.1 และจํานวน

และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 48.0 

มารดาของหัวหน�าครัวเรือน

52.0%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

เพศหญิง
เพศชาย



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-32 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน

           
แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุ 
30.7 และเด็กแรกเกิด-7 ป� คิดเป�นร3อยละ 
54.6 อายุ 8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 26
 

แผนภูมิ 3.5-33 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งตรรภ และอายุครรภของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ต้ังครรภ�คิดเป�นร3อยละ 99.7 และมีสมาชิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.5%

30.7%
43.0%

11.8%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด 
อายุ 
อายุ 
อายุ 

99.7%

0.3%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ
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. 

จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน
พ้ืนท่ีการเกษตร 

  จากแผนภูมิ 3.5-32 พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุ  ส#วนใหญ#อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 43.0 อายุ 8

ป� คิดเป�นร3อยละ 14.5 โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 
26.6 และเด็กแรกเกิด-7 ป� คิดเป�นร3อยละ 9.7 ตามลําดับ

  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งตรรภ และอายุครรภของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-33 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลัง
และมีสมาชิก คิดเป�นร3อยละ 0.3 โดยอายุครรภ�ประมาณ 3 เดือน

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI
อายุ 8 - 25 ปI
อายุ 26 - 60 ปI
อายุ 61 ปIข้ึนไป

9.7%
26.6%

54.6%

9.1%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

ไม-มี

มี

0.0%

100.0%

อายุครรภ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 

อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ  

 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งตรรภ และอายุครรภของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลัง
เดือน 

%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI
อายุ 8 - 25 ปI
อายุ 26 - 60 ปI
อายุ 61 ปIขึ้นไป

3 เดือน



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

แผนภูมิ 3.5-34 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
คิดเป�นร3อยละ 62.8 และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�น
กาญจนบุรี คิดเป�นร3อยละ 58.9 รองลงมา
คิดเป�นร3อยละ 9.6 ตามลําดับ และระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ#ต้ังแต# 
45.8 รองลงมา 6-10 ป� คิดเป�นร3อยละ 
 

แผนภูมิ 3.5-35 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ครอบครัว เป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 
จากผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 3.8 
ร3อยละ 44.8 รองลงมา ตํ่ากว#า 5 ไร# คิดเป�นร3อยละ 

58.9%17.1%

3.4%

8.9%
9.6% 2.1%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอื่นๆ

45.8%

87.3%

3.8%
0.8% 8.1%

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง
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31.5%

15.7%
8.0%

44.8%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

 
 

 .

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-34 พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน 
และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 37.2 โดยย3ายมาจากตําบล/

รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 17.1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามลําดับ และระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ#ต้ังแต# 21 ป�ข้ึ

คิดเป�นร3อยละ 18.1 และ 16-20 ป� คิดเป�นร3อยละ 14.6 ตามลําดับ

. 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-35 พบว#าส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
ครอบครัว เป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 87.3 รองลงมา ท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล คิดเป�นร3อยละ 

8 ตามลําดับส#วนจํานวนท่ีดินถือครอง ส#วนใหญ# ต้ังแต# 
ไร# คิดเป�นร3อยละ 31.5 และ 6-10 ไร# คิดเป�นร3อยละ 15

%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอื่นๆ/อําเภออืน่ๆ/ภาคอื่นๆ

ตําบล / อําเภออื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต�

37.2%

ภูมิลําเนา

11.1%
18.1%

10.4%

14.6%

ระยะเวลาท่ีย�ายมาอยู-ในชุมชน

ต่ํากว-า 5 ปI
6 - 10 ปI
11 - 15 ปI
16 - 20 ปI
ตั้งแต- 21 ปIขึ้นไป

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง

ของตนเอง

เช-าผู�อ่ืนท้ังหมด

เช-าผู�อ่ืนบางส-วน

ท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ตํากว-า 5 ไร-
6 - 10 ไร-
11 - 15 ไร
ตั้งแต- 16 ไรขึ้นไป

. 

. 

ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด  

และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน         
/อําเภออ่ืนๆในจังหวัด

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#าส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
ท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล คิดเป�นร3อยละ 8.1 และเช#า

ตามลําดับส#วนจํานวนท่ีดินถือครอง ส#วนใหญ# ต้ังแต# 16 ไร#ข้ึนไป คิดเป�น
15.75 ตามลําดับ 

62.8%

ภูมิลําเนา

เกิดในชุมชนนี้

ย�ายมาจากท่ีอ่ืน



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

. แผนภูมิ 3.5-36 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
คิดเป�นร3อยละ 66.1 รองลงมา รับจ3างท่ัวไปคิดเป�นร3อยละ 
โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง

แผนภูมิ 3.5-37 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
62.5 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 
ส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-38 

           
13,148.60 บาท และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 

6.9%

66.1%

14.7%
7.4%

0.3% 4.1%
0.5%

อาชีพหลัก

62.5%6.3%

31.3%

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

รายได� รายจ-ายโดยเฉลี่ย

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-484 

  

อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-36 พบว#าส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก เกษตรกรรม 
รับจ3างท่ัวไปคิดเป�นร3อยละ 14.7 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง 

  

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-37 ส#วนใหญ#มีอาชีพรอง เกษตรกรรม คิดเป�นร3อยละ
คิดเป�นร3อยละ 31.3 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 6.3 ตามลําดับ

ส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 44.9 
 

. 

38 รายได� รายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-38 พบว#า ส#วนใหญ#มีรายได3 เฉลี่ยต#อเดือน 
บาท และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 9,583.21 บาท 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
รับจ�างท่ัวไป
ค�าขาย
ธุรกิจส-วนตัว
ไม-ได�ประกอบอาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา

4.2%

65.4%
0.4%

5.8%

17.7% 6.5%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

%

อาชีพรอง

เกษตรกรรม
ค�าขาย
รับจ�างทัว่ไป

34.

44.9%

20.3%

-
5,000.00 

10,000.00 
15,000.00 

รายได�เฉลี่ย
ต-อเดือน

รายจ-าย
เฉลี่ยนต-อ

เดือน
Series1 13,148.60 9,583.21 

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

รายได� รายจ-ายโดยเฉลี่ย

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

.. 

อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#าส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก เกษตรกรรม         
และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 7.4 ตามลําดับ  

. 

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

เกษตรกรรม คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ ส#วนอาชีพเสริม

 

รายได� รายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#มีรายได3 เฉลี่ยต#อเดือน 

%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

ปลูกพริก
ปลูกข�าวโพด
ปลูกมันสัมปะหลัง
ทํานา
ปูกข�าวโพดและปลูกพริก
ปลูกอ�อย

.8%
อาชีพเสริม

เกษตรกรรม
รับจ�างทัว่ไป
ค�าขาย



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภแผนภูมิ 3.5-39 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน

           
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 

แผนภูมิ 3.5-40 การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 0.5 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 3.5-41 

           
คิดเป�นร3อยละ 48.8 รองลงมา ออมทรัพย� และกองทุนหมู#บ3าน
ละ 15.6 ตามลําดับ โดยมีตําแหน#งเป�นสมาชิก

ระ
ยะ

15.6%

48.8%
17.8%

17.8%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-485 

 . 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน
พ้ืนท่ีการเกษตร 

  จากแผนภูมิ 3.5-39 พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 52.4 กิโลเมตร  

. 
การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภู มิ 3.5-40 พบว#า ส#วนใหญ#ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�
ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 97.5 รองลงมา ไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 

  

41 การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-41 การมีส#วนร#วมในชุมชนส#วนใหญ#
ออมทรัพย� และกองทุนหมู#บ3าน คิดเป�นร3อยละ 17.8 และออมทรัพย� คิดเป�นร3อย

โดยมีตําแหน#งเป�นสมาชิก คิดเป�นร3อยละ 88.2 และเป�นคณะกรรมการ

0.0
20.0
40.0
60.0

ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยู-ใน
ชุมชน (ปI)

ระยะทางจาก
บ�านถึงเข่ือน 

(กม.)
Series1 37.0 52.4

ระ
ยะ

ระยะเวลา / ระยะทาง

97.5%

0.5% 2.0% เกณฑความจําเปGนพ้ืนฐาน

ผ-าน

ไม-ผ-าน

ไม-ทราบข�อมูล

%

การมีส-วนร-วมในชมุชน

ออมทรัพย
อสม.
กองทุนหมู-บ�าน
ธกส.

11.8%

88.2%

ตําแหน-ง

    บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน 

มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 37 ป� 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�         
 2.0 และไม#ผ#านเกณฑ� 

. 

การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

การมีส#วนร#วมในชุมชนส#วนใหญ# คือ อสม.          
และออมทรัพย� คิดเป�นร3อย

และเป�นคณะกรรมการ คิดเป�นร3อยละ 11.8 

ตําแหน-ง

คณะกรรมการ

สมาชิก



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

แผนภูมิ 3.5-42 การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน

           
สร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 77.1 และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 
ภาครัฐและส#วนราชการ 
 

แผนภูมิ 3.5-43 การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
เข่ือน คิดเป�นร3อยละ 65.4 และไม#รับรู3
และส#วนราชการ 
 

22.9%

77.1%

การรับรู�ก-อนการก-อสร�างเขื่อน

65.4%

34.6%

การรับรู�หลังการก-อสร�างเขื่อน

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน
พ้ืนท่ีการเกษตร 

  จากแผนภูมิ 3.5-42 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 22.9 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จาก

.

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-43 พบว#า ส#วนใหญ#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
และไม#รับรู3 คิดเป�นร3อยละ 34.6 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

 

การรับรู�ก-อนการก-อสร�างเขื่อน

รับรู3

ไม#รับรู3

52.3%
12.2%

13.3%

12.2%
8.9% 1.1%

แหล-งข�อมลู

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ

ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
พ่ีน�อง

%

การรับรู�หลังการก-อสร�างเขื่อน

เคย
ไม#เคย

56.0%9.7%

14.4%

12.5%
3.9% 3.5%

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ

ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
พ่ีน�อง

รับรู� 
 

ไม-รับรู� 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

... 

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน 

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จาก

 

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/ราชการ

ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / ญาติ

แหล-งข�อมลู

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/ราชการ

ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / ญาติ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

แผนภูมิ 3.5-44 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#พอใจ
28.5 
         (2.2.2)

           

ตาราง  3.5-21  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ

ด�านเศรษฐกิจ 
1. การมีบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยมั่นคง  

2. การมีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย 

3. ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

4. ครัวเรือนของท#านมีรายได3พอเพียง  

5. ครัวเรือนของท#านมีเงินออม  

6. ครัวเรือนของท#านมีหน้ีสิน  

           
ม่ันคง คิดเป�นร3อยละ 98.2 มีห3องส#วนตัวในบ3าน
อาศัย คิดเป�นร3อยละ 54.2 โดยเฉลี่ย 
บาท มีเงินออม คิดเป�นร3อยละ 48.
17,538.82 บาท 
 

28.

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-487 

. 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-44 ความรู3สึกในการดําเนินงานโดยรวมของ
ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 71.5 และ เฉยๆ/ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 

2.2.2) การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร

  1) ด�านเศรษฐกิจ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ

มี ไม-มี 
386 

(98.2%) 
7 

(1.8%) 
ท่ีอยู#อาศัย  364 

(92.6%) 
29 

(7.4%) 
ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย  213 

(54.2%) 
180 

(45.8%) 
ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดิน โดยเฉลี่ย 

 234 
(59.5%) 

159 
(40.5%) 

ประชาชนในชุมชนมีรายได3 
โดยเฉลี่ย 

190 
(48.3%) 

203 
(51.7%) 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม 
โดยเฉลี่ย 

256 
(65.1%) 

137 
(34.9%) 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน 
โดยเฉลี่ย 

   จากตาราง 3.5-21 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรมีท่ีอยู#อาศัย
มีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย คิดเป�นร3อยละ 92.6 มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
โดยเฉลี่ย 40.14 ไร# มีรายได3พอเพียง คิดเป�นร3อยละ 59.5 

.3 โดยเฉลี่ย 2,560.88 บาท และมีหนี้สิน คิดเป�นร3อยละ 

 

71.5%

.5% ความรู�สึกในการดําเนินงาน

พอใจ

เฉยๆ / ไม-มีความคิดเห็น

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ความรู3สึกในการดําเนินงานโดยรวมของ
ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ 

รายละเอียด 
- 

- 

ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิ        
ในท่ีดิน โดยเฉลี่ย 40.14 ไร# 
ประชาชนในชุมชนมีรายได3  
โดยเฉลี่ย 12,763.11 บาท 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม  
โดยเฉลี่ย 2,560.88 บาท 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน  
โดยเฉลี่ย 17,538.82 บาท 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรมีท่ีอยู#อาศัย
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู#
5 โดยเฉลี่ย 12,763.11 

บาท และมีหนี้สิน คิดเป�นร3อยละ 65.1 โดยเฉลี่ย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

           

ตาราง 3.5-22  การประเมินความเปล่ียนแปลงห

ด�านสภาพสังคม 
1. ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง

2. ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน

3. ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม

           
เลือกต้ังคิดเป�นร3อยละ 98.5 โดยเฉลี่ย 
คุกคาม 

แผนภูมิ 3.5-45 

           
และสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
มากท่ีสุด ( x = 4.31) และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 
 

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Series1

ค-า
เฉ

ลี่ย

ระดับความคิดเห็น 
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  2) ด�านสภาพสังคม 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสภาพสังคม

 มี ไม-มี 
ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง 387 

(98.5%) 
6 

(1.5%) 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยเฉลี่ย 

ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน 0 
(0.0%) 

393 
(100.0%) 

ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 0 
(0.0%) 

393 
(100.0%) 

   จากตาราง 3.5-22 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการ
โดยเฉลี่ย 4 คนต#อครัวเรือน ไม#มีความขัดแย3งกับชุมชนและไม#มีภัยจากผู3มีอิทธิพล

45 ความคิดเห็นเก่ียวกับสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร

   จากแผนภูมิ 3.5-45 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรมีความรัก
และสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.35) สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3อยู#ในระดับ

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก ( x

 

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
รักและสามัคคีกัน

ท-านสามารถ
ปรับตัวอยู-ใน

วัฒนธรรมหลัก
ของชุมชน

ท-านเปลีย่นแปลง
ไปตามวัฒนธรรม

ต-างถ่ิน

4.35 4.31 3.76

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านสภาพสังคม 

รายละเอียด 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง  

โดยเฉลี่ย 4 คน ต#อ
ครัวเรือน 

- 

- 

การเกษตรมีผู3ท่ีใช3สิทธิ
คนต#อครัวเรือน ไม#มีความขัดแย3งกับชุมชนและไม#มีภัยจากผู3มีอิทธิพล

. 

ประชาชนพ้ืนท่ีเกษตร 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรมีความรัก
สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3อยู#ในระดับ

x = 3.76)   
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            3) ด�านระบบสาธารณูปโภค 

ตาราง 3.5-23  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านระบบสาธารณปูโภค 

ด�านระบบสาธารณูปโภค มี ไม-มี 
1. ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน 146 

(37.2%) 
247 

(62.8%) 
2. ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม  98 

(24.9%) 
295 

(75.1%) 
3. ครัวเรือนมีไฟฟPาใช3 266 

(67.7%) 
127 

(32.3%) 
4. ครัวเรือนมีโทรศัพท�ใช3  336 

(85.5%) 
57 

(14.5%) 
5. ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 
เป�นต3น  

332 
(84.5%) 

61 
(15.5%) 

6. ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร
ประจําทาง เป�นต3น  

267 
(67.9%) 

126 
(32.1%) 

             จากตาราง 3.5-23 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรใช3น้ํา อาบ 
ซักล3าง หรือด่ืม จากเข่ือน คิดเป�นร3อยละ37.2 ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ 24.9 มีไฟฟPาใช3
คิดเป�นร3อยละ 67.7 มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ 85.5 ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน 
หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 84.5 และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถ
รับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 67.9 

            4) ด�านสุขอนามัย 

ตาราง 3.5-24  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสุขอนามัย 

ด�านสุขอนามัย มี ไม-มี 
1. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง  344 

(87.5%) 
49 

(12.5%) 
2. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพใจแข็งแรง  388 

(98.7%) 
5 

(1.3%) 
3.  สมาชิกในครัวเรือนเป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม  37 

(9.4%) 
356 

(90.6%) 
4. สมาชิกในครัวเรือนได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและแพทย� 
ทางเลือก (แผนโบราณ)  

362 
(92.1%) 

31 
(7.9%) 

5. สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย  345 
(87.8%) 

48 
(12.2%) 

6. ครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลักโภชนาการ  372 
(94.7%) 

21 
(5.3%) 

             จากตาราง 3.5-24 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรมีสุขภาพกาย
แข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 87.5 มีสุขภาพใจแข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 98.7 เป�นโรคติดต#อหรือโรคทางพันธุกรรม 
คิดเป�นร3อยละ 9.4 ได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและแพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ) 
คิดเป�นร3อยละ 92.1 สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 87.8 และครัวเรือนจัดทําอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ  คิดเป�นร3อยละ 94.7 
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            5) ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-25  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านการใช�ประโยชน 
   จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเขื่อนศรีนครินทร ใช- ไม-ใช- 
1. เข่ือนสร3างช่ือเสียงให3กับชุมชน 315 

(80.2%) 
78 

(19.8%) 
2. เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน 290 

(73.8%) 
103 

(26.2%) 
3. เข่ือนให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน 290 

(73.8%) 
103 

(26.2%) 
4. เข่ือนให3โอกาสใช3เป�นสถานท่ีพักผ#อน 310 

(78.9%) 
83 

(21.1%) 
5. เข่ือนให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน 297 

(75.6%) 
96 

(24.4%) 
6. เข่ือนให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 314 

(79.9%) 
79 

(20.1%) 

             จากตาราง 3.5-25 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร มีความ
คิดเห็นว#าเข่ือนสร3างชื่อเสียงให3กับชุมชน  คิดเป�นร3อยละ 80.2 เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน คิดเป�น
ร3อยละ 73.8 ให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 73.8 เป�นสถานท่ีพักผ#อนคิดเป�นร3อยละ 78.9  
ให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน คิดเป�นร3อยละ 75.6 และให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป�นร3อยละ 79.9 

            6) ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-26  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านปoญหาจาก 
    การมีเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านปoญหาจากการมีเขื่อนศรีนครินทร มีปoญหา ไม-มีปoญหา 
1. คนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ  127 

(32.3%) 
266 

(67.7%) 
2. คนในชุมชนย3ายถ่ินออก  83 

(21.1%) 
310 

(78.9%) 
3. ทําให3เกิดมลพิษทางนํ้า  27 

(6.9%) 
366 

(93.1%) 
4. ทําให3เกิดขยะ  38 

(9.7%) 
355 

(90.3%) 

             จากตาราง 3.5-26 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร มีความ
คิดเห็นว#ามีคนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 32.3 คนในชุมชนย3ายถ่ินออก คิดเป�นร3อย
ละ 21.1 เกิดมลพิษทางน้ําคิดเป�นร3อยละ 6.9 และทําให3เกิดขยะ คิดเป�นร3อยละ 9.7 
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ตาราง 3.5-27   การประเมินความเปล่ียนแปลงหลั

ด�านความต�องการ
1. ให3มีองค�กรการใช3นํ้า  

2. ให3มีสวนสาธารณะ  

3. การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ  และแหล#งทุนประกอบ
อาชีพ  
4. การคมนาคมท่ีสะดวก  

5. การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดั้งเดิม 

6. การเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย  

           
ต3องการให3มีองค�กรการใช3น้ํา คิดเป�นร3อยละ
สร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพและแหล#งทุน
เป�นร3อยละ 97.5 การอนุรักษ�วัฒนธรรม
ทันสมัย คิดเป�นร3อยละ 89.1 

         (2.2

แผนภูมิ 3.5-46 การตรวจสุขภาพ 

           
มีการตรวจสุขภาพคิดเป�นร3อยละ 81
ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 63.0 และมากกว#า 

 

18.1%

81.9%

การตรวจสุขภาพ
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  7) ด�านความต�องการ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านความต�องการ

ด�านความต�องการ มีความต�องการ
374 

(95.2%) 
376 

(95.7%) 
การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ  และแหล#งทุนประกอบ 387 

(98.5%) 

383 
(97.5%) 

จารีตประเพณีดั้งเดิม  385 
(98.0%) 

350 
(89.1%) 

   จากตาราง 3.5-27 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร
ต3องการให3มีองค�กรการใช3น้ํา คิดเป�นร3อยละ 95.2 ให3มีสวนสาธารณะ คิดเป�นร3อยละ 95.7 
สร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพและแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 98.5 การคมนาคมท่ีสะดวกคิด

การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีด้ังเดิม คิดเป�นร3อยละ 98.0 และการเข3าถึงวัฒนธรรม

2.2.3) ด�านสาธารณสุขของพ้ืนท่ีการเกษตร 

  

การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-46 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ# 
81.9  และไม#เคย คิดเป�นร3อยละ 18.1 โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละ

และมากกว#า 2 ครั้งต#อป�คิดเป�นร3อยละ 35.4 

การตรวจสุขภาพ

ไม-เคย

เคย

63.

35.4%
1.6%

ความถี่ที่เข�ารับการตรวจสุขภาพ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

านความต�องการ 

มีความต�องการ ไม-มีความต�องการ 

 
19 

(4.8%) 

 
17 

(4.3%) 

 
6 

(1.5%) 

 
10 

(2.5%) 

 
8 

(2.0%) 

 
43 

(10.9%) 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร มีความ
95.7 การสนับสนุนการ

การคมนาคมท่ีสะดวกคิด
และการเข3าถึงวัฒนธรรม

. 

และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ#         
โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละ

.0%

ความถี่ที่เข�ารับการตรวจสุขภาพ

ปIละ 1 คร้ัง

มากกว-า 2 คร้ัง

เดือนละ 1 คร้ัง
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แผนภูมิ 3.5-47 ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

           

ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 40.5 รองลงมา สมํ่าเสมอ เป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 
เป�นร3อยละ 24.2 ตามลําดับ โดยสถานท่ีออ
ชุมชน คิดเป�นร3อยละ 14.6 และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 
 
 

แผนภูมิ 3.5-48 

           

การเกษตรส#วนใหญ#ไปโรงพยาบาลของรัฐ คิดเป�นร3อยละ 
และสถานีอนามัย/ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 
 

24.2%

35.4%

40.5%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

0.8%

18.4%

0.8%

15.5% 0.8%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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.

ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-47 พบว#า ส#วนใหญ# มีการออกกําลังกายนาน ๆ 
รองลงมา สมํ่าเสมอ เป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 35.4 และไม#เคยออกกําลังกาย คิด

โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 84
และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 0.9 ตามลําดับ 

48 วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-48 พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวยของประชาชนพ้ืนท่ี
การเกษตรส#วนใหญ#ไปโรงพยาบาลของรัฐ คิดเป�นร3อยละ 58.5 รองลงมา ซ้ือยากินเอง คิดเป�นร3อยละ 

ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 15.5 ตามลําดับ 

 

%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
/ เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง 
นานๆคร้ัง

0.9%
14.

84.5%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

58.5%

5.2%

วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย

โรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน

ซ้ือยากินเอง

คลินิกแพทย

สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสขุ

รักษาด�วยสมุนไพร / แพทยทางเลือก

ปล-อยให�หายเอง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ส#วนใหญ# มีการออกกําลังกายนาน ๆ 
และไม#เคยออกกําลังกาย คิด

84.5 รองลงมา สนามใน

. 

วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวยของประชาชนพ้ืนท่ี
รองลงมา ซ้ือยากินเอง คิดเป�นร3อยละ 18.4 

.6%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ที่ฟpตเนส

ที่สนามในชุมชน

ที่บ�าน

ศูนยบริการสาธารณสขุ

แพทยทางเลือก
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แผนภูมิ 3.5-49  โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร
 

           

2557 ครอบครัวในพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป�นร3อยละ 
โรคเบาหวาน คิดเป�นร3อยละ 15.8 
กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 14.0 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 3.5-50 สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ 
 

           

เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ สูงอายุ/อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 
และจากอากาศเปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 44.8 รองลงมาไม#สูบบุหรี่/ด่ืมสุรา คิดเป�น

 
 

11.3%
6.8%

37.3%15.8%5.5%

1.4%

10.6%
3.4%

2.7%
1.7%

2.1%

0.7% 0.7%

กลุ-มโรค

40.9%

21.3%
3.1%

18.3%

1.8%
10.4%

2.4%
1.8%

สาเหตุของโรค สูงอายุ 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปล่ียนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนัก

สัตวเปGนพาหะนําโรค
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โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-49 พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป�นร3อยละ 

8 และ เป�นหวัดบ#อย/เรื้อรัง คิดเป�นร3อยละ 11.3 ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#
กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 39.7 รองลงมา ผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 36.0 

 
สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร

  จากแผนภูมิ 3.5-50 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ส#วนใหญ#
อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 40.9 รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ

และจากอากาศเปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 18.3 ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีท้ังสูบบุหรี่
ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 34.6 และด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 

 

เปGนหวัดบ-อย/เร้ือรัง
โรคหอบหืด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
โรคไต
โรคทางเดินอาหาร
โรคภูมิแพ�/ไอจาม
โรคผิวหนัง/ผ่ืนคัน
โรคซึมเศร�า เครียด
โรคมาลาเรีย
โรคไข�เลือดออก

10.3%

36.0%39.7%

14.0%
กลุ-มผู�เจ็บป+วย

สูงอายุ / อายุมาก

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปล่ียนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนัก

สัตวเปGนพาหะนําโรค

9.2%
11

44.8%

34.6%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี / 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 2556-มกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีการเกษตรส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป�นร3อยละ 37.3 รองลงมา 

ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#
0 และหัวหน3าครอบครัว 

 
และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ส#วนใหญ#
รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 21.3 

ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีท้ังสูบบุหรี่/ด่ืมสุรา คิดเป�น
และด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 11.4 ตามลําดับ 

%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

เด็ก

ผู�หญิง

คนแก-

หัวหน�าครอบครัว

11.4%

/ ด่ืมสุรา

สูบบุหร่ี / ยาเส�น

ด่ืมสุรา

ท้ังสูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา

ไม-สูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา
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         (2.2.4) การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ตาราง 3.5-28  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ  
   ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ประเด็น 
ระดับความพอใจ/ความสุข 
x  S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจชีวิต 
2. ความรู3สึกสบายใจ 
3. ความรู3สึกเบ่ือหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
4. ความรู3สึกผิดหวังในตัวเอง 
5. ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข� 
6. การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข 
7.ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เมื่อมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน 
8.ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
9. ความรู3สึกเห็นใจเมื่อผู3อ่ืนเป�นทุกข� 
10. ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีปCญหา 
11. การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
12. ความรู3สึกภูมิใจในตนเอง 
13. ความรู3สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู#ในครอบครัว 
14. หากปRวยหนัก เช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี 
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน 

4.17 
4.12 
4.06 
4.22 
4.09 
3.73 
3.83 
3.90 
4.15 
4.23 
4.26 
4.22 
4.33 
4.34 
4.38 

0.658 
0.739 
1.023 
0.906 
1.021 
0.782 
0.765 
0.832 
0.737 
0.702 
0.692 
0.736 
0.705 
0.689 
0.675 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.14 0.495 มาก 
 

            จากตาราง 3.5-28 ผลการวิเคราะห�การประเมินการมีสุขภาพจิต
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร พบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.495) 
หากพิจารณาเป�นรายข3อ   ลําดับแรก สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน อยู#ในระดับมากท่ีสุด          
( x = 4.38, S.D. = 0.675) รองลงมา หากปRวยหนัก เชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี อยู#ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.34, S.D. = 0.689) และความรู3สึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยู#ในครอบครัว อยู#ในระดับมากท่ีสุด         
( x = 4.33, S.D. = 0.705) ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไขอยู#ใน
ระดับมาก ( x = 3.73, S.D. = 0.782) 
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         (2.2.5) ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพของพ้ืนท่ีการเกษตร 

ตาราง 3.5-29  จํานวนและร�อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตรด�านการท-องเท่ียวและ 
    สุนทรียภาพ 

ประเด็น จํานวน (n = 386) ร�อยละ 
1. การมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

26 
367 

6.6 
93.4 

2. เหตุผลการมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� - พักผ#อนหย#อนใจ 
- รักษาโรค 
- ทัศนศึกษา 
- มาช่ืนชมธรรมชาติ 
- ออกกําลังกาย 
- ใกล3บ3าน 
- เปล่ียนบรรยากาศ 

310 
10 
14 
174 
19 
33 
111 

46.2 
1.5 
2.1 
25.9 
2.8 
4.9 
16.6 

3. การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเขื่อนศรีนครินทร� - ไป 
- ไม#ไป 

27 
366 

6.9 
93.1 

4. ความต3องการพักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

72 
321 

18.3 
81.7 

5. ความต3องการการรับบริการเสริม 
นอกเหนือจากบ3านพัก 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

94 
209 

23.9 
76.1 

6. การมีนํ้าใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ี
ท#องเท่ียว 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

18 
375 

4.6 
95.4 

7. การได3รับบริการไฟฟPาในพื้นท่ี 
 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

10 
383 

2.5 
97.5 

8. การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม 
           

- สะดวก 
- ไม#สะดวก 

20 
373 

5.1 
94.9 

9. การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย - ปลอดภัย 
- ไม#ปลอดภยั 

9 
384 

2.3 
97.7 

10. การท้ิงขยะลงถังขยะทุกคร้ัง - ใช# 
- ไม#ใช# 

20 
373 

5.1 
94.9 

            จากตาราง 3.5-29 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีการเกษตร ด3านการท#องเท่ียวและสุนทรียภาพ พบว#า ส#วนใหญ#ต3องการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�จํานวน 
367 คน คิดเป�นร3อยละ 93.4 และไม#ต3องการจํานวน 26 คน คิดเป�นร3อยละ 6.6 
            เหตุผลการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ต3องการพักผ#อนหย#อน
ใจจํานวน 310 คน คิดเป�นร3อยละ 46.2 รองลงมา มาชื่นชมธรรมชาติ จํานวน 174 คน คิดเป�นร3อยละ 25.9 
และเปลี่ยนบรรยากาศ จํานวน 111 คน คิดเป�นร3อยละ 16.6 
            การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชนมี
ความคิดเห็นต3องการ จํานวน 366 คน คิดเป�นร3อยละ 93.1 และไม#ต3องการจํานวน 27 คน คิดเป�นร3อยละ 6.9 
            ความต3องการพักบริเวณเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชนมีความ
คิดเห็นต3องการจํานวน 321 คน คิดเป�นร3อยละ 81.7 และไม#ต3องการจํานวน 72 คน คิดเป�นร3อยละ 18.3 
            ความต3องการการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพักส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นต3องการ จํานวน 209 คน คิดเป�นร3อยละ 76.1 และไม#ต3องการจํานวน 94 คน คิดเป�น
ร3อยละ 23.9 
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            การมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ีท#องเท่ียวส#วน
ใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นเพียงพอจํานวน 375 คน คิดเป�นร3อยละ 95.4 และไม#เพียงพอจํานวน 18 คน  
คิดเป�นร3อยละ 4.6 
            การได3รับบริการไฟฟPาในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
เพียงพอจํานวน 383 คน คิดเป�นร3อยละ 97.5 และไม#เพียงพอจํานวน 10 คน คิดเป�นร3อยละ 2.5 
            การเดินทางมีเส3นทางคมนาคมส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
สะดวกจํานวน 373 คน คิดเป�นร3อยละ 94.9 และไม#สะดวก จํานวน 20 คน คิดเป�นร3อยละ 5.1 
            การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัยส#วนใหญ#ประชาชนมี
ความคิดเห็นปลอดภัยจํานวน 384 คน คิดเป�นร3อยละ 97.7 และไม#ปลอดภัย จํานวน 9 คน คิดเป�นร3อยละ 2.3 
            การท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้งส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นใช#
จํานวน 373 คน คิดเป�นร3อยละ 94.9 และไม#ใช# จํานวน 20 คน คิดเป�นร3อยละ 5.1 

         (2.2.6) การประเมินความรู�สึกหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-30  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู�สึกหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�  4.23 0.626 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน 4.20 0.661 มาก 
3. ความสวยงามของสถานท่ีใกล3เคียงกับเข่ือน 4.11 0.772 มาก 
4. ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆบริเวณเข่ือน 3.75 0.987 มาก 
5. ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน 3.63 1.146 มาก 
6. ความต3องการให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 3.89 0.914 มาก 
7.ความต3องการรถรับ-ส#งบริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล3เคียง 4.03 0.854 มาก 
8. ความต3องการกิจกรรมทางนํ้า เช#น ล#องแพ ตกปลา  
9. ความต3องการกิจกรรมทางบก เช#น ข่ีจักรยานรอบเข่ือน เท่ียวปRา   
10.ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP  
11.ความคาดว#าจะกลับมาเท่ียวอีก 
12.การบอกต#อกับเพ่ือนๆให3มาเท่ียวอีก 
13.การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก 

3.91 
3.95 
4.21 
4.20 
4.21 
4.21 

0.957 
0.952 
0.700 
0.734 
0.694 
0.713 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.04 0.522 มาก 
 

            จากตาราง 3.5-30 ผลการวิเคราะห�ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน        
ศรีนครินทร�ของประชาชน พบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.522) หากพิจารณาเป�น
รายข3อ ลําดับแรก ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.23, S.D. = 0.626) 
รองลงมา การบอกต#อกับเพ่ือน ๆ ให3มาเท่ียวอีกอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.21, S.D. = 0.694) และความ
ต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.21, S.D. = 0.700) 
ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึนอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 3.63, S.D. = 
1.146) 
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       (2.3) ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี

         (2.3

แผนภูมิ 3.5-51 

           
เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 52.0  
48.2 รองลงมาอายุ 21-40 ป� คิดเป�นร3อยละ 
 

แผนภูมิ 3.5

           
ศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 100.0 
 

48.0%

เพศ
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ด�านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีการประมง 

2.3.1) ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

51 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-51 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ส#วนใหญ#
 และเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 48.0 โดยมีอายุ 41

คิดเป�นร3อยละ 32.7 และอายุตั้งแต# 61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

. 

5-52 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

  จากแผนภูมิ 3.5-52 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงท้ังหมดนับถือ
 

 

52.0%

หญิง
ชาย

3.8% 32.7%

48.2%

15.3%

อายุ

100.0%

ศาสนา

พุทธ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ประมง 

. 
ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ส#วนใหญ# 
41-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 

ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 15.3 ตามลําดับ 

 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงท้ังหมดนับถือ

%

ต่ํากว-า 21 ปI

21 - 40 ปI

41 - 60 ปI

ตั้งแต- 61 ปIขึ้นไป
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แผนภูมิ 3.5-53 

           
ประถมศึกษา (ประถม 1-6) คิดเป�นร3อยละ 
16.8 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

แผนภูมิ 3.5-54 

           
คิดเป�นร3อยละ 71.4 รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-55 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
เป�นหัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 
18.9 ตามลําดับ 

16.8%

13.3%1.8%
1.3% 5.1% 0.3

71.

29.

18.9%
1

สถานภาพในครัวเรือน
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53 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภู มิ  3 .5 -53  พบว# า  ส# วน ใหญ#จบการ ศึกษาระดับ
คิดเป�นร3อยละ 48.2 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) คิดเป�นร3อยละ 13.3 ตามลําดับ 

. 

54 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-54 ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส
คิดเป�นร3อยละ 20.9 และหม3าย/หย#า/แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 

. 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-55 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน 
เป�นหัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 42.6 รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 29.5 และบุตร

12.8%

48.2%

3%
0.5%

ระดับการศึกษา

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�
ประถมศึกษา (ประถม 1 - 6)
มัธยมศึกษาตอนต�น (มัธยม 1 - 3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4 - 6)
อาชีวศึกษาตอนต�น (ปวช.)
อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา / ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว-าปริญญาตรี
อ่ืนๆ เช-น เรียนทางศาสนา อ-านไม-ออก เขียนไม-ได�

20.9%

7.7%

.4%

สถานภาพสมรส

โสด
หม�าย / หย-า / แยกกนัอยู-
สมรส / จดทะเบียนสมรส

42.6%

.5%

1.3%
5.4%

2.3%

สถานภาพในครัวเรือน หัวหน�าครอบครัว

คู-สมรส

บุตร / ธิดา

พ่ี / น�อง

บิดา / มารดาของหัวหน�า
ครัวเรือน
ญาติ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว# า  ส# วน ใหญ#จบการ ศึกษาระดับ
มัธยม 1-3) คิดเป�นร3อยละ 

ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียนสมรส  
แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 7.7 ตามลําดับ 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน     
และบุตร/ธิดา คิดเป�นร3อยละ 

อ่ืนๆ เช-น เรียนทางศาสนา อ-านไม-ออก เขียนไม-ได�
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แผนภูมิ 3.5-56 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
ครอบครัว (พ#อ แม# ลูก) คิดเป�นร3อยละ 
และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-57 จํานวนครัวเรือน 

           
ช#วงอายุ ส#วนใหญ#อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 13.3 โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 
ร3อยละ 27.9 และอายุ 61 ป� ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3

           
ในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 

77

22.2%
ลักษณะครอบครัว

10.5%

31.4%
44.8%

13.3%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

100

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภู มิ 3.5-56 พบว#า ส#วนใหญ#  ลักษณะครอบครัวเป�น
คิดเป�นร3อยละ 77.8 และครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 53.8 และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 

 

จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน
พ้ืนท่ีการประมง 

  จากแผนภูมิ 3.5-57 พบว#า ส#วนใหญ# จํานวนครัวเรือน จําแนกตาม
คิดเป�นร3อยละ 44.8 อายุ 8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 31.4 

โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 55.4
ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 9.6 ตามลําดับ  

. 
3.5-58 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภ 

  จากแผนภูมิ 3.5-58 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ไม#มีสมาชิก
ในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 100.0 

77.8%

ลักษณะครอบครัว

ครอบครัว (พ-อ แม- ลูก)

ครอบครัวชยาย (ญาติพ่ี
น�องอยู-รวมกัน)

5346.2 %

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIข้ึนไป

7.1%
27.9%

55.4%

9.6%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

100.0%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

ไม-มี

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

ลักษณะครอบครัวเป�น
ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน) คิดเป�นร3อยละ 22.2 

และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 46.2 

. 

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

ส#วนใหญ# จํานวนครัวเรือน จําแนกตาม
4 และอายุ 61 ป�ข้ึนไป 
4 อายุ 8-25 ป� คิดเป�น

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ไม#มีสมาชิก

53.8 %

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

เพศหญิง

เพศชาย

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIขึ้นไป
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แผนภูมิ 3.5-59 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
คิดเป�นร3อยละ 68.4 และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 
กาญจนบุรี คิดเป�นร3อยละ 57.3 รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 
11.3 ตามลําดับ และระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ต้ังแต# 
10 ป�  คิดเป�นร3อยละ 11.7 และ 16-20 

แผนภูมิ 3.5-60 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 
ผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 5.1 ตามลําดับส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ#ตํ่ากว#า 
รองลงมาต้ังแต# 16 ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

16.1%

6.5%

11.3% 6.5% 2.3%

จํานวนประชาชนที่อพยพมาอยู-ในตาํบลอ่ืนๆ

61.5%

86.7%

5.1%
0.8% 7.4%

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง
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. 

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด 
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-59 พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน 
และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 31.6 โดยย3ายมาจากตําบล/

รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 16.1 และภาคตะวันออก คิดเป�นร3อ
ตามลําดับ และระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ต้ังแต# 21 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

20 ป� คิดเป�นร3อยละ 10.7 ตามลําดับ 
 

    
 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-60 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 86.7 รองลงมา ท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ#ตํ่ากว#า 5 ไร# คิดเป�นร3อยละ 
ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 32.8 และ 6-10 ไร# คิดเป�นร3อยละ 21.8 ตามลําดับ

57.3%

จํานวนประชาชนที่อพยพมาอยู-ในตาํบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ
ตําบล / อาํเภออื่น ๆ ในจังหวัด
กาญจนบุรี
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต�

31.6%

ภูมิลําเนา

9.8% 11.7%

6.3%

10.7%
%

ระยะเวลาท่ีย�ายมาอยู-ในชุมชน

ต่ํากว-า 5 ปI

6 - 10 ปI

11 - 15 ปI

16 - 20 ปI

ตั้งแต- 21 ปIขึ้นไป

%

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง

ของตนเอง

เช-าผู�อ่ืนทั้งหมด

เช-าผู�อ่ืนบางส-วน

ที่ดินจัดสรรจากรัฐบาล

39.1

21.8%6.3%

32.8%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

     

ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด       
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน       
/อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัด

และภาคตะวันออก คิดเป�นร3อยละ 
ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 61.5 รองลงมา 6-

. 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
รองลงมา ท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล คิดเป�นร3อยละ 7.4 และเช#าจาก

ไร# คิดเป�นร3อยละ 39.1 
ตามลําดับ 

68.4%

ภูมิลําเนา

เกิดในชุมชนนี้

ย�ายมาจากท่ีอ่ืน

1%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ตํากว-า 5 ไร-

6 - 10 ไร-

11 - 15 ไร

ตั้งแต- 16 ไรขึ้นไป
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แผนภูมิ 3.5-61 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
คิดเป�นร3อยละ 56.6 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 
โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง

แผนภูมิ 3.5-62 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
39.1 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 
เสริมส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-63 รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
รายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน  9,322.45 บาท

6.4%

56.6%19.9%

10.5%
1.0%

3.3% 0.5%

1.3% 0.5%

อาชีพหลัก รับราชการ 
เกษตรกรรม
รับจ�างท่ัวไป
ค�าขาย
ธุรกิจส-วนตัว
ไม-ได�ประกอบอาชีพ
ทําการประมง
แม-บ�าน
นักเรียน 

26.1%

39.

34.8%

2
4
6
8

10
12
14

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)
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อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-61 พบว#าส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก
รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 19.9 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง 

   

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-62 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพรอง ค3าขาย คิดเป�นร3อยละ
รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 34.8 และเกษตรกรรม คิดเป�นร3อยละ 26.1 

เสริมส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 54.8 

. 

รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-63 พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 
บาท 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
รับจ�างท่ัวไป
ค�าขาย
ธุรกิจส-วนตัว
ไม-ได�ประกอบอาชีพ
ทําการประมง
แม-บ�าน
นักเรียน / นักศึกษา

11.3%

72.5%

3.2%

2.7%
3.2%

0.9%
6.2%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

.1%

อาชีพรอง

เกษตรกรรม

ค�าขาย

รับจ�างทัว่ไป

22.6%

54.8%

22.6%

-
2,000.00 
4,000.00 
6,000.00 
8,000.00 

10,000.00 
12,000.00 
14,000.00 

รายได�เฉลี่ย
ต-อเดือน

รายจ-าย
เฉลี่ยนต-อ

เดือน
Series1 13,277.55 9,322.45 

รายรับ รายจ-ายโดยเฉลี่ย

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#าส#วนใหญ#มีอาชีพหลักเกษตรกรรม           
และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 10.5 ตามลําดับ 

. 

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพรอง ค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 
1 ตามลําดับ ส#วนอาชีพ

 

รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 13,277.55 บาท และ

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม
ปลูกพริก

ปลูกข�าวโพด

ปลูกมันสัมปะหลัง

ทํานา

ปูกข�าวโพดและปลูกพริก

ปลูกยางพารา

ปลูกอ�อย

อาชีพเสริม

เกษตรกรรม

รับจ�างทัว่ไป

ค�าขาย
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แผนภูมิ 3.5-64 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน

           
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 

แผนภูมิ 3.5-65 การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
ข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 97.0 และไม#ผ#านเกณฑ�

แผนภูมิ 3.5-66 

           
อาสาสมัครหมู#บ3าน (อสม.) คิดเป�นร3อยละ 
ออมทรัพย�คิดเป�นร3อยละ 15.0 ตามลําดับ โดยเป�นสมาชิกของชมรมนั้นๆ คิดเป�นร3อยละ 
คณะกรรมการ คิดเป�นร3อยละ 40.0

ระ
ยะ

1

15.0%

40.030.0%

10.0% 5.0%
การมีส-วนร-วมในชมุชน

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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. 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน
พ้ืนท่ีการประมง 

  จากแผนภูมิ 3.5-64 พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 59 กิโลเมตร  

. 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-65 พบว#า ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�ความจําเป�น
และไม#ผ#านเกณฑ� กับไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 1.5 

  
66 การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-66 พบว#า การมีส#วนร#วมในชุมชน ส#วนใหญ# คือ 
คิดเป�นร3อยละ 40.0 รองลงมา กองทุนหมู#บ3าน คิดเป�นร3อยละ

ตามลําดับ โดยเป�นสมาชิกของชมรมนั้นๆ คิดเป�นร3อยละ 
40.0 

0.0
50.0

100.0

ระยะเวลาที่
อาศัยอยู-ใน
ชุมชน (ปI)

ระยะทางจาก
บ�านถึงเขื่อน 

(กม.)
Series1 37.0 59.0

ระ
ยะ

ระยะเวลา / ระยะทาง

97.0%

1.5%
1.5%

เกณฑความจําเปGนพ้ืนฐาน

ผ-าน

ไม-ผ-าน

ไม-ทราบข�อมูล

0%

การมีส-วนร-วมในชมุชน

ออมทรัพย

อสม.

กองทุนหมู-บ�าน

สหกรณ

อบต.

40.0%

60.0%

ตําแหน-ง

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน 

พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 37 ป� 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�ความจําเป�น        

. 
การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า การมีส#วนร#วมในชุมชน ส#วนใหญ# คือ 
รองลงมา กองทุนหมู#บ3าน คิดเป�นร3อยละ 30.0 และ        

ตามลําดับ โดยเป�นสมาชิกของชมรมนั้นๆ คิดเป�นร3อยละ 60.0 และเป�น

%

คณะกรรมการ
สมาชิก
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แผนภูมิ 3.5-67 การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน

           
การสร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 77.8 
จากภาครัฐและส#วนราชการ 

แผนภูมิ 3.5-68 การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
คิดเป�นร3อยละ 60.2 และไม#รับรู3 คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-69 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
รองลงมา เฉยๆ/ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 

22.2%

77.8%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

60

39.8%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

27.3%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน

  จากแผนภูมิ 3.5-67 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อน
77.8 และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 22.2 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�

 

หลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-68 พบว#า ส#วนใหญ#รับรู3ข3อมูลหลัง
คิดเป�นร3อยละ 39.8 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐและส#วนราชการ

. 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

  จากแผนภูมิ 3.5-69 พบว#า ส#วนใหญ#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 
ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 27.3 และไม#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 1.1 

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

46.0%

11.5%26.5%

9.2%
3.4% 3.4%

แหล-งข�อมลู
การประชาสัมพันธจากภาครัฐ
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
ญาติพี่น�อง
การศึกษาข�อมูลจาก 

60.2%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

51.5%9.4%
20.4%

17.0%
1.3%

0.4%

แหล-งข�อมลู การประชาสัมพันธจากภาครฐั
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
ญาติพ่ีน�อง
การศึกษาข�อมูลจาก 

71.5%

% 1.1%
ความรู�สึกในการดําเนินงาน

พอใจ

เฉยๆ / ไม-มีความคิดเห็น

ไม-พอใจ

รับรู� 
 
ไม-รับรู� 

รับรู3 
 
 
 

ไม#รับรู3 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อน          
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�        

. 

หลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#รับรู3ข3อมูลหลังการสร3างเข่ือน          
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐและส#วนราชการ 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 71.5 
 

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / 
ญาติพี่น�อง
การศึกษาข�อมูลจาก Internet

การประชาสัมพันธจากภาครฐั/
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / 
ญาติพ่ีน�อง
การศึกษาข�อมูลจาก Internet
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         (2.3.2) การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

            1) ด�านเศรษฐกิจ 

ตาราง 3.5-31  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ 
 

ด�านเศรษฐกิจ มี ไม-มี รายละเอียด 
1. การมีบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยมั่นคง  383 

(97.7%) 
9 

(2.3%) 
- 

2. การมีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย  364 
(92.9%) 

28 
(7.1%) 

- 

3. ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย  241 
(61.5%) 

151 
(38.5%) 

ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
 โดยเฉล่ีย 11.90 ไร# 

4. ครัวเรือนของท#านมีรายได3พอเพียง  237 
(60.5%) 

155 
(39.5%) 

ประชาชนในชุมชนมีรายได3  
โดยเฉล่ีย 12,780.59 บาท 

5. ครัวเรือนของท#านมีเงินออม  181 
(46.2%) 

211 
(53.8%) 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม  
โดยเฉล่ีย 5,121.11 บาท 

6. ครัวเรือนของท#านมีหน้ีสิน  231 
(58.9%) 

161 
(41.0%) 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน  
โดยเฉล่ีย 19,221.98 บาท 

             จากตาราง 3.5-31 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงมีท่ีอยู#อาศัยม่ันคง 
คิดเป�นร3อยละ 97.7 มีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยคิดเป�นร3อยละ 92.9 มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัยคิด
เป�นร3อยละ 61.5 โดยเฉลี่ย 11.9 ไร#มีรายได3พอเพียง คิดเป�นร3อยละ 60.5 โดยเฉลี่ย 12,780.59 บาท  มีเงินออม
คิดเป�นร3อยละ 46.2 โดยเฉลี่ย 5,121.11 บาทและมีหนี้สิน  คิดเป�นร3อยละ 58.9 โดยเฉลี่ย 19,221.98 บาท 

            2) ด�านสภาพสังคม 

ตาราง 3.5-32  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสภาพสังคม 

ด�านสภาพสังคม มี ไม-มี รายละเอียด 
1. ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง 389 

(99.2%) 
3 

(0.8%) 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง  

โดยเฉลี่ย 4 คนต#อครัวเรือน 
2. ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน 2 

(0.5%) 
390 

(99.5%) 
- 

3. ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 1 
(0.3%) 

391 
(99.7%) 

- 

             จากตาราง 3.5-32 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกต้ัง 
คิดเป�นร3อยละ 99.2 โดยเฉลี่ย 4 คนต#อครัวเรือน รองลงมา ไม#มีความขัดแย3งกับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 99.5 และ
ไม#มีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม คิดเป�นร3อยละ 99.7 ตามลําดับ 
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แผนภูมิ 3.5-70 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

           
รักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
มากท่ีสุด ( x  = 4.24) และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 

           

ตาราง 3.5-33 การประเมินความเปล่ียนแปลงห

ด�านระบบสาธารณูปโภค
1. ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน

2. ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม 

3. ครัวเรือนมีไฟฟPาใช3 

4. ครัวเรือนมีโทรศัพท�ใช3  

5. ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 
เป�นต3น  
6. ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร
ประจําทาง เป�นต3น  

 

           
หรือด่ืม จากเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 36.2
ร3อยละ 76.0 มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ 
โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 
โดยสาร รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ
 
 

3.
3.
3.
3.
4.
4.

Series

ค-า
เฉ

ลี่ย

ระดับความคิดเห็น

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-505 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ี

   จากแผนภูมิ 3.5-70 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง มีความ
รักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.29) สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3ในระดับ

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก (

  3) ด�านระบบสาธารณูปโภค 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านระบบสาธารณูปโภค

ด�านระบบสาธารณูปโภค 
ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน 142

(36.2%
ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม  106

(27.0%
298

(76.0%
364

(92.9%
ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 331

(84

ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร 319
(81.4%

   จากตาราง 3.5-33 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงใช3น้ํา อาบ ซักล3าง 
36.2 ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ 27.0 

คิดเป�นร3อยละ 92.9 ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� 
โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 84.5 และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3

เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 81.4 

 

.2

.4

.6

.8
4
.2
.4

สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความรักและ
สามัคคีกัน

ท-านสามารถ
ปรับตัวอยู-ใน

วัฒนธรรมหลัก
ของชุมชน

ท-าน
เปลี่ยนแปลง

ไปตาม
วัฒนธรรม… 

Series1 4.29 4.24 3.68

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม

ระดับความคิดเห็น 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ประมง 

พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง มีความ
สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3ในระดับ

( x  = 3.68)   

ด�านระบบสาธารณูปโภค 

มี ไม-มี 
142 

36.2%) 
250 

(63.8%) 
106 

27.0%) 
286 

(73.0%) 
298 

76.0%) 
94 

(24.0%) 
364 

92.9%) 
28 

(7.1%) 
331 

84.4%) 
61 

(15.6%) 

319 
81.4%) 

73 
(18.6%) 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงใช3น้ํา อาบ ซักล3าง 
27.0 มีไฟฟPาใช3คิดเป�น

ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� 
และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3
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           4) ด�านสุขอนามัย 
ตาราง 3.5-34  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสุขอนามัย 

ด�านสุขอนามัย มี ไม-มี 
1. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง  342 

(87.2%) 
50 

(12.8%) 
2. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพใจแข็งแรง  387 

(98.7%) 
5 

(1.3%) 
3.  สมาชิกในครัวเรือนเป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม  46 

(11.7%) 
346 

(88.3%) 
4. สมาชิกในครัวเรือนได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและแพทย�
ทางเลือก (แผนโบราณ)  

378 
(96.4%) 

14 
(3.6%) 

5. สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย  344 
(87.8%) 

48 
(12.2%) 

6. ครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลักโภชนาการ  377 
(96.2%) 

15 
(3.8%) 

             จากตาราง 3.5-34 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงมีสุขภาพกาย
แข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 87.2 มีสุขภาพใจแข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 98.7 เป�นโรคติดต#อหรือโรคทางพันธุกรรม 
คิดเป�นร3อยละ 11.7 ได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบันหรือภูมิปCญญาและแพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ) 
คิดเป�นร3อยละ 96.4 สมาชิกในครัวเรือน มีการออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 87.8 และครัวเรือนจัดทําอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ คิดเป�นร3อยละ 96.2 

           5) ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-35  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านการใช�ประโยชน 
   จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเขื่อนศรีนครินทร ใช- ไม-ใช- 
1. เขื่อนสร3างช่ือเสียงให3กับชุมชน 3.14 

(80.1%) 
78 

(19.9%) 
2. เขื่อนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน 300 

(76.5%) 
92 

(23.5%) 
3. เขื่อนให3โอกาสทําการประมงในเขื่อน 296 

(75.5%) 
96 

(24.5%) 
4. เขื่อนให3โอกาสใช3เป�นสถานท่ีพักผ#อน 325 

(82.9%) 
67 

(17.1%) 
5. เขื่อนให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน 283 

(72.2%) 
109 

(27.8%) 
6. เขื่อนให3คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 307 

(78.3%) 
85 

(21.7%) 

             จากตาราง 3.5-35 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงมีความคิดเห็นว#า 
เข่ือนสร3างชื่อเสียงให3กับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 80.1 เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน คิดเป�นร3อยละ 76.5 
ให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 75.5 เป�นสถานท่ีพักผ#อน คิดเป�นร3อยละ 82.9 ให3โอกาส         
จัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน คิดเป�นร3อยละ 72.2 และให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป�นร3อยละ 78.3 
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            6) ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-36  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
    ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านปoญหาจากการมีเขื่อนศรีนครินทร มีปoญหา ไม-มีปoญหา 
1. คนต#างถิ่นอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ  124 

(31.6%) 
268 

(68.4%) 
2. คนในชุมชนย3ายถิ่นออก  88 

(22.4%) 
304 

(77.6%) 
3. ทําให3เกิดมลพิษทางนํ้า  32 

(8.2%) 
360 

(91.8%) 
4. ทําให3เกิดขยะ  33 

(8.4%) 
359 

(91.6%) 

             จากตาราง 3.5-36 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง มีความคิดเห็นว#า 
มีคนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 31.6 คน ในชุมชนย3ายถ่ินออก คิดเป�นร3อยละ 22.4 
เกิดมลพิษทางน้ํา คิดเป�นร3อยละ 8.2 และทําให3เกิดขยะ คิดเป�นร3อยละ 8.4 

            7) ด�านความต�องการ 

ตาราง 3.5-37  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านความต�องการ 

ด�านความต�องการ มีความต�องการ ไม-มีความต�องการ 
1. ให3มีองค�กรการใช3นํ้า  377 

(96.2%) 
15 

(3.8%) 
2. ให3มีสวนสาธารณะ  380 

(96.9%) 
12 

(3.1%) 
3. การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพและแหล#งทุน
ประกอบอาชีพ  

386 
(98.5%) 

6 
(1.5%) 

4. การคมนาคมท่ีสะดวก  385 
(98.2%) 

7 
(1.8%) 

5. การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดังเดิม  387 
(98.7%) 

5 
(1.3%) 

6. การเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย  339 
(86.5%) 

53 
(13.5%) 

             จากตาราง 3.5-37 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมงมีความต3องการให3
มีองค�กรการใช3น้ํา คิดเป�นร3อยละ 96.2 ให3มีสวนสาธารณะ คิดเป�นร3อยละ 96.9 การสนับสนุนการสร3างอาชีพ
ใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 98.5 การคมนาคมท่ีสะดวก คิดเป�น       
ร3อยละ 98.2 การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีด้ังเดิม คิดเป�นร3อยละ 98.7 และการเข3าถึงวัฒนธรรม
ทันสมัย คิดเป�นร3อยละ 86.5 
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แผนภูมิ 3.5-71 การตรวจสุขภาพ 

           
84.2 และไม#เคยคิดเป�นร3อยละ 15.8 
มากกว#า 2 ครั้งคิดเป�นร3อยละ 39.7

แผนภูมิ 3.5-72 ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
ครั้งคิดเป�นร3อยละ 38.5 รองลงมา สมํ่าเสมอ เป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 26.0 ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 
ในชุมชน คิดเป�นร3อยละ 16.2 และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 
 

15.8%

84.2%

การตรวจสุขภาพ

26.0%

35.5%

38.5%

ความถี่ในการออกกําลังกาย
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  7) ด�านสาธารณสุขของพ้ืนท่ีการประมง 

 

การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

   จากแผนภูมิ 3.5-71 พบว#า การตรวจสุขภาพคิดเป�นร3อยละ 
15.8 โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้งคิดเป�นร3อยละ 

39.7 

 

ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

   จากแผนภูมิ 3.5-72 พบว#า ส#วนใหญ#มีการออกกําลังกายนานๆ
รองลงมา สมํ่าเสมอ เป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 35.5 และไม#เคยออกกําลังกาย 

ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 
และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 1.4 ตามลําดับ 

การตรวจสุขภาพ

ไม-เคย

เคย

55.1%39.7%

5.2%

จํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
/ เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง 
นานๆครั้ง

1.4%

16.

82.4%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า การตรวจสุขภาพคิดเป�นร3อยละ 
โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้งคิดเป�นร3อยละ 55.1 และ

. 

ความถ่ี และสถานท่ีใช�ในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีการออกกําลังกายนานๆ
และไม#เคยออกกําลังกาย        

ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 82.4 รองลงมา สนาม      

%

จํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ปIละ 1 ครั้ง

มากกว-า 2 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

.2%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ที่ฟpตเนส

ที่สนามในชุมชน

ที่บ�าน
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แผนภูมิ 3.5-73 

           
ไปโรงพยาบาลของรัฐคิดเป�นร3อยละ 
ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 
 

แผนภูมิ 3.5-74 โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
2557 ครอบครัวในพ้ืนท่ีการประมงส#วนใหญ#
โรคเบาหวานคิดเป�นร3อยละ16.7 และทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 
เป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 47.2 รองลงมา ผู3หญิงคิดเป�นร3อยละ
15.6 ตามลําดับ 

 
 

0.7%

19.4%

0.5%
10.4%

1.2% 4.

วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย

5.2%
6.3%

41.2
16.7%

7.4%

7.8%
3.0%

1.5%1.6%
1.1%1.9%

1.1%

1.5%
2.2%

1.5%

กลุ-มโรค
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73 วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

   จากแผนภูมิ 3.5-73 พบว#า มีวิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ# 
ไปโรงพยาบาลของรัฐคิดเป�นร3อยละ 63.6รองลงมา ซ้ือยากินเอง คิดเป�นร3อยละ 19.4 
ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 10.4 ตามลําดับ 

 

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

   จากแผนภูมิ 3.5-74 พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีการประมงส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 

และทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 7.8 ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวย
รองลงมา ผู3หญิงคิดเป�นร3อยละ 31.6 และหัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 

63.6%

.2%

วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย
โรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน

ซ้ือยากินเอง

คลินิกแพทย

สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสขุ

รักษาด�วยสมุนไพร / แพทยทางเลือก

ปล-อยให�หายเอง

%

2%

กลุ-มโรค เปGนหวัดบ-อย/เร้ือรัง
โรคหอบหืด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
โรคทางเดินอาหาร
โรคภูมิแพ�/ไอจาม
โรคผิวหนัง/ผ่ืนคัน
โรคเก่ียวกับหู
โรคมะเร็ง
โรคซึมเศร�า เครียด
โรคไมเกรน
โรคมาลาเรีย
โรคไข�เลือดออก

5.6% 31.6

47.2%

15.6%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า มีวิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ#     
19.4 และสถานีอนามัย/

. 

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 2556 - มกราคม 
เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 41.2 รองลงมา 

ตามลําดับ โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวย
และหัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 

ศูนยบริการสาธารณสขุ

แพทยทางเลือก

6%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

เด็ก

ผู�หญิง

คนแก-

หัวหน�าครอบครัว
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แผนภูมิ 3.5-75 สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

           
สูงอายุ/อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 40
อากาศเปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 
45.2 รองลงมา ไม#สูบบุหรี่/ด่ืมสุรา 
 

3.6%

12.1%

4.8%

11.5%

5.5%

34.7%
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สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง

   จากแผนภูมิ 3.5-75 พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ 
40.0 รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 

คิดเป�นร3อยละ 12.1 ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีท้ังสูบบุหรี่/
 คิดเป�นร3อยละ 34.7 และด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 10.7 
 

40.0%

20.6%

1.9% สาเหตุของโรค

สูงอายุ / อายมุาก
พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร
พันธุกรรม
อากาศเปลี่ยนแปลง
โรคประจําตัว
เครียด
ทํางานหนัก
สัตวเปGนพาหะนําโรค

9.4%
10.7%

45.2%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี / ดื่มสุรา

สูบบุหรี ่/ ยาเส�น

ดื่มสุรา

ทั้งสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา

ไม-สูบบุหรี ่/ ดืม่สุรา

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

  

. 

สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ 
รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 20.6 และจาก

/ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 
10.7 ตามลําดับ 

พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร

ดื่มสุรา

ยาเส�น

ดื่มสุรา

ดืม่สุรา
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         (2.3.3) การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนพ้ืนท่ี        
การประมง 

ตาราง 3.5-38  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ  
    ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

ประเด็น 
ระดับความพอใจ/ความสุข 
x  S.D แปลผล 

1. ความพึงพอใจชีวิต 4.26 0.568 มากท่ีสุด 
2. ความรู3สึกสบายใจ 4.19 0.677 มาก 
3. ความรู3สึกเบ่ือหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 4.13 1.072 มาก 
4. ความรู3สึกผิดหวังในตัวเอง 4.24 0.976 มากท่ีสุด 
5. ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข� 4.18 0.961 มาก 
6. การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข 3.65 0.873 มาก 
7.ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เมื่อมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน 3.81 0.807 มาก 
8.ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 3.91 0.790 มาก 
9. ความรู3สึกเห็นใจเมื่อผู3อ่ืนเป�นทุกข� 4.12 0.759 มาก 
10. ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีปCญหา 
11. การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
12. ความรู3สึกภูมิใจในตนเอง 
13. ความรู3สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู#ในครอบครัว 
14. หากปRวยหนัก เช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี 
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน 

4.16 
4.15 
4.20 
4.29 
4.32 
4.38 

0.781 
0.768 
0.739 
0.713 
0.700 
0.701 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.13 0.528 มาก 

            จากตาราง 3.5-38 ผลการวิเคราะห�การประเมินการมีสุขภาพจิต
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ี การประมงพบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 4.13, S.D. = 0.528) 
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x

= 4.38, S.D. = 0.701) รองลงมา หากปRวยหนัก เชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี อยู#ในระดับมากท่ีสุด 
( x = 4.32, S.D. = 0.700) และความรู3สึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยู#ในครอบครัว อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 
4.29, S.D. = 0.713) ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข อยู#ใน
ระดับมาก ( x = 3.65, S.D. = 0.873) 
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         (2.3.4) ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ตาราง 3.5-39  จํานวนและร�อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีการประมงด�านการท-องเท่ียว 
    และสุนทรียภาพ 

ประเด็น จํานวน (n = 386) ร�อยละ 
1. การมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

27 
365 

6.9 
93.1 

2. เหตุผลการมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� - พักผ#อนหย#อนใจ 
- รักษาโรค 
- ทัศนศึกษา 
- มาช่ืนชมธรรมชาติ 
- ออกกําลังกาย 
- ใกล3บ3าน 
- เปล่ียนบรรยากาศ 

302 
13 
9 

147 
16 
26 
97 

49.2 
2.1 
1.5 
24.1 
2.6 
4.3 
15.9 

3. การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเขื่อนศรีนครินทร� - ไป 
- ไม#ไป 

30 
362 

7.7 
92.3 

4. ความต3องการพักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

95 
297 

24.2 
75.8 

5. ความต3องการการรับบริการเสริม 
นอกเหนือจากบ3านพัก 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

105 
287 

26.8 
73.2 

6. การมีนํ้าใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ี
ท#องเท่ียว 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

8 
384 

2.0 
98.0 

7. การได3รับบริการไฟฟPาในพื้นท่ี 
 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

9 
383 

2.3 
97.7 

8. การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม 
           

- สะดวก 
- ไม#สะดวก 

34 
358 

8.7 
91.3 

9. การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย - ปลอดภัย 
- ไม#ปลอดภยั 

10 
382 

2.6 
97.4 

10. การท้ิงขยะลงถังขยะทุกคร้ัง - ใช# 
- ไม#ใช# 

44 
348 

11.2 
88.8 

            จากตาราง 3.5-39 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ี
การประมงด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพพบว#า ส#วนใหญ#ต3องการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�จํานวน 365 
คน คิดเป�นร3อยละ 93.1 และไม#ต3องการจํานวน 27 คน คิดเป�นร3อยละ 6.9 
            เหตุผลการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ต3องการพักผ#อนหย#อน
ใจจํานวน 302 คน คิดเป�นร3อยละ 49.2 รองลงมามาชื่นชมธรรมชาติ จํานวน 147 คน คิดเป�นร3อยละ 24.1 
และเปลี่ยนบรรยากาศ จํานวน 97 คน คิดเป�นร3อยละ 15.9 
            การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชน       
มีความคิดเห็นต3องการจํานวน 362 คน คิดเป�นร3อยละ 92.3 และไม#ต3องการจํานวน 30 คน คิดเป�นร3อยละ 7.7 
            ความต3องการพักบริเวณเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ประชาชนมีความ
คิดเห็นต3องการจํานวน 297 คน คิดเป�นร3อยละ 75.8 และไม#ต3องการจํานวน 95 คน คิดเป�นร3อยละ 24.2 
            ความต3องการการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพักส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นต3องการจํานวน 287 คน คิดเป�นร3อยละ 73.2 และไม#ต3องการจํานวน 105 คน       
คิดเป�นร3อยละ 26.8 
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            การมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ีท#องเท่ียว        
ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นเพียงพอจํานวน 384 คน คิดเป�นร3อยละ 98.0 และไม#เพียงพอจํานวน 8 คน 
คิดเป�นร3อยละ 2.0 
            การได3รับบริการไฟฟPาในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
เพียงพอจํานวน 383 คน คิดเป�นร3อยละ 97.7 และไม#เพียงพอจํานวน 9 คน คิดเป�นร3อยละ 2.3 
            การเดินทางมีเส3นทางคมนาคมส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
สะดวกจํานวน 358 คน คิดเป�นร3อยละ 91.3 และไม#สะดวกจํานวน 34 คน คิดเป�นร3อยละ 8.7 
            การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัยส#วนใหญ#ประชาชน       
มีความคิดเห็นปลอดภัยจํานวน 382 คน คิดเป�นร3อยละ 97.4 และไม#ปลอดภัยจํานวน 10 คน คิดเป�นร3อยละ 2.6 
            การท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้งส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นว#า      
ใช#จํานวน 348 คน คิดเป�นร3อยละ 88.8  และไม#ใช# จํานวน 44 คน คิดเป�นร3อยละ 11.2 

         (2.3.5) การประเมินความรู�สึกหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-40  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู�สึกหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทรของ  
    ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D แปลผล 
1. ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�  
2. ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน 
3. ความสวยงามของสถานท่ีใกล3เคียงกับเข่ือน 
4. ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆบริเวณเข่ือน 
5. ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน 
6. ความต3องการให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 
7.ความต3องการรถรับ-ส#งบริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล3เคียง 
8. ความต3องการกิจกรรมทางนํ้า เช#นล#องแพ ตกปลา  
9. ความต3องการกิจกรรมทางบก เช#นข่ีจักรยานรอบเข่ือน เท่ียวปRา   
10.ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP  
11.ความคาดว#าจะกลับมาเท่ียวอีก 
12.การบอกต#อกับเพ่ือนๆให3มาเท่ียวอีก 
13.การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก 

4.31 
4.24 
4.23 
3.85 
3.73 
4.04 
4.17 
4.06 
4.04 
4.24 
4.23 
4.20 
4.23 

0.608 
0.637 
0.696 
0.940 
1.094 
0.912 
0.781 
0.878 
0.855 
0.797 
0.680 
0.694 
0.688 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.12 0.485 มาก 

            จากตาราง 3.5-40 ผลการวิเคราะห�ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน       
ศรีนครินทร�ของประชาชนพ้ืนท่ีการประมง พบว#า โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก( x = 4.12, S.D. = 0.485)         
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.31, 
S.D. = 0.608) รองลงมาความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบ ๆ เข่ือน อยู#ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.24, S.D. = 0.637) และความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP อยู#ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.24, S.D. = 0.797) ตามลําดับส#วนลําดับสุดท3าย ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพัก        
เพ่ิมข้ึนอยู#ในระดับมาก ( x = 3.73, S.D. = 1.094) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

       (2.4) ด�านเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

         (2.4.1

แผนภูมิ 3.5-76 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 51.7 
48.8 รองลงมาอายุ 21-40 ป� คิดเป�นร3อยละ
 

แผนภูมิ 3.5-77 

           

รองลงมา นับถือศาสนาคริสต�และศาสนาอิสลาม
 

51

48.3%
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ด�านเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

(2.4.1) ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  

ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-76 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพักส#วนใหญ# 
 และเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 48.3 โดยมีอายุ 41

ป� คิดเป�นร3อยละ 27.5 และอายุตั้งแต# 61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

77 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-77 ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 
รองลงมา นับถือศาสนาคริสต�และศาสนาอิสลาม คิดเป�นร3อยละ 0.3 

51.7%

เพศ

หญิง ชาย

3.9%
27.5%

48.8%

19.8%

99.4%

0.3% 0.3%
ศาสนา

พุทธ
คริสต
อิสลาม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

. 

ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพักส#วนใหญ#  
41-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 

คิดเป�นร3อยละ 19.8 ตามลําดับ 

. 

ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 99.4 

อายุ

ต่ํากว-า 21 ปI

21 - 40 ปI

41 - 60 ปI

ตั้งแต- 61 ปIขึ้นไป
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แผนภูมิ 3.5-78 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

(ประถม 1-6) คิดเป�นร3อยละ 52.2 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยม 1-3) คิดเป�นร3อยละ 13.9  และ  ไม#จบการศึกษาแต#อ#านออกเขียนได3 คิดเป�นร3อยละ 

       แผนภูมิ 3.5-79 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

           

คิดเป�นร3อยละ 73.5 รองลงมาโสด 
ตามลําดับ 
 
 
 

13.9%

13.9% 1.0%
1.5%

73.5%
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ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-78 พบว#า ส#วนใหญ#จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) และมัธยมศึกษาตอนต3น 

และ  ไม#จบการศึกษาแต#อ#านออกเขียนได3 คิดเป�นร3อยละ 

 

ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-79 ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส
รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 19.8 และหม3าย/หย#า/แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 

13.6%

52.2%

3.9% ระดับการศึกษา
ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

ประถมศึกษา (ประถม 1 

มัธยมศึกษาตอนต�น (มัธยม 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 

อาชีวศึกษาตอนต�น (ปวช

อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา 

ปริญญาตรี

19.8%

6.7%

สถานภาพสมรส

โสด

หม�าย / หย-า / แยกกันอยู-

สมรส / จดทะเบยีนสมรส

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

พบว#า ส#วนใหญ#จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต3น 

และ  ไม#จบการศึกษาแต#อ#านออกเขียนได3 คิดเป�นร3อยละ 13.6 ตามลําดับ 

. 

ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียนสมรส 
แยกกันอยู# คิดเป�นร3อยละ 6.7 

ระดับการศึกษา
ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

 - 6)

มัธยม 1 - 3)

มัธยม 4 - 6)

ปวช.)

อนุปริญญา / ปวส.)

สถานภาพสมรส

แยกกันอยู-

จดทะเบยีนสมรส
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82.8

17.2%

ลักษณะครอบครัว
ครอบครัว 

ครอบครัวชยาย 
อยู-รวมกัน

แผนภูมิ 3.5-80 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

           

ครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 46.1 รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3.5-81 ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

เป�นครอบครัว (พ#อ แม# ลูก) คิดเป�นร3อยละ 
17.2 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 
48.1 

 

 
 
 

29.1%

15.7%
3.3% 4
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8%

ลักษณะครอบครัว
ครอบครัว (พ-อ แม- ลูก)

ครอบครัวชยาย (ญาติพ่ีน�อง
อยู-รวมกัน)

48.1%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-80 ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน เป�นหัวหน3า
รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 29.1 และบุตร / ธิดา คิดเป�นร3อยละ 

  

ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภู มิ  3 .5 -81  พบว# า  ส# วน ใหญ# ลั กษณะครอบครั ว
คิดเป�นร3อยละ 82.8 และครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 51.9 และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 

 

46.1%4.6% 1.2% สถานภาพในครัวเรือน

หัวหน�าครอบครัว

คู-สมรส

บุตร / ธิดา

พ่ี / น�อง

บิดา / มารดาของหัวหน�าครัวเรือน

ญาติ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

51.9%

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เพศหญิง

เพศชาย

. 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน เป�นหัวหน3า
ธิดา คิดเป�นร3อยละ 15.7 

ลักษณะครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว# า  ส# วน ใหญ# ลั กษณะครอบครั ว                
ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน) คิดเป�นร3อยละ 

และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 

สถานภาพในครัวเรือน

มารดาของหัวหน�าครัวเรือน



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

12.2%

29.9%
43.9%

14.0%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

13.6%
จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

                                                               
 
 
 
 
 
 
 

   แผนภูมิ 3.5-82 จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน

           

แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุส#วนใหญ#อายุ 
29.9 และ 61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 
52.1 อายุ 8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 26
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3.5-83 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

ต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 86.4 และ
ประมาณ 2 เดือน 
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%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIข้ึนไป

11.1%

52.1%

10.3%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

86.4%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

ไม-มี

มี

28.3%

15.1%
7.5%

อายุครรภ

                                                                

จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน
พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-82 พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุส#วนใหญ#อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 43.9 อายุ 8

ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 14.0 โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 26
26.5 และเด็กแรกเกิด 7 ป� คิดเป�นร3อยละ 11.1 ตามลําดับ

 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-83 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลัง
ะมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

26.5%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIข้ึนไป

49.1%

อายุครรภ

2 เดือน
3 เดือน
5 เดือน
6 เดือน

จํานวนครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจําแนกตามอายุของประชาชน 

พบว#า ส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 

26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลัง
มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 13.6 โดยอายุครรภ�



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-84 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ 
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

คิดเป�นร3อยละ 96.1 และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 
กาญจนบุรี คิดเป�นร3อยละ 50.0 รองลงมา จากภาคเหนือ คิดเป�นร3อยละ 
20.0 ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ตํ่ากว#า 
คิดเป�นร3อยละ 20.0 และ 11-15 ป� คิดเป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-85 ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

           

ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 
จัดสรรจากรัฐบาลกับเช#าจากผู3อ่ืนบางส#วนคิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 40.7 รองลงมาตํ่ากว#า 
ตามลําดับ 

96.1%

3.9%

ภูมิลําเนา

เกิดในชุมชนนี้

ย�ายมาจากท่ีอ่ืน

20.0%

77.1%

17.1%

2.9%2.9%

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง
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. 

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ / อําเภออ่ืนๆ / ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-84 พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน 
และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 3.9 โดยย3ายมาจากตําบลอ่ืนๆ/

รองลงมา จากภาคเหนือ คิดเป�นร3อยละ 30.0 และภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 
ระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ตํ่ากว#า 5 ป� คิดเป�นร3อยละ 66.7 

ป� คิดเป�นร3อยละ 13.3 ตามลําดับ 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-85 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 77.1 รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมดคิดเป�นร3อยละ 
จัดสรรจากรัฐบาลกับเช#าจากผู3อ่ืนบางส#วนคิดเป�นร3อยละ 2.9 ตามลําดับ ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง 

รองลงมาตํ่ากว#า 5 ไร#  คิดเป�นร3อยละ 31.61 และต้ังแต# 16 ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

เกิดในชุมชนนี้

ย�ายมาจากท่ีอ่ืน

50.0%20.0%

30.0%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ
อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ

ตําบล 
จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

66.7%

13.3%

ระยะเวลาท่ีย�ายมาอยู-ในชุมชน

ตํ่ากว-า 5 ปI

6 - 10 ปI

11 - 15 ปI

ประเภทท่ีดินท่ีถือครอง

ของตนเอง

เช-าผู�อ่ืนท้ังหมด

เช-าผู�อ่ืนบางส-วน

ท่ีดินจัดสรรจาก
รัฐบาล

31.6%

40.7%

7.4%
20.3%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด 
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน        
/อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัด

และภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 
66.7 รองลงมา 6-10 ป�

 

ประเภท และจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมดคิดเป�นร3อยละ 17.1 และท่ีดิน

ตามลําดับ ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง 6-10 ไร# 
ไร#ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 20.3 

%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ/
ภาคอ่ืนๆ

ตําบล / อําเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

%

จํานวนท่ีดินท่ีถือครอง

ตํากว-า 5 ไร-

6 - 10 ไร-

11 - 15 ไร

ต้ังแต- 16 ไรข้ึนไป



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-86 อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

คิดเป�นร3อยละ 45.9 รองลงมา มีอาชีพ
ร3อยละ 16.5 ตามลําดับ โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง

แผนภูมิ 3.5-87 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

           

คิดเป�นร3อยละ 47.6 รองลงมา เกษตรกรรม
ส#วนอาชีพเสริมส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป

แผนภูมิ 3.5-88 รายได� รายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 9,278.87

20.6%

45.9%16.5%

6.2%
0.8% 6.7%

3.3%

อาชีพหลัก รับราชการ 

เกษตรกรรม

รับจ�างท่ัวไป

ค�าขาย

ธุรกิจส-วนตัว

ไม-ได�ประกอบอาชีพ

นักเรียน 

29

65.7%

4.5%

อาชีพเสริม

10
12
14

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

รายได� รายจ-ายโดยเฉลี่ย
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อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-86 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 
มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป�นร3อยละ 20.6และรับจ3างท่ัวไป คิดเป�น

ตามลําดับ โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง

 

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-87 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพรองรับจ3างท่ัวไป 
รองลงมา เกษตรกรรม คิดเป�นร3อยละ 38.1 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

ส#วนอาชีพเสริมส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 67.5 

รายได� รายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-88 พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 
9,278.87 บาท 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

เกษตรกรรม

รับจ�างท่ัวไป

ค�าขาย

ธุรกิจส-วนตัว

ไม-ได�ประกอบอาชีพ

นักเรียน / นักศึกษา

4.2%

65.4%
0.4%

5.8%

17.7%6.5%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

.8%

เกษตรกรรม

รับจ�างท่ัวไป

ค�าขาย

38.1%

14.3%

47.6%

อาชีพรอง

-
2,000.00 
4,000.00 
6,000.00 
8,000.00 

10,000.00 
12,000.00 
14,000.00 

รายได�เฉลี่ยต-อ
เดือน

รายจ-าย
เฉลี่ยนต-อ

เดือน
Series1 12,429.82 9,278.87 

รายได� รายจ-ายโดยเฉลี่ย

   บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

อาชีพหลัก และจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพหลักเกษตรกรรม           
และรับจ3างท่ัวไป คิดเป�น

ตามลําดับ โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด พริก และมันสําปะหลัง 

. 

อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

ส#วนใหญ#มีอาชีพรองรับจ3างท่ัวไป        
และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 14.3 ตามลําดับ          

. 

รายได� รายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 12,429.82 บาท 

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม
ปลูกพริก

ปลูกข�าวโพด

ปลูกมันสัมปะหลัง

ทํานา

ปูกข�าวโพดและปลูกพริก

ปลูกอ�อย

%

%

เกษตรกรรม

ค�าขาย

รับจ�างท่ัวไป



รายงานฉบับสมบูรณ 
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แผนภูมิ 3.5-89 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน 

           

และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 
 

แผนภูมิ 3.5-90 การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 1.6 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 3.5-91 การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

           

40.9 รองลงมา อสม. คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 86.4 และเป�นคณะกรรมการ คิดเป�น

ระ
ยะ

ระยะเวลา / 

40.9%

36.4%

9.1%
13.6%

การมีส-วนร-วมในชมุชน

บาท

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชน และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน
พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

  จากแผนภูมิ 3.5-89 พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย
และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 35.54 กิโลเมตร  

. 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภู มิ  3.5-90 พบว# า ส# วนใหญ#ครั วเรือนท่ีผ# านเกณฑ�
ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 95.3 รองลงมา ไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 

  

การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-91 พบว#า ส#วนใหญ#ออมทรัพย� คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 36.4  และ ธกส. คิดเป�นร3อยละ 13.6 ตามลําดับ โดยเป�นสมาชิก คิดเป�น

และเป�นคณะกรรมการ คิดเป�นร3อยละ 13.6 

33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0

ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู-ในชุมชน (ปI)

ระยะทางจากบ�าน
ถึงเข่ือน (กม.)

Series1 40.0 35.54

/ ระยะทาง

95.3%

1.6% 3.1%

เกณฑความจําเปGนพ้ืนฐาน

ผ-าน

ไม-ผ-าน

ไม-ทราบข�อมูล

การมีส-วนร-วมในชมุชน

ออมทรัพย

อสม.

กองทุนหมู-บ�าน

ธกส.

13.6%

86.4%

ตําแหน-ง

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

และระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชน 

พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 40 ป� 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ส# วนใหญ#ครั วเรือนท่ีผ# านเกณฑ�               
รองลงมา ไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 3.1 และไม#ผ#านเกณฑ�         

.. 

การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

พบว#า ส#วนใหญ#ออมทรัพย� คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ โดยเป�นสมาชิก คิดเป�น

คณะกรรมการ

สมาชิก
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แผนภูมิ 3.5-92 การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรท

           

สร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 74.8 และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 
ภาครัฐและส#วนราชการ 

.แผนภูมิ 3.5-93 การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน 

           

เข่ือน คิดเป�นร3อยละ 67.6 และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 
ส#วนราชการ 

แผนภูมิ 3.5-94 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน

           

เฉยๆ/ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 

25.2%

74.8%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

67

32.4%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

22.9%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-521 

 
การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรท

และแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-92 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 25.2 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จาก

 
การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน

พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-93 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 32.4 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐและ

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน
พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-94 ส#วนใหญ#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 
ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 22.9 และไม#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 0.5 

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย
52.9%

12.3%

13.4%

12.3% 9.0%
แหล-งข�อมลู

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทัศน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
/ ญาติพ่ีน�อง

67.6%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

56.0%
9.7%

14.4%

12.5%
3.9% 3.5%

แหล-งข�อมลู

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ

ผู�ใหญ-บ�าน 

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทศัน 

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 

การศึกษาข�อมูลจาก 

76.6%

0.5%
ความรู�สึกในการดําเนินงาน

พอใจ

เฉยๆ / ไม-มีความคิดเห็น

ไม-พอใจ

รับรู� 
ไม-รับรู� 

รับรู� 
ไม-รับรู� 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

.. 
การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรท

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จาก

 
และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชน             

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐและ

. 
ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน 

ส#วนใหญ#พอใจ คิดเป�นร3อยละ 76.6 รองลงมา
 

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา 
ญาติพ่ีน�อง

แหล-งข�อมลู

การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/ราชการ

ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

สื่อโทรทศัน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / ญาติพีน่�อง

การศึกษาข�อมูลจาก Internet
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         (2.4.2) การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
            1) ด�านเศรษฐกิจ 

ตาราง 3.5-41 การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ 

ด�านเศรษฐกิจ มี ไม-มี รายละเอียด 
1. การมีบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยมั่นคง  376 

(96.7%) 
13 

(3.3%) 
- 

2. การมีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย  370 
(95.1%) 

19 
(7.9%) 

- 

3. ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย  285 
(73.3%) 

104 
(26.7%) 

ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธิ ์
ในท่ีดินโดยเฉล่ีย 14.54 ไร# 

4. ครัวเรือนของท#านมีรายได3พอเพียง  219 
(56.3%) 

170 
(43.8%) 

ประชาชนในชุมชนมีรายได3 
โดยเฉล่ีย 12,377.05 บาท 

5. ครัวเรือนของท#านมีเงินออม  195 
(50.1%) 

194 
(49.9%) 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม 
โดยเฉล่ีย 1,802.79 บาท 

6. ครัวเรือนของท#านมีหน้ีสิน  237 
(60.9%) 

152 
(39.1%) 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน 
โดยเฉล่ีย 18,281.86 บาท 

  

             จากตาราง 4-41 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพักมีท่ีอยู#อาศัย
ม่ันคง คิดเป�นร3อยละ 96.7 มีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยคิดเป�นร3อยละ 95.1 มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู#
อาศัยคิดเป�นร3อยละ 73.3 โดยเฉลี่ย 14.54 ไร# มีรายได3พอเพียง คิดเป�นร3อยละ 56.3 โดยเฉลี่ย 12,377.05 
บาท มีเงินออมคิดเป�นร3อยละ 50.1 โดยเฉลี่ย 1802.79 บาท และมีหนี้สิน คิดเป�นร3อยละ 60.9 โดยเฉลี่ย 
18,281.86 บาท 

            2) ด�านสภาพสังคม 

ตาราง 3.5-42 การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสภาพสังคม 

ด�านสภาพสังคม มี ไม-มี รายละเอียด 
1. ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง 386 

(99.2%) 
3 

(0.8%) 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยเฉลี่ย 4 คน 

2. ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน 8 
(2.1%) 

381 
(97.9%) 

- 

3. ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 2 
(0.5%) 

387 
(99.5%) 

- 

  

             จากตาราง 3.5-42 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพักมีผู3ท่ีใช3สิทธิ
เลือกต้ัง คิดเป�นร3อยละ 99.2 โดยเฉลี่ย 4 คน ไม#มีความขัดแย3งกับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 97.9 และไม#มีภัยจาก
ผู3มีอิทธิพลคุกคามคิดเป�นร3อยละ 99.5 
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แผนภูมิ 3.5-95 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

           

มีความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมาก 
อยู#ในระดับมาก ( x = 4.04) และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 
 
           

ตาราง 3.5-43  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากกา

ด�านระบบสาธารณูปโภค
1. ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือด่ืม จากเขื่อน

2. ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเขื่อนทํานํ้าด่ืม 

3. ครัวเรือนมีไฟฟPาใช3 

4. ครัวเรือนมีโทรศัพท�ใช3  

5. ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 
เป�นต3น  
6. ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสารประจํา
ทาง เป�นต3น  

 

           

ซักล3าง หรือด่ืม จากเข่ือน คิดเป�นร3อยละ
คิดเป�นร3อยละ 92.3 มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ
หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น 
รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น
 

 

3

4

5

Series1

ค-า
เฉ

ลี่ย

ระดับความคิดเห็น 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

 3-523 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-95 พบว#า ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก 
มีความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมาก ( x = 4.08) สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 

  3) ด�านระบบสาธารณูปโภค 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านระบบ

ด�านระบบสาธารณูปโภค มี
ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือด่ืม จากเขื่อน 224

(57.6%
ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเขื่อนทํานํ้าด่ืม  152

(39.1%
359

(92.3%
358

(92.0%
ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 353

(90.7%

ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสารประจํา 319
(82.0%

  จากตาราง 3.5-43 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก ใช3น้ํา อาบ 
คิดเป�นร3อยละ57.6 ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ
มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ92.0 ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน 

หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น  คิดเป�นร3อยละ 90.7 และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น 
รับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 82.0 

สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความรักและ
สามัคคีกัน

ท-านสามารถ
ปรับตัวอยู-ใน

วัฒนธรรมหลัก
ของชุมชน

ท-าน
เปลี่ยนแปลงไป
ตามวัฒนธรรม

ต-างถ่ิน
4.08 4.04 3.62

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 
ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก            

ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก           
สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3      

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก ( x = 3.62) 

ด�านระบบสาธารณูปโภค 

มี ไม-มี 
224 

57.6%) 
165 

(42.4%) 
152 

39.1%) 
237 

(60.9%) 
359 

92.3%) 
30 

(7.7%) 
358 

92.0%) 
31 

(8.0%) 
353 

90.7%) 
36 

(9.3%) 

319 
82.0%) 

70 
(18.0%) 

ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก ใช3น้ํา อาบ 
ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ 39.1 มีไฟฟPาใช3  

ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน 
และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น 
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            4) ด�านสุขอนามัย 

ตาราง 3.5-44  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสุขอนามัย 

ด�านสุขอนามัย มี ไม-มี 
1. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง  341 

(87.7%) 
48 

(12.3%) 
2. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพใจแข็งแรง  378 

(97.2%) 
11 

(2.8%) 
3.  สมาชิกในครัวเรือนเป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม  46 

(11.8%) 
343 

(88.2%) 
4. สมาชิกในครัวเรือนได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและแพทย�
ทางเลือก (แผนโบราณ)  

358 
(92.0%) 

31 
(8.0%) 

5. สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย  338 
(86.9%) 

51 
(13.1%) 

6. ครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลักโภชนาการ  377 
(96.9%) 

12 
(3.1%) 

            จากตาราง 3.5-44 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ท และแพพักมีสุขภาพกาย
แข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 87.7 มีสุขภาพใจแข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 97.2 เป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม 
คิดเป�นร3อยละ 11.8 ได3รับ การดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือภูมิปCญญาและแพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ) 
คิดเป�นร3อยละ 92.0 สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกายคิดเป�นร3อยละ 86.9 และครัวเรือนจัดทําอาหาร  
ถูกหลักโภชนาการ คิดเป�น ร3อยละ 96.9 
 
            5) ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-45  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านการใช�ประโยชน 
   จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเขื่อนศรีนครินทร ใช- ไม-ใช- 
1. เข่ือนสร3างช่ือเสียงให3กับชุมชน 337 

(86.6%) 
52 

(13.4%) 
2. เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน 307 

(78.9%) 
82 

(21.1%) 
3. เข่ือนให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน 308 

(79.2%) 
81 

(20.8%) 
4. เข่ือนให3โอกาสใช3เป�นสถานท่ีพักผ#อน 321 

(82.5%) 
68 

(17.5%) 
5. เข่ือนให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน 306 

(78.7%) 
83 

(21.3%) 
6. เข่ือนให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 320 

(82.3%) 
69 

(17.7%) 
 

            จากตาราง 3.5-45 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก มีความคิดเห็น
ว#าเข่ือนสร3างชื่อเสียงให3กับชุมชนคิดเป�นร3อยละ 86.6 เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือนคิดเป�นร3อยละ 
78.9 ให3โอกาสทําการประมงในเข่ือนคิดเป�นร3อยละ 79.2 เป�นสถานท่ีพักผ#อนคิดเป�นร3อยละ 82.5 ให3โอกาส
จัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน คิดเป�นร3อยละ78.7 และให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป�นร3อยละ82.3 
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            6) ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-46  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านปoญหาจากการมี 
    เข่ือนศรีนครินทร 

ด�านปoญหาจากการมีเขื่อนศรีนครินทร มีปoญหา ไม-มีปoญหา 
1. คนต#างถ่ินรีสอร�ท และแพพักเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ  114 

(29.3%) 
275 

(70.7%) 
2. คนในชุมชนย3ายถ่ินออก  92 

(23.7%) 
297 

(76.3%) 
3. ทําให3เกิดมลพิษทางนํ้า  34 

(8.7%) 
355 

(91.3%) 
4. ทําให3เกิดขยะ  41 

(10.5%) 
348 

(89.5%) 

            จากตาราง 3.5-46 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก มีความคิดเห็น
ว#า มีคนต#างถ่ินเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 29.3 คนในชุมชนย3ายถ่ินออก คิดเป�นร3อยละ 23.7         
เกิดมลพิษทางน้ํา คิดเป�นร3อยละ 8.7 และทําให3เกิดขยะ คิดเป�นร3อยละ 10.5 

 
            7) ด�านความต�องการ 

ตาราง 3.5-47  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านความต�องการ 

ด�านความต�องการ มีความต�องการ ไม-มีความต�องการ 
1. ให3มีองค�กรการใช3นํ้า  375 

(96.4%) 
14 

(3.6%) 
2. ให3มีสวนสาธารณะ  376 

(96.7%) 
13 

(3.3%) 
3. การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบ
อาชีพ  

382 
(98.2%) 

7 
(1.8%) 

4. การคมนาคมท่ีสะดวก  380 
(97.7%) 

9 
(2.3%) 

5. การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดั้งเดิม  384 
(98.7%) 

5 
(1.3%) 

6. การเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย  347 
(89.2%) 

42 
(10.8%) 

            จากตาราง 3.5-47 ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก มีความ
ต3องการให3มีองค�กรการใช3น้ํา คิดเป�นร3อยละ 96.4 ให3มีสวนสาธารณะ คิดเป�นร3อยละ 96.7 การสนับสนุนการ
สร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 98.2 การคมนาคมท่ีสะดวก 
คิดเป�นร3อยละ 97.7 การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีด้ังเดิม คิดเป�นร3อยละ 98.7 และการเข3าถึง
วัฒนธรรมทันสมัย คิดเป�นร3อยละ 89.2 
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         (2.4.
 

แผนภูมิ 3.5-96 การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชน

           

86.6 และไม#เคย คิดเป�นร3อยละ 13.4
มากกว#า 2 ครั้งต#อป� คิดเป�นร3อยละ 

 

แผนภูมิ 3.5-97 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

มีการออกกําลังกายนาน ๆ ครั้ง คิดเป�นร3อยละ
สมํ่าเสมอเป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 
85.7 รองลงมา สนามในชุมชนคิดเป�นร3อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4%

86.6%

การตรวจสุขภาพ

31.1%

30.1%

38.8%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง นานๆ
คร้ัง
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(2.4.3) ด�านสาธารณสุขของพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก

  
การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชน

พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

  จากแผนภูมิ 3.5-96 พบว#า ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพ
13.4 โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 

ครั้งต#อป� คิดเป�นร3อยละ 32.3 

  

ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-97 พบว#า ความถ่ีในการออกกําลังกาย ส#วนใหญ#
ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 38.8 รองลงมา ไม#เคยออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 

สมํ่าเสมอเป�นประจํา คิดเป�นร3อยละ 30.1 ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 
รองลงมา สนามในชุมชนคิดเป�นร3อยละ 12.9 และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 1.4 ตามลําดับ

การตรวจสุขภาพ

ไม-เคย

เคย

63.5

32.3%
4.2%

ความถี่ท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ / 
เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง นานๆ
คร้ัง

1.4% 12

85.7%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านสาธารณสุขของพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก  

. 
การตรวจสุขภาพ และความถ่ีท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชน 

พบว#า ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพ คิดเป�นร3อยละ 
โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 63.5 และ

.. 

ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ความถ่ีในการออกกําลังกาย ส#วนใหญ#         
รองลงมา ไม#เคยออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 31.1 และ

โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ 

5%

ความถี่ท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ปIละ 1 คร้ัง

มากกว-า 2 คร้ัง

เดือนละ 1 คร้ัง

.9%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ท่ีฟpตเนส

ท่ีสนามในชุมชน

ท่ีบ�าน
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แผนภูมิ 3.5-98 วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

โรงพยาบาลของรัฐ คิดเป�นร3อยละ 
ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 
 

แผนภูมิ 3.5-99 โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

           

2557 ครอบครัวในพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก
โรคเบาหวาน คิดเป�นร3อยละ 22.0 
โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ
คนท3อง คิดเป�นร3อยละ 12.6 ตามลําดับ
 

0.5%
18.8%

0.8%

10.8% 1.3%

6.1% 5.3%

49.6%
22.0%

8.5% 8.5%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-98 พบว#าวิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ# ไป
โรงพยาบาลของรัฐ คิดเป�นร3อยละ 58.4 รองลงมา ซ้ือยากินเอง คิดเป�นร3อยละ 18.8
ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 10.8 ตามลําดับ 

  

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

  จากแผนภูมิ 3.5-99 พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพักส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 

22.0 และโรคหัวใจ กับโรคทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 
โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 53.7 รองลงมา เป�นผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ 
 

58.4%

9.4%

วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย
โรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน

ซื้อยากินเอง

คลินิกแพทย

สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข

รักษาด�วยสมุนไพร / แพทยทางเลือก

ปล-อยให�หายเอง

กลุ-มโรค

เปGนหวัดบ-อย/เร้ือรัง

โรคหอบหืด

โรคความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน

โรคหัวใจ

โรคทางเดินอาหาร

6.5%
26.4

53.7%

12.6% 0.8%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#าวิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ# ไป
18.8 และสถานีอนามัย/

. 

โรคและกลุ-มของผู�เจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 2556 - มกราคม 
ส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 49.6 รองลงมา

โรคทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 8.5 ตามลําดับ          
รองลงมา เป�นผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 26.4 และ

ศูนยบริการสาธารณสุข

แพทยทางเลือก

4%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

เด็ก

ผู�หญิง

คนแก-

คนท�อง
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แผนภูมิ 3.5-100 สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชน

           

อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 37.7 รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 
เปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 16.3 
รองลงมา ท้ังสูบบุหรี่/ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 

         (2.4.4
รีสอรทและแพพัก 

ตาราง 3.5-48  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ
    ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก

1. ความพึงพอใจชีวิต 
2. ความรู3สึกสบายใจ 
3. ความรู3สึกเบ่ือหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน
4. ความรู3สึกผิดหวังในตัวเอง 
5. ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข�
6. การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข
7.ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เมื่อมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน
8.ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
9. ความรู3สึกเห็นใจเมื่อผู3อ่ืนเป�นทุกข�
10. ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีปCญหา
11. การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อ่ืนเมื่อมีโอกาส
12. ความรู3สึกภูมิใจในตนเอง 
13. ความรู3สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู#ในครอบครัว
14. หากปRวยหนัก เช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน

37.7%

22.5%
6.2%

16.3%

1.1%
12.9% 2.2% 1.1%

สูงอายุ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
พันธุกรรม
อากาศเปล่ียนแปลง
โรคประจําตัว
เครียด
ทํางานหนัก
สัตวเปGนพาหะนําโรค
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สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชน

พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก  

  จากแผนภูมิ 3.5-100 พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ สูงอายุ
รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 22.5 

 ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีไม#สูบบุหรี่/ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 
ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 35.7 และด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 15.2 ตามลําดับ

(2.4.4) การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนพ้ืนท่ี

ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ
ประชาชนพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 

ประเด็น 
ระดับความพอใจ
x  

ความรู3สึกเบ่ือหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข� 
การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข 
ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เมื่อมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน 
ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
ความรู3สึกเห็นใจเมื่อผู3อ่ืนเป�นทุกข� 
ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีปCญหา 

เมื่อมีโอกาส 

ความรู3สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู#ในครอบครัว 
หากปRวยหนัก เช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี 
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน 

4.12 
4.05 
4.11 
4.22 
4.09 
3.69 
3.73 
3.86 
3.99 
4.05 
4.02 
4.09 
4.19 
4.21 
4.31 

ภาพรวม 3.89 

สาเหตุของโรค

สูงอายุ / อายุมาก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
พันธุกรรม
อากาศเปล่ียนแปลง
โรคประจําตัว
เครียด
ทํางานหนัก
สัตวเปGนพาหะนําโรค

13.1%

35.7%

36.0%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 
สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชน 

พบว#า ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ สูงอายุ/
22.5 และจากอากาศ

ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 36.0 
ตามลําดับ 

การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนพ้ืนท่ี          

ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ  

ระดับความพอใจ/ความสุข 
S.D. แปลผล 

0.625 
0.720 
0.993 
0.919 
1.061 
0.807 
0.788 
0.775 
0.777 
0.762 
0.737 
0.756 
0.740 
0.727 
0.712 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

0.455 มาก 

15.2%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา

สูบบุหร่ี / ยาเส�น

ด่ืมสุรา

ท้ังสูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา

ไม-สูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา
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            จากตาราง 3.5-48 ผลการวิเคราะห�การประเมินการมีสุขภาพจิต
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีรีสอร�ท และแพพักพบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 3.89, S.D. = 
0.455) หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน อยู#ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.31, S.D. = 0.712) รองลงมา ความรู3สึกผิดหวังในตัวเองอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.22, S.D. = 
0.919) และหากปRวยหนัก เชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดีอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.21, S.D. = 
0.727) ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข อยู#ในระดับมาก ( x = 
3.69, S.D. = 0.807) 
 
         (2.4.5) ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ตาราง 3.5-49  จํานวนและร�อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 
    ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ประเด็น จํานวน (n = 386) ร�อยละ 
1. การมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

26 
363 

6.7 
93.3 

2. เหตุผลการมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� - พักผ#อนหย#อนใจ 
- รักษาโรค 
- ทัศนศึกษา 
- มาช่ืนชมธรรมชาติ 
- ออกกําลังกาย 
- ใกล3บ3าน 
- เปล่ียนบรรยากาศ 

306 
10 
8 

133 
13 
26 
109 

50.6 
1.7 
1.3 
22.0 
2.1 
4.3 
18.0 

3. การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเขื่อนศรีนครินทร� - ไป 
- ไม#ไป 

27 
362 

6.9 
93.1 

4. ความต3องการพักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

87 
302 

22.4 
77.6 

5. ความต3องการการรับบริการเสริม 
นอกเหนือจากบ3านพัก 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

91 
298 

23.4 
75.6 

6. การมีนํ้าใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ี
ท#องเท่ียว 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

24 
365 

6.2 
93.8 

7. การได3รับบริการไฟฟPาในพื้นท่ี 
 

- เพียงพอ 
- ไม#เพียงพอ 

20 
369 

5.1 
94.9 

8. การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม 
           

- สะดวก 
- ไม#สะดวก 

22 
357 

5.7 
94.3 

9. การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย - ปลอดภัย 
- ไม#ปลอดภยั 

5 
384 

1.3 
98.7 

10. การท้ิงขยะลงถังขยะทุกคร้ัง - ใช# 
- ไม#ใช# 

22 
367 

5.7 
94.3 

            จากตาราง 3.5-49 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ี
รีสอร�ทและแพพักด3านการท#องเท่ียวและสุนทรียภาพ พบว#า ส#วนใหญ#ต3องการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�จํานวน 
363 คน คิดเป�นร3อยละ 93.3 และไม#ต3องการจํานวน 26 คน คิดเป�นร3อยละ 6.7 
            เหตุผลการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ต3องการพักผ#อนหย#อน
ใจจํานวน 306 คน คิดเป�นร3อยละ 50.6 รองลงมา  มาชื่นชมธรรมชาติ จํานวน 133 คน คิดเป�นร3อยละ 22.0 และ
เปลี่ยนบรรยากาศ จํานวน 109 คน คิดเป�นร3อยละ 18.0 
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            การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเข่ือนศรีนครินทร� ส#วนใหญ#ประชาชน           
มีความคิดเห็นต3องการจํานวน 362 คน คิดเป�นร3อยละ 93.1 และไม#ต3องการจํานวน 27 คน คิดเป�นร3อยละ 6.9 
            ความต3องการพักบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� ส#วนใหญ#ประชาชน          
มีความคิดเห็นต3องการจํานวน 302 คน คิดเป�นร3อยละ 77.6 และไม#ต3องการจํานวน 87 คน คิดเป�นร3อยละ 
22.4 
            ความต3องการการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพักส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นต3องการจํานวน 298 คน คิดเป�นร3อยละ 75.6 และไม#ต3องการจํานวน 91 คน คิดเป�น
ร3อยละ 23.4 
            การมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ีท#องเท่ียว         
ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นเพียงพอจํานวน 365 คน คิดเป�นร3อยละ 93.8 และไม#เพียงพอ จํานวน 24 คน 
คิดเป�นร3อยละ 6.2 
            การได3รับบริการไฟฟPาในพ้ืนท่ี ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
เพียงพอ จํานวน 369 คน คิดเป�น ร3อยละ 94.9 และไม#เพียงพอ จํานวน 20 คน คิดเป�นร3อยละ 5.1 
            การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
สะดวก จํานวน 367 คน คิดเป�นร3อยละ 94.3 และไม#สะดวก จํานวน 22 คน คิดเป�นร3อยละ 5.7 
            การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย ส#วนใหญ#ประชาชน         
มีความคิดเห็นปลอดภัยจํานวน 384 คน คิดเป�นร3อยละ 98.7 และไม#ปลอดภัยจํานวน 5 คน คิดเป�นร3อยละ 1.3 
            การท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้ง ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นใช#
จํานวน 367 คน คิดเป�นร3อยละ 94.3  และไม#ใช#จํานวน 22 คน คิดเป�นร3อยละ 5.7 
 
         (2.4.6) การประเมินความรู�สึกหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-50  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู�สึกหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D แปลผล 
1. ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�  
2. ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน 
3. ความสวยงามของสถานท่ีใกล3เคียงกับเข่ือน 
4. ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆบริเวณเข่ือน 
5. ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน 
6. ความต3องการให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 
7. ความต3องการรถรับ-ส#งบริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล3เคียง 
8. ความต3องการกิจกรรมทางนํ้า เช#นล#องแพ ตกปลา  
9. ความต3องการกิจกรรมทางบก เช#นข่ีจักรยานรอบเข่ือน เท่ียวปRา   
10. ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP  
11. ความคาดว#าจะกลับมาเท่ียวอีก 
12. การบอกต#อกับเพ่ือนๆให3มาเท่ียวอีก 
13. การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก 

4.18 
4.16 
4.12 
3.80 
3.78 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
4.13 
4.13 
4.16 
4.18 

0.592 
0.641 
0.754 
0.882 
1.017 
0.874 
0.836 
0.869 
0.880 
0.789 
0.734 
0.723 
0.738 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม     4.02 0.523 มาก 
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ศรีนครินทร�ของประชาชนรีสอร�ทและ
หากพิจารณาเป�นรายข3ออยู#ในระดับมาก
4.18, S.D. = 0.592) รองลงมา การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก
พึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ� ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน 
ลําดับสุดท3าย ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน
 
       (2.5) ด�านเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีริมตล่ิง

         (2.5.1)

แผนภูมิ 3.5-

           
52.6 และเป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 33.5 และอายุตั้งแต# 
 

แผนภูมิ 3

           
99.7 รองลงมานับถือศาสนาคริสต� 

52.6%

เพศ
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  จากตาราง 3.5-50 ผลการวิเคราะห�ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน
ศรีนครินทร�ของประชาชนรีสอร�ทและ แพพัก พบว#า โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 

ยข3ออยู#ในระดับมากทุกข3อ ลําดับแรก ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�
การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก ( x = 4.18, S.D. = 

ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน ( x = 4.16, S.D. = 0
ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน ( x = 3.78, S.D. = 1.017) 

ด�านเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

(2.5.1) ข�อมูลส-วนบุคคลของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

 

-101 ข�อมูลเพศ และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-101 พบว#า ส#วนใหญ#เป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 
และเป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 47.4 โดยมีอายุ 41-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 47.1 รองลงมาอายุ 

และอายุตั้งแต# 61 ป� ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 17.6 ตามลําดับ 

. 

3.5-102 ข�อมูลศาสนาของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

  จากแผนภูมิ 3.5-102 พบว#า ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 
 คิดเป�นร3อยละ 0.3 

 

47.4%

หญิง

ชาย

1.8%
33.

47.1%

17.6%

99.7%

0.3% ศาสนา

พุทธ

คริสต

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน         
= 4.02, S.D. = 0.523) 

ทุกข3อ ลําดับแรก ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� ( x = 
S.D. = 0.738) และความ        

0.641) ตามลําดับ ส#วน

 

. 

และอายุของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#เป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 
รองลงมาอายุ 21-40 ป� 

 

ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร3อยละ 

.5%

อายุ

ตํ่ากว-า 21 ปI

21 - 40 ปI

41 - 60 ปI

ต้ังแต- 61 ปIข้ึนไป
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แผนภูมิ 3.5-103 

           
ประถมศึกษา (ประถม 1-6) คิดเป�นร3อยละ 
18.9 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

แผนภูมิ 3.5-104 

           
ทะเบียนสมรส คิดเป�นร3อยละ 67.
ร3อยละ 11.6 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 3.5-105 

           
เป�นหัวหน3าครอบครัว คิดเป�นร3อยละ
18.4 ตามลําดับ 

16.4%

5.5%

4.3% 12.3

67.2%

31.5%

18.4% 1.0%
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103 ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภู มิ  3.5-103  พบว#า  ส# วนใหญ#จบการศึกษาระดับ
คิดเป�นร3อยละ 35.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 

และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) คิดเป�นร3อยละ 16.4 ตามลําดับ

.

104 ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-104 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส
.2 รองลงมาโสด คิดเป�นร3อยละ 21.2 และหม3าย/หย#า

105 ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-105 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน
คิดเป�นร3อยละ 43.3 รองลงมา คู#สมรส คิดเป�นร3อยละ 31.5 และบุตร

7.0%

35.3%

18.9%

3% 0.3% ระดับการศึกษา

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

ประถมศึกษา (ประถม 1 - 6)

มัธยมศึกษาตอนต�น (มัธยม 1 - 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4

อาชีวศึกษาตอนต�น (ปวช.)

อาชีวศึกษาข้ันสูง (อนุปริญญา / 

ปริญญาตรี

สูงกว-าปริญญาตรี

21.2%

11.6%

สถานภาพสมรส

โสด
หม�าย / หย-า / แยกกนัอยู-
สมรส / จดทะเบียนสมรส

43.3%

%

% 5.3%0.5% สถานภาพในครัวเรือน

หัวหน�าครอบครัว

คู-สมรส

บุตร / ธิดา

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ข�อมูลระดับการศึกษาของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า  ส# วนใหญ#จบการศึกษาระดับ
มัธยม 1-3) คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ 

. 

ข�อมูลสถานภาพสมรสของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพสมรส/จด
หย#า/แยกกันอยู# คิดเป�น

. 

ข�อมูลสถานภาพในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพในครัวเรือน       
และบุตร/ธิดา คิดเป�นร3อยละ 

ไม-จบการศึกษา แต-พออ-านออกเขียนได�

 3)

4 - 6)

/ ปวส.)



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

  

แผนภูมิ 3.5-106 ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
เป�นครอบครัว (พ#อ แม# ลูก) คิดเป�นร3อยละ 
และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ# เป�นเพศหญิง

แผนภูมิ 3.5-107 ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง
 

           
แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุส#วนใหญ# อายุ 
29.3 และอายุ 61 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 
60.0 อายุ 8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 22
 

94.7%

5.3% ลักษณะครอบครัว

5.7%
29.3%

47.6%

17.4%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภู มิ  3 .5-106  พบว# า  ส# วนใหญ#ลั กษณะครอบครั ว
คิดเป�นร3อยละ 94.7 และครอบครัวขยาย (ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน

และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส#วนใหญ# เป�นเพศหญิง คิดเป�นร3อยละ 50.4 และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 

 

ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-107 พบว#าส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามช#วงอายุส#วนใหญ# อายุ 26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 47.6 อายุ 8

ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 17.4 โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ 26
22.1 และอายุ 61 ป� ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 13.6 ตามลําดับ
 

ลักษณะครอบครัว

ครอบครัว (พ-อ แม- ลูก)

ครอบครัวชยาย (ญาติพ่ี
น�องอยู-รวมกัน)

49.6%
จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

%

จํานวนครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIข้ึนไป

4.3%
22.

60.0%

13.6%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว# า  ส# วนใหญ#ลั กษณะครอบครั ว                
ญาติพ่ีน3องอยู#รวมกัน) คิดเป�นร3อยละ 5.3 

และเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 49.6 

 

ลักษณะครอบครัว และจํานานสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#าส#วนใหญ#จํานวนครัวเรือนของผู3ตอบ
8-25 ป� คิดเป�นร3อยละ 

26-60 ป� คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ  

50.4%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน

เพศหญิง
เพศชาย

.1%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จําแนกตามช-วงอายุ

เด็กแรกเกิด - 7 ปI

อายุ 8 - 25 ปI

อายุ 26 - 60 ปI

อายุ 61 ปIขึ้นไป



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-108 จํานว

           
คิดเป�นร3อยละ 98.7 และมีสมาชิกท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 60.0 และ 5 เดือน คิดเป�นร3อยละ 

.แผนภูมิ 3.5-109 จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

 

           
คิดเป�นร3อยละ 77.8 และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 
กาญจนบุรี คิดเป�นร3อยละ 59.1 รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 
5.7 ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ต้ังแต# 
5 ป� คิดเป�นร3อยละ 22.7 และ 6-10 

1.3%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

77.8

22.2%

ภูมิลําเนา

13.6%

33.0%
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จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-108 พบว#า ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ�
และมีสมาชิกท่ีกําลังต้ังครรภ� คิดเป�นร3อยละ 1.3 โดยอายุครรภ�ประมาณ 
เดือน คิดเป�นร3อยละ 40.0 

 
 

. 

นประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในตําบลอ่ืนๆ/อําเภออ่ืนๆ/ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด 
และระยะเวลาย�ายมาอยู-ในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

  จากแผนภูมิ 3.5-109 พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน 
และย3ายมาจากท่ีอ่ืน คิดเป�นร3อยละ 22.2 โดยย3ายมาจากตําบลอ่ืนๆ/

รองลงมา จากภาคกลาง คิดเป�นร3อยละ 33.0 และภาคตะวันออก คิดเป�นร3อยละ 
ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีย3ายมาอยู#ในชุมชน ส#วนใหญ# ต้ังแต# 21 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 

10 ป� คิดเป�นร3อยละ 21.6 ตามลําดับ 

98.7%

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนท่ีกําลงัต้ังครรภ

ไม-มี
มี

40.0%

อายุครรภ

8%

เกิดในชุมชนนี้

ย�ายมาจากท่ีอ่ืน

59.1%

33.0%

1.1% 5.7% 1.1%

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในอําเภอ

22.7%

21.6%
9.1%

ระยะเวลาท่ีย�ายมาอยู-ในชุมชน

ต่ํากว-า 5 ปI

6 - 10 ปI

11 - 15 ปI

16 - 20 ปI

ตั้งแต- 21 ปIขึ้นไป

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

นสมาชิกในครัวเรือนท่ีตั้งครรภของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ไม#มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังต้ังครรภ�
โดยอายุครรภ�ประมาณ 3 เดือน คิดเป�น

 

 

ภาคอ่ืนๆ ภูมิลําเนาเกิด  
 

พบว#า ส#วนใหญ#มีภูมิลําเนาท่ีเกิดในชุมชน       
/อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัด

และภาคตะวันออก คิดเป�นร3อยละ 
ป�ข้ึนไป คิดเป�นร3อยละ 33.0 รองลงมาตํ่ากว#า 

60.0%

3 เดือน

5 เดือน

จํานวนประชาชนท่ีอพยพมาอยู-ในอําเภอ

ตําบล / อําเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต�



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-110 ประเภทและจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ
จัดสรรจากรัฐบาล คิดเป�นร3อยละ 
ร3อยละ 69.4 รองลงมา 6-10 ไร# คิดเป�นร3อยละ 

    

แผนภูมิ 3.5-111 อาชีพและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
ร3อยละ 47.4 รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�น
ตามลําดับ โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด ข3าว และพริก

แผนภูมิ 3.5-112 

           
ร3อยละ 57.1 และค3าขาย คิดเป�นร3อยละ 

74.1

11.8%
6.5%

7.6%
ประเภททีด่ินที่ถือครอง

11.1%10.1%

26.7%
47.4%

0.3%

3.0%

0.3%
0.3%

0.8%

อาชีพหลัก

42.9%

อาชีพรอง
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ประเภทและจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-110 พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
ครอบครัวเป�นของตนเอง คิดเป�นร3อยละ 74.1 รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 

ละ 7.6 ตามลําดับ ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ#ตํ่ากว#า 
ไร# คิดเป�นร3อยละ 13.0 และ 11-15 ไร# คิดเป�นร3อยละ 9.8 ตามลําดับ

 

อาชีพและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-111 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก ค3าขาย คิดเป�น
รองลงมา รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ 26.7 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป�นร3อยละ 

โดยพืชผลทางการเกษตรกรรม ได3แก# ข3าวโพด ข3าว และพริก 

 

112 อาชีพรอง และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-112 พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพรอง เกษตรกรรม
คิดเป�นร3อยละ 42.9 ส#วนอาชีพเสริมส#วนใหญ# รับจ3างท่ัวไป คิดเป�นร3อยละ

1%

ประเภททีด่ินที่ถือครอง
ของตนเอง

เช-าผู�อืน่ทั้งหมด

เช-าผู�อืน่บางส-วน

ที่ดินจัดสรรจากรัฐบาล

12.0%

9.8% 8.8%
จํานวนที่ดินที่ถือครอง

%

%

อาชีพหลัก
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
รับจ�างท่ัวไป
ค�าขาย
ธุรกิจส-วนตัว
ไม-ได�ประกอบอาชีพ
ทําการประมง
แม-บ�าน
นักเรียน / นักศึกษา

17.1%

48
7.3%

19.5%
7.3%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

57.1%

เกษตรกรรม

ค�าขาย

23.9

50.0%

26.1%
อาชีพเสริม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 
ประเภทและจํานวนท่ีดินท่ีถือครองของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีสถานภาพการถือครองท่ีดิน
รองลงมา เช#าจากผู3อ่ืนท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 11.8 และท่ีดิน

ส#วนจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง ส#วนใหญ#ตํ่ากว#า 5 ไร# คิดเป�น      
ตามลําดับ  

. 

อาชีพและจํานวนพืชทางการเกษตรของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีอาชีพหลัก ค3าขาย คิดเป�น       
รัฐวิสาหกิจ คิดเป�นร3อยละ 11.1 

. 

และอาชีพเสริมของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

รอง เกษตรกรรม คิดเป�น 
คิดเป�นร3อยละ 50.0 

69.4%

จํานวนที่ดินที่ถือครอง

ตํากว-า 5 ไร-
6 - 10 ไร-
11 - 15 ไร
ต้ังแต- 16 ไรข้ึนไป

48.8%

จํานวนพืชผลทางการเกษตรกรรม

ปลูกพริก

ปลูกข�าวโพด

ปลูกมันสัมปะหลัง

ทํานา

ปลูกอ�อย

9%
เกษตรกรรม

รับจ�างทัว่ไป

ค�าขาย
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      แผนภูมิ 3.5

           
บาท และรายจ#ายเฉลี่ยต#อเดือน 13
 

แผนภูมิ 3.5-114 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชนและระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
41 ป� และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 
 

แผนภูมิ 3.5-115 การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 1.8 ตามลําดับ 

5,000
10,000

15,000

20,000

จํา
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

0.
20.
40.
60.
80.

Series

ระ
ยะ

1.8

บาท
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5-113 รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-113 พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 
13,730.48 บาท 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชนและระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-114 พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 
ป� และระยะทางเฉลี่ยจากบ3านถึงเข่ือน 64.8 กิโลเมตร  

. 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-115 พบว#า ส#วนใหญ#ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�
ความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน คิดเป�นร3อยละ 92.4 รองลงมา ไม#ทราบข3อมูล คิดเป�นร3อยละ 

-

000.00 
000.00 

000.00 

000.00 

รายได�เฉลี่ยต-อ
เดือน

รายจ-ายเฉลี่ยนต-อ
เดือน

Series1 18,682.37 13,730.48 

รายรับ รายจ-ายโดยเฉลี่ย

.0

.0

.0

.0

.0

ระยะเวลาที่อาศัย
อยู-ในชุมชน (ปI)

ระยะทางจากบ�าน
ถึงเขื่อน (กม.)

Series1 41.0 64.8

ระยะเวลา / ระยะทาง

92.4%

8% 5.8%
เกณฑความจําเปGนพ้ืนฐาน

ผ-าน
ไม-ผ-าน
ไม-ทราบข�อมูล

บาท 

บาท 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

รายได�และรายจ-ายโดยเฉล่ียของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 18,682.37 

. 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู-ในชุมชนและระยะทางจากบ�านถึงเข่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู#ในชุมชนเฉลี่ย 

 

การผ-านเกณฑความจําเปGนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#ครัวเรือนท่ีผ#านเกณฑ�        
 5.8 และไม#ผ#านเกณฑ� 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

แผนภูมิ 3.5-116 

           
คิดเป�นร3อยละ 57.1 รองลงมา ออมทรัพย� คิดเป�นร3อยละ 
โดยมีตําแหน#งเป�นสมาชิก เป�นร3อยละ 

แผนภูมิ 3.5-117 การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
สร3างเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 72.3 และรับรู3
และส#วนราชการ 

แผนภูมิ 3.5-118 การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
เข่ือน คิดเป�นร3อยละ 67.8 และไม#รับรู3
และส#วนราชการ 

21.4%

57.1%

14.3% 7.1% การมีส-วนร-วมในชุมชน

27.7%

72.3%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

67

32.2%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน
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116 การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง
 

  จากแผนภูมิ 3.5-116 พบว#า การมีส#วนร#วมในชุมชน ส#วนใหญ#
รองลงมา ออมทรัพย� คิดเป�นร3อยละ 21.4 และสหกรณ� คิดเป�นร3อยละ 

เป�นร3อยละ 100.0 

  
การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-117 พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
และรับรู3 คิดเป�นร3อยละ 27.7 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

 

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

  จากแผนภูมิ 3.5-118 พบว#า ส#วนใหญ#มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
และไม#รับรู3 คิดเป�นร3อยละ 32.2 โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

การมีส-วนร-วมในชุมชน

ออมทรัพย

อสม.

สหกรณ

อบต.

100.0%

ตําแหน-ง

%

การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

65.5%
11.8%

10.9%
5.4% 6.4%

แหล-งข�อมูล

67.8%

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเขื่อน

เคย

ไม#เคย

55.8%
14.5%

13.4%

11.1% 1.9% 3.3%

รับรู� 
 

ไม-รับรู� 

รับรู� 
 

ไม-รับรู� 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

การมีส-วนร-วมในชุมชนของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า การมีส#วนร#วมในชุมชน ส#วนใหญ# อสม. 
และสหกรณ� คิดเป�นร3อยละ 14.3 ตามลําดับ       

 
การรับรู�ข�อมูลก-อนการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#ไม#มีการรับรู3ข3อมูลก#อนการ
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

 

การรับรู�ข�อมูลหลังการก-อสร�างเข่ือน และแหล-งข�อมูลท่ีรับรู�ของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

มีการรับรู3ข3อมูลหลังการสร3าง
โดยรับรู3ข3อมูลจากการประชาสัมพันธ�จากภาครัฐ

ตําแหน-ง

สมาชิก

%

การประชาสัมพันธจาก
ภาครัฐ/ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา 
มารดา / ญาติพ่ีน�อง

แหล-งข�อมูล
การประชาสัมพันธจากภาครัฐ/
ราชการ
ผู�ใหญ-บ�าน / ผู�นําชุมชน

ประชาชนในหมู-บ�าน

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ

การบอกกล-าวจากบิดา มารดา / 
ญาติพี่น�อง
การศึกษาข�อมูลจาก Internet
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       แผนภูมิ 3.5-119 ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน

           
74.6 และเฉยๆ/ไม#มีความคิดเห็น คิดเป�นร3อยละ 
 
         (2.5.2)
           

ตาราง 3.5-51  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ

ด�านเศรษฐกิจ 
1. การมีบ3าน/ท่ีอยู#อาศัยมั่นคง  

2. การมีห3องส#วนตัวในบ3าน/ท่ีอยู#อาศัย 

3. ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

4. ครัวเรือนของท#านมีรายได3พอเพียง  

5. ครัวเรือนของท#านมีเงินออม  

6. ครัวเรือนของท#านมีหน้ีสิน  

           
คิดเป�นร3อยละ 98.0 มีห3องส#วนตัวในบ3าน
เป�นร3อยละ 56.9 โดยเฉลี่ย 6.22 
มีเงินออม คิดเป�นร3อยละ 60.5 โดยเฉลี่ย 
4,191.71 บาท 
 

25.4%
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.

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน
พ้ืนท่ีริมตล่ิง 

  จากแผนภูมิ 3.5-119 พบว#า ส#วนใหญ#ประชาชนพอใจ คิดเป�นร3อยละ
คิดเป�นร3อยละ 25.4 

(2.5.2) การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร
  1) ด�านเศรษฐกิจ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ

มี ไม-มี 
389 

(98.0%) 
8 

(2.0%) 
ท่ีอยู#อาศัย  391 

(98.5%) 
6 

(1.5%) 
ครัวเรือนของท#านมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัย  226 

(56.9%) 
171 

(43.1%) 
ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิ

ในท่ีดิน โดยเฉลี่ย 
 280 

(70.5%) 
117 

(29.5%) 
ประชาชนในชุมชนมีรายได3
โดยเฉลี่ย 

240 
(60.5%) 

157 
(39.5%) 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม
โดยเฉลี่ย 

214 
(53.9%) 

183 
(46.1%) 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน
โดยเฉลี่ย 

   จากตาราง 3.5-51 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมีท่ีอยู#อาศัยม่ันคง 
มีห3องส#วนตัวในบ3าน/ ท่ีอยู#อาศัยคิดเป�นร3อยละ 98.5 มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

22 ไร# มีรายได3พอเพียง คิดเป�นร3อยละ 70.5 โดยเฉลี่ย 
โดยเฉลี่ย 1,831.70 บาท และมีหนี้สิน คิดเป�นร3อยละ 

 

74.6%

ความรู�สึกในการดําเนินงาน

พอใจ

เฉยๆ / ไม-มีความคิดเห็น

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ความรู�สึกในการดําเนินงานโดยรวมของเข่ือนศรีนครินทรของประชาชน 

ส#วนใหญ#ประชาชนพอใจ คิดเป�นร3อยละ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านเศรษฐกิจ 

รายละเอียด 
- 

- 

ประชาชนในชุมชนมีกรรมสิทธ์ิ 
ในท่ีดิน โดยเฉลี่ย 6.22 ไร# 
ประชาชนในชุมชนมีรายได3 
โดยเฉลี่ย 18,907.37 บาท 

ประชาชนในชุมชนมีเงินออม 
โดยเฉลี่ย 1,831.70 บาท 

ประชาชนในชุมชนมีหน้ีสิน 
โดยเฉลี่ย 4,191.71 บาท 

ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมีท่ีอยู#อาศัยม่ันคง       
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน/ท่ีอยู#อาศัยคิด

โดยเฉลี่ย 18,907.37 บาท         
คิดเป�นร3อยละ 53.9 โดยเฉลี่ย 
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ตาราง 3.5-52  การประเมินความเปล่ียนแปลงห

ด�านสภาพสังคม 
1. ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง

2. ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน

3. ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม

           
คิดเป�นร3อยละ 99.8 โดยเฉลี่ย 3 คนมีความขัดแย3งกับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 0.8 

แผนภูมิ 3.5-120 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

           
ความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด  
ระดับมาก ( x = 4.10) และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก 
 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักและสามัคคี

Series1 4

ค-า
เฉ

ลี่ย

ระดับความคิดเห็น 
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  2) ด�านสภาพสังคม 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสภาพสังคม

มี ไม-มี 
ครัวเรือนของท#านมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกตั้ง 396 

(99.8%) 
1 

(0.2%) 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉลี่ย 

ครัวเรือนของท#านมีความขัดแย3งกับชุมชน 4 
(1.0%) 

393 
(99.0%) 

ครัวเรือนของท#านมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 3 
(0.8%) 

390 
(99.2%) 

   จากตาราง 3.5-52 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกต้ัง
คนมีความขัดแย3งกับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 1.0 และมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

   จากแผนภูมิ 3.5-120 พบว#า ส#วนใหญ#ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมี
ความรักและสามัคคีกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด  ( x = 4.45) สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3อยู#ใน

และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต#างถ่ิน อยู#ในระดับมาก ( x

 

สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักและสามัคคี

กัน

ท-านสามารถปรบัตัว
อยู-ในวัฒนธรรมหลัก

ของชุมชน

ท-านเปลีย่นแปลงไป
ตามวัฒนธรรมต-างถ่ิน

4.45 4.1 3.41

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านสภาพสังคม 

รายละเอียด 
ผู3มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉลี่ย 3 คน 

- 

- 

ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมีผู3ท่ีใช3สิทธิเลือกต้ัง     
และมีภัยจากผู3มีอิทธิพลคุกคาม 

. 

ประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งมี
สามารถปรับตัวอยู#ในวัฒนธรรมหลักของชุมชนได3อยู#ใน

= 3.51)  
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            3) ด�านระบบสาธารณูปโภค 

ตาราง 3.5-53  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านระบบสาธารณูปโภค 

ด�านระบบสาธารณูปโภค มี ไม-มี 
1. ครัวเรือนใช3นํ้า อาบ ซักล3าง หรือดื่ม จากเข่ือน 63 

(15.9%) 
334 

(84.1%) 
2. ครัวเรือนใช3นํ้าสะอาดจากเข่ือนทํานํ้าดื่ม  35 

(8.8%) 
362 

(91.2%) 
3. ครัวเรือนมีไฟฟPาใช3 391 

(98.5%) 
6 

(1.5%) 
4. ครัวเรือนมีโทรศัพท�ใช3  391 

(98.5%) 
6 

(1.5%) 
5. ครัวเรือนได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุชุมชน 
เป�นต3น  

386 
(97.2%) 

11 
(2.8%) 

6. ครัวเรือนได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3โดยสาร รถโดยสาร
ประจําทาง เป�นต3น  

364 
(91.7%) 

33 
(8.3%) 

             จากตาราง 3.5-53 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่งใช3น้ํา อาบ ซักล3าง 
หรือด่ืม จากเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 15.9 ใช3น้ําสะอาดจากเข่ือนทําน้ําด่ืม คิดเป�นร3อยละ 8.8 มีไฟฟPาใช3 คิดเป�น
ร3อยละ 98.5 มีโทรศัพท�ใช3 คิดเป�นร3อยละ 98.5 ได3รับข#าวสาร เช#น หอกระจายข#าวในชุมชน หนังสือพิมพ� 
โทรทัศน� วิทยุชุมชน เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 97.2 และได3ใช3บริการระบบขนส#งสาธารณะ เช#น รถรับจ3าง รถตู3
โดยสาร รถโดยสารประจําทาง เป�นต3น คิดเป�นร3อยละ 91.7 

            4) ด�านสุขอนามัย 

ตาราง 3.5-54  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านสุขอนามัย 

ด�านสุขอนามัย มี ไม-มี 
1. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพกายแข็งแรง  371 

(93.5%) 
26 

(6.5%) 
2. สมาชิกในครัวเรือนมีสุขภาพใจแข็งแรง  394 

(99.2%) 
3 

(0.8%) 
3.  สมาชิกในครัวเรือนเป�นโรคติดต#อหรือ โรคทางพันธุกรรม  17 

(4.3%) 
380 

(95.7%) 
4. สมาชิกในครัวเรือนได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือ ภูมิปCญญาและแพทย�ทางเลือก 
(แผนโบราณ)  

322 
(81.1%) 

75 
(18.9%) 

5. สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกาย  372 
(93.7%) 

25 
(6.3%) 

6. ครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลักโภชนาการ  384 
(96.7%) 

13 
(3.3%) 

             จากตาราง 3.5-54 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง มีสุขภาพกายแข็งแรง 
คิดเป�นร3อยละ 93.5 มีสุขภาพใจแข็งแรง คิดเป�นร3อยละ 99.2 เป�นโรคติดต#อ หรือโรคทางพันธุกรรม คิดเป�น
ร3อยละ 4.3 ได3รับการดูแลจากแพทย�แผนปCจจุบัน หรือภูมิปCญญาและแพทย�ทางเลือก (แผนโบราณ) คิดเป�น
ร3อยละ 81.1 สมาชิกในครัวเรือนมีการออกกําลังกายคิดเป�นร3อยละ 93.7 และครัวเรือนจัดทําอาหารถูกหลัก
โภชนาการ คิดเป�นร3อยละ 96.7 
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            5) ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-55  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านการใช�ประโยชน 
   จากโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านการใช�ประโยชนจากโครงการเขื่อนศรีนครินทร ใช- ไม-ใช- 
1. เข่ือนสร3างช่ือเสียงให3กับชุมชน 374 

(94.2%) 
23 

(5.8%) 
2. เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน 343 

(86.4%) 
54 

(13.6%) 
3. เข่ือนให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน 310 

(78.1%) 
87 

(21.9%) 
4. เข่ือนให3โอกาสใช3เป�นสถานท่ีพักผ#อน 369 

(92.9%) 
28 

(7.1%) 
5. เข่ือนให3โอกาสจัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน 355 

(89.4%) 
42 

(10.6%) 
6. เข่ือนให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 365 

(91.9%) 
32 

(8.1%) 

             จากตาราง 3.5-55 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง มีความคิดเห็นว#า
เข่ือนสร3างชื่อเสียงให3กับชุมชน คิดเป�นร3อยละ 94.2 เข่ือนให3โอกาสมีท่ีทํากินกับครัวเรือน คิดเป�นร3อยละ 86.4        
ให3โอกาสทําการประมงในเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 78.1 เป�นสถานท่ีพักผ#อน คิดเป�นร3อยละ 92.9 ให3โอกาส         
จัดกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน คิดเป�นร3อยละ 89.4 และให3คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป�นร3อยละ 91.9 

            6) ด�านปoญหาจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-56  การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านปoญหาจาก 
    การมีเข่ือนศรีนครินทร 

ด�านปoญหาจากการมีเขื่อนศรีนครินทร มีปoญหา ไม-มีปoญหา 
1. คนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ  46 

(11.6%) 
351 

(88.4%) 
2. คนในชุมชนย3ายถ่ินออก  23 

(5.8%) 
274 

(94.2%) 
3. ทําให3เกิดมลพิษทางนํ้า  52 

(13.1%) 
345 

(86.9%) 
4. ทําให3เกิดขยะ  50 

(12.6%) 
347 

(87.4%) 

             จากตาราง 3.5-56 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง มีความคิดเห็นว#า            
คนต#างถ่ินอพยพเข3ามาเบียดเบียนอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 11.6 ในชุมชนย3ายถ่ินออก คิดเป�นร3อยละ 5.8           
เกิดมลพิษทางน้ํา คิดเป�นร3อยละ 13.1 และทําให3เกิดขยะคิดเป�นร3อยละ 12.6 
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ตาราง 3.5-57  การประเมินความเปล่ียนแปลงห

ด�านความต�องการ
1. ให3มีองค�กรการใช3นํ้า  

2. ให3มีสวนสาธารณะ  

3. การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ

4. การคมนาคมท่ีสะดวก  

5. การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดังเดิม 

6. การเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย  

           
องค�กรการใช3น้ํา คิดเป�นร3อยละ 96.7
วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ
การอนุรักษ�วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดังเดิม คิดเป�นร3อยละ
คิดเป�นร3อยละ 97.2 

           

แผนภูมิ 3.5-121 การตรวจสุขภาพ

           
ร3อยละ 92.2 และไม#เคย คิดเป�นร3อยละ 
และมากกว#า 2 ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 
 

7.8%

92.2%

การตรวจสุขภาพ
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  7) ด�านความต�องการ 

การประเมินความเปล่ียนแปลงหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทรด�านความต�องการ

ด�านความต�องการ มีความต�องการ
384 

(96.7%) 
286 

(97.2%) 
การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ 392 

(98.7%) 
392 

(98.7%) 
จารีตประเพณีดังเดิม  392 

(98.7%) 
386 

(97.2%) 

   จากตาราง 3.5-57 ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง มีความต3องการให3มี
96.7 ให3มีสวนสาธารณะ คิดเป�นร3อยละ 97.2 การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# 

วิทยากรฝ�กอาชีพ และแหล#งทุนประกอบอาชีพ คิดเป�นร3อยละ 98.7 การคมนาคมท่ีสะดวก คิดเป�นร3อยละ 
จารีตประเพณีดังเดิม คิดเป�นร3อยละ 98.7 และการเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย 

  7) ด�านสาธารณสุข 

 

การตรวจสุขภาพ และจํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

   จากแผนภูมิ 3.5-121 พบว#า ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพคิดเป�น
และไม#เคย คิดเป�นร3อยละ 7.8 โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 

คิดเป�นร3อยละ 16.9 

การตรวจสุขภาพ

ไม-เคย
เคย

16.9%
3.9%
จํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านความต�องการ 

มีความต�องการ ไม-มีความต�องการ 
13 

(3.3%) 
11 

(2.8%) 
5 

(1.3%) 
5 

(1.3%) 
5 

(1.3%) 
11 

(2.8%) 

ประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง มีความต3องการให3มี
การสนับสนุนการสร3างอาชีพใหม# 

การคมนาคมท่ีสะดวก คิดเป�นร3อยละ 98.7 
และการเข3าถึงวัฒนธรรมทันสมัย 

. 

และจํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ#มีการตรวจสุขภาพคิดเป�น
โดยจํานวนครั้งท่ีเข3ารับการตรวจป�ละครั้ง คิดเป�นร3อยละ 79.2 

79.2%

จํานวนท่ีเข�ารับการตรวจสุขภาพ

ปIละ 1 ครั้ง

มากกว-า 2 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
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แผนภูมิ 3.5-122 ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

           
นาน ๆ ครั้ง คิดเป�นร3อยละ 70.8 รองลงมาไม#เคยออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 
คิดเป�นร3อยละ 14.5 ตามลําดับ โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 
ในชุมชนคิดเป�นร3อยละ 23.7 และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 
 

แผนภูมิ 3.5-123 

           
ไปโรงพยาบาลของรัฐ คิดเป�นร3อยละ 
ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 
 

14.7%

14.5%

70.8%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

0.5%

18.8%

0.8%

10.8% 1.3%
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ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง
 

   จากแผนภูมิ 3.5-122 พบว#า ส#วนใหญ# มีการออกกําลังกาย
รองลงมาไม#เคยออกกําลังกาย คิดเป�นร3อยละ 14.7 และสมํ่าเสมอเป�นประจํา 
โดยสถานท่ีออกกําลังกายเป�นท่ีบ3าน คิดเป�นร3อยละ 75.5 

และฟ}ตเนส คิดเป�นร3อยละ 0.8 ตามลําดับ 

123 วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

   จากแผนภูมิ 3.5-123 พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ#
คิดเป�นร3อยละ 58.4 รองลงมา ซ้ือยากินเอง คิดเป�นร3อยละ 18

ศูนย�บริการสาธารณสุข คิดเป�นร3อยละ 10.8 ตามลําดับ 
 

%

ความถี่ในการออกกําลังกาย

ไม-เคยออกกําลังกาย

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
/ เปGนประจํา
ออกกําลังกายบ�าง 
นานๆครั้ง

0.8%
23.7

75.5%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

58.4%

9.4%
วิธีรักษาเมื่อเจ็บป+วย โรงพยาบาลของรฐั

โรงพยาบาลเอกชน

ซื้อยากินเอง

คลินิกแพทย

สถานีอนามยั / ศูนยบริการสาธารณสุข

รักษาด�วยสมนุไพร / แพทยทางเลือก

ปล-อยให�หายเอง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

ความถ่ี และสถานท่ีในการออกกําลังกายของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ส#วนใหญ# มีการออกกําลังกาย     
และสมํ่าเสมอเป�นประจํา 

75.5 รองลงมา สนาม         

 

วิธีรักษาเม่ือเจ็บป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง. 

พบว#า วิธีรักษาเม่ือเจ็บปRวย ส#วนใหญ#         
18.8 และสถานีอนามัย/

7%

สถานท่ีใช�ในการออกกําลังกาย

ท่ีฟpตเนส

ท่ีสนามในชุมชน

ท่ีบ�าน

ศูนยบริการสาธารณสุข

แพทยทางเลือก



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

 

 

                    แผนภูมิ 3.5-124 

           
มกราคม 2557 ครอบครัวในพ้ืนท่ีริมตลิ่ง 
โรคเบาหวาน คิดเป�นร3อยละ 22.0
โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 
คนท3อง คิดเป�นร3อยละ 12.6 ตามลําดับ

แผนภูมิ 3.5-125 สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุ

           
สูงอายุ/อายุมาก คิดเป�นร3อยละ 37.7 
อากาศเปลี่ยนแปลง คิดเป�นร3อยละ 
36.0 รองลงมา ท้ังสูบบุหรี่/ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 
 
 
 
 
 
 

6.1% 5.3%

49.6%
22.0%

8.5% 8.5%

37.7%

22.5%
6.2%

16.3%

1.1%
12.9% 2.2%1.1%

สาเหตุของโรค

สูงอายุ 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปล่ียนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนัก

สัตวเปGนพาหะนําโรค
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124 โรค และกลุ-มของผู�ป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

   จากแผนภูมิ 3.5-124 พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 
ครอบครัวในพ้ืนท่ีริมตลิ่ง  ส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 

22.0 และโรคหัวใจกับโรคทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 
โดยส#วนใหญ#กลุ#มผู3เจ็บปRวยเป�นผู3สูงอายุ คิดเป�นร3อยละ 53.7 รองลงมา เป�นผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 

ตามลําดับ 

  

สาเหตุของการป+วย และจํานวนผู�สูบบุหรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง

   จากแผนภูมิ 3 .5 -125 พบว# า  ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ 
37.7 รองลงมา จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 
 16.3 ตามลําดับ ส#วนจํานวนครอบครัวท่ีไม#สูบบุหรี่/

ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 35.7 และด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 15.2

 

กลุ-มโรค

เปGนหวัดบ-อย/เรื้อรงั

โรคหอบหืด

โรคความดันโลหติสูง

โรคเบาหวาน

โรคหัวใจ

โรคทางเดินอาหาร

6.5%
26.4%

53.7%

12.6% 0.8%

สาเหตุของโรค

สูงอายุ / อายุมาก

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

พันธุกรรม

อากาศเปล่ียนแปลง

โรคประจําตัว

เครียด

ทํางานหนัก

สัตวเปGนพาหะนําโรค

13.1%
15

35.7%

36.0%

จํานวนผู�สูบบุหร่ี / 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

โรค และกลุ-มของผู�ป+วยของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

พบว#า ในช#วงเดือนมกราคม 2556-
ส#วนใหญ# เป�นโรคความดันโลหิตสูงคิดเป�นร3อยละ 49.6 รองลงมา 

และโรคหัวใจกับโรคทางเดินอาหาร คิดเป�นร3อยละ 8.5 ตามลําดับ        
รองลงมา เป�นผู3หญิง คิดเป�นร3อยละ 26.4 และ

 

หรี่ และดื่มสุราของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

ส#วนใหญ#เจ็บปRวยด3วยสาเหตุ 
จากการรับประทานอาหาร คิดเป�นร3อยละ 22.5 และจาก

/ด่ืมสุรา คิดเป�นร3อยละ 
15.2 ตามลําดับ 

%

กลุ-มผู�เจ็บป+วย

เด็ก

ผู�หญิง

คนแก-

คนท�อง

หัวหน�าครอบครัว

15.2%

/ ด่ืมสุรา

สูบบุหร่ี / ยาเส�น

ด่ืมสุรา

ท้ังสูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา

ไม-สูบบุหร่ี / ด่ืมสุรา
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         (2.5.3) การประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

ตาราง 3.5-58  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินการมีสุขภาพจิตและความสุขของ   
     ประชาชนพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

ประเด็น 
ระดับความพอใจ/ความสุข 
x  S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจชีวิต 
2. ความรู3สึกสบายใจ 
3. ความรู3สึกเบ่ือหน#ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
4. ความรู3สึกผิดหวังในตัวเอง 
5. ความรู3สึกว#าชีวิตของท#านมีแต#ความทุกข� 
6. การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข 
7.ความสามารถควบคุมอารมณ�ได3เมื่อมีเหตุการณ�คับขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน 
8.ความมั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ�ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
9. ความรู3สึกเห็นใจเมื่อผู3อ่ืนเป�นทุกข� 
10. ความรู3สึกเป�นสุขในการช#วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีปCญหา 
11. การให3ความช#วยเหลือแก#ผู3อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
12. ความรู3สึกภูมิใจในตนเอง 
13. ความรู3สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู#ในครอบครัว 
14. หากปRวยหนัก เช่ือว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดี 
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกัน 

4.25 
4.17 
4.05 
4.21 
4.12 
3.71 
3.74 
3.83 
4.05 
4.12 
4.11 
4.19 
4.24 
4.26 
4.25 

0.580 
0.618 
0.826 
0.814 
0.952 
0.863 
0.788 
0.743 
0.689 
0.628 
0.610 
0.632 
0.650 
0.642 
0.655 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.95 0.427 มาก 
 

             จากตาราง 3.5-58 ผลการวิเคราะห�การประเมินการมีสุขภาพจิต
และความสุขของประชาชนพ้ืนท่ีริมตลิ่ง พบว#า โดยภาพรวม อยู#ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D. = 0.427)        
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก หากปRวยหนัก เชื่อว#าครอบครัวจะดูแลท#านเป�นอย#างดีอยู#ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.26, S.D. = 0.642) รองลงมา  ความพึงพอใจชีวิตอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.25, S.D. = 
0.580) และสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต#อกันอยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.25, S.D. = 0.655) 
ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย การทําใจยอมรับได3สําหรับปCญหาท่ียากจะแก3ไข อยู#ในระดับมาก ( x = 3.71, 
S.D. = 0.863) 
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         (2.5.4) ด�านการท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ตาราง 3.5-59  จํานวนและร�อยละความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีริมตล่ิง ด�านการท-องเท่ียวและ 
    สุนทรียภาพ 

ประเด็น จํานวน (n = 386) ร�อยละ 
1. การมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

3 
394 

0.8 
99.2 

2. เหตุผลการมาเท่ียวเขื่อนศรีนครินทร� - พักผ#อนหย#อนใจ 
- รักษาโรค 
- ทัศนศึกษา 
- มาช่ืนชมธรรมชาติ 
- ออกกําลังกาย 
- ใกล3บ3าน 
- เปล่ียนบรรยากาศ 

239 
13 
13 
157 
20 
15 
85 

44.1 
2.4 
2.4 
29.0 
3.7 
2.8 
15.6 

3. การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเขื่อนศรีนครินทร� - ไป 
- ไม#ไป 

3 
394 

6.9 
93.1 

4. ความต3องการพักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร� 
 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

19 
378 

22.4 
77.6 

5. ความต3องการการรับบริการเสริม 
นอกเหนือจากบ3านพัก 

- ต3องการ 
- ไม#ต3องการ 

21 
376 

23.4 
75.6 

6. การมีนํ้าใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ี
ท#องเท่ียว 

- เพียงพอ 397 100.0 

7. การได3รับบริการไฟฟPาในพื้นท่ี - เพียงพอ 397 100.0 
8. การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม - สะดวก 397 100.0 
9. การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัย - ปลอดภัย 397 100.0 
10. การท้ิงขยะลงถังขยะทุกคร้ัง - ใช# 397 100.0 

            จากตาราง 3.5-59 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนท่ี
ริมตลิ่ง ด3านการท#องเท่ียวและสุนทรียภาพพบว#า ส#วนใหญ#ต3องการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 394 คน 
คิดเป�นร3อยละ 99.2 และไม#ต3องการ จํานวน 3 คน คิดเป�นร3อยละ 0.8 
            เหตุผลการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนใหญ#ต3องการพักผ#อนหย#อน
ใจจํานวน 239 คน คิดเป�นร3อยละ 44.1 รองลงมามาชื่นชมธรรมชาติ จํานวน 157คน คิดเป�นร3อยละ 29.0 
และเปลี่ยนบรรยากาศ จํานวน 85 คน คิดเป�นร3อยละ 15.6 
            การเท่ียวบริเวณใกล3เคียงเข่ือนศรีนครินทร� ส#วนใหญ# ประชาชน          
มีความคิดเห็นต3องการ จํานวน 394 คน คิดเป�นร3อยละ 93.1และไม#ต3องการจํานวน 3 คน คิดเป�นร3อยละ 6.9 
            ความต3องการพักบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� ส#วนใหญ# ประชาชนมี
ความคิดเห็นต3องการ จํานวน 378 คน คิดเป�นร3อยละ 77.6 และไม#ต3องการ จํานวน 19 คน คิดเป�นร3อยละ 
22.4 
            ความต3องการการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพักส#วนใหญ#
ประชาชนมีความคิดเห็นต3องการจํานวน 376 คน คิดเป�นร3อยละ 75.6 และไม#ต3องการ จํานวน 21 คน คิดเป�น
ร3อยละ 23.4 
            การมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในสถานท่ีท#องเท่ียว       
ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นเพียงพอจํานวน 397 คน คิดเป�นร3อยละ 100.0 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

  3-547 

            การได3รับบริการไฟฟPาในพ้ืนท่ี ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
เพียงพอ จํานวน 397 คน คิดเป�นร3อยละ 100.0 
            การเดินทางมีเส3นทางคมนาคม ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็น
สะดวก จํานวน 397 คน คิดเป�นร3อยละ 100.0 
            การเดินทางมาท#องเท่ียวมีความรู3สึกปลอดภัยส#วนใหญ#ประชาชนมี
ความคิดเห็นปลอดภัย จํานวน 397 คน คิดเป�นร3อยละ 100.0 
            การท้ิงขยะลงถังขยะทุกครั้ง ส#วนใหญ#ประชาชนมีความคิดเห็นใช# 
จํานวน 397 คน คิดเป�นร3อยละ 100.0 
 
         (2.5.5) การประเมินความรู�สึกหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-60  ค-าเฉล่ียและส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู�สึกหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร  

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�  
2. ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน 
3. ความสวยงามของสถานท่ีใกล3เคียงกับเข่ือน 
4. ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆบริเวณเข่ือน 
5. ความต3องการให3มีการสร3างบ3านพักเพ่ิมข้ึน 
6. ความต3องการให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 
7. ความต3องการรถรับ-ส#งบริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล3เคียง 
8. ความต3องการกิจกรรมทางนํ้า เช#นล#องแพ ตกปลา  
9. ความต3องการกิจกรรมทางบก เช#นข่ีจักรยานรอบเข่ือน เท่ียวปRา   
10. ความต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึกหรือสินค3า OTOP  
11. ความคาดว#าจะกลับมาเท่ียวอีก 
12. การบอกต#อกับเพ่ือน ๆ ให3มาเท่ียวอีก 
13. การชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก 

4.24 
4.21 
4.12 
3.87 
3.89 
4.03 
4.04 
4.05 
4.02 
4.06 
4.10 
4.14 
4.15 

0.543 
0.579 
0.591 
0.849 
0.781 
0.690 
0.727 
0.740 
0.730 
0.654 
0.645 
0.612 
0.618 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.07 0.460 มาก 
 

            จากตาราง 3.5-60 ผลการวิเคราะห�ความรู3สึกหลังการสร3างเข่ือน 
ศรีนครินทร�ของประชาชนริมตลิ่ง พบว#า โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.460)           
หากพิจารณาเป�นรายข3อ ลําดับแรก ความเพลิดเพลินท่ีได3เท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� อยู#ในระดับมากท่ีสุด ( x = 
4.24, S.D. = 0.543) รองลงมา ความพึงพอใจต#อความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆเข่ือน อยู#ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.21, S.D. = 0.579) และการชักชวนญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีกอยู#ในระดับมาก ( x = 4.15, 
S.D. = 0.618) ตามลําดับ ส#วนลําดับสุดท3าย ความต3องการท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ
บริเวณเข่ือนอยู#ในระดับมาก ( x = 3.87, S.D. = 0.849) 
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  3.5.2 การท-องเท่ียว และสุนทรียภาพ 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาข3อมูลผู3ประกอบกิจการบริการด3านการท#องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  
     (2)  เพ่ือศึกษาสถิติค#าใช3จ#ายของนักท#องเท่ียว และจํานวนนักท#องเท่ียว ความคิดเห็นของ
นักท#องเท่ียวในการมาเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ความต3องการ สาเหตุท่ีมา และมีเปPาหมายไปเท่ียวยังพ้ืนท่ี
ใกล3เคียงหรือไม# 
     (3)  เพ่ือศึกษาแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการและแหล#งท#องเท่ียวใกล3เคียง 
     (4)  เพ่ือศึกษาระบบสาธารณูปโภคและท่ีพักของการบริการเพ่ือการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี
โครงการ 
     (5)  เพ่ือศึกษาการจัดการน้ําเสีย และมูลฝอยในพ้ืนท่ีโครงการ 
     (6)  เพ่ือศึกษาข3อมูลการศึกษาด3านคุณภาพน้ําผิวดิน  
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ศึกษาและสํารวจรวบรวมข3อมูลเก่ียวกับการท#องเท่ียวและแหล#งสุนทรียภาพ เช#น 
แหล#งท#องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือแหล#งท#องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร� ตลอดจนแหล#งท#องเท่ียวเชิงนิเวศ         
ของชุมชนท3องถ่ินบริเวณโดยรอบโครงการฯ  
     (2)  ประเมินผลกระทบของโครงการฯ ต#อการท#องเท่ียวและแหล#งสุนทรียภาพท่ีอาจ
เกิดข้ึน ท้ังในระยะก#อสร3างและระยะดําเนินการ 
     (3)  ให3ข3อเสนอแนะเพ่ือลดผลกระทบจากโครงการฯ ถ3าจําเป�น 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  สภาพปoจจุบันของการท-องเท่ียว 
       กาญจนบุรีเป�นดินแดนแห#งประวัติศาสตร� และธรรมชาติอันงดงามท่ีท3าทาย และดึงดูด
ใจให3นักท#องเท่ียวมาเยี่ยมเยือน การมาเท่ียวชมเข่ือนจึงสามารถแวะชมสถานท่ีท#องเท่ียวต#างๆ ได3มากมาย         
โดยแหล#งท#องเท่ียวท่ีอยู#ในเขตอําเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงเป�นท่ีตั้งเข่ือนศรีนครินทร� มีแหล#งท#องเท่ียวท่ีน#าสนใจ เช#น 
       (1.1) อุทยานแห-งชาติเอราวัณ 
         ข�อมูลท่ัวไป 
         สมัย พณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต�ดํารงตําแหน#งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี  
ได3มีมติการประชุมเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให3กระทรวงเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ในปCจจุบัน) 
ดําเนินการจัดต้ังปRาเทือกเขาสลอบท3องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และปRาอ่ืนๆ ในท3องท่ีจังหวัดต#างๆ รวม 14 ปRา           
ให3เป�นอุทยานแห#งชาติ กรมปRาไม3จึงได3ส#งเจ3าหน3าท่ีดําเนินการสํารวจหาข3อมูลเบื้องต3น ต้ังแต# พ.ศ. 2504-2515 
โดยใช3บริเวณน้ําตกเอราวัณเป�นศูนย�กลางการสํารวจ พบว#า บริเวณปRาเทือกเขาสลอบจังหวัดกาญจนบุรี         
มีธรรมชาติท่ีสวยงามเป�นพิเศษและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ� แต#เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล#าว อยู#ในเขต
หวงห3ามท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด เขตหวงห3ามท่ีดินในท3องท่ี อําเภอเมือง อําเภอวังขนาย อําเภอบ3าน
ทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี โดยให3รัฐมนตรีว#าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย        
มีหน3าท่ีรักษาการณ�ให3เป�นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล#าว กรมปRาไม3 จึงมีรายงานให3กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�แจ3งให3กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ขอเพิกถอนพ้ืนท่ีเขตหวงห3าม ท่ีดินบางส#วนท่ีเป�น
ปRาเทือกเขาสลอบเพ่ือเป�นพ้ืนท่ีอุทยานแห#งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการอุทยานแห#งชาติ ได3มีมติเห็นชอบ           
ให3ดําเนินการจัดต้ังอุทยานแห#งชาติได3 โดยมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนท่ีดินหวงห3ามดังกล#าวลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และได3มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปRาเขาสลอบ
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ในท3องท่ีตําบลไทรโยค ตําบลท#าเสา ตําบลลุ#มสุ#ม อําเภอไทรโยค ตําบลหนองเป�ด ตําบลท#ากระดาน อําเภอ          
ศรีสวัสด์ิ และตําบลช#องสะเดา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให3เป�นอุทยานแห#งชาติ พ.ศ. 2518 และให3ใช3
ชื่อว#า "อุทยานแห#งชาติเอราวัณ" ตามความนิยม และคุ3นเคยของประชาชนท่ีรู3จักน้ําตกเอราวัณเป�นอย#างดี โดยมี
เนื้อท่ีประมาณ 549.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,735 ไร# นับเป�นอุทยานแห#งชาติลําดับท่ี 12 ของประเทศ 
         ลักษณะภูมิประเทศ 
         อุทยานแห#งชาติเอราวัณ มีลักษณะพ้ืนท่ีเป�นภูเขาสูงชันอยู#สูงจากระดับน้ําทะเล 
ต้ังแต# 165-996 เมตร สลับกับพ้ืนท่ีราบโดยภูเขาส#วนใหญ#เป�นเทือกเขาหินปูนในแถบตะวันออก และตะวันตก
ของพ้ืนท่ีจะยกตัวสูงข้ึนเป�นแนว โดยเฉพาะบริเวณใกล3น้ําตกเอราวัณจะมีลักษณะเป�นหน3าผา ส#วนบริเวณ
ตอนกลาง จะเป�นแนวเขาทอดยาวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต3ประกอบด3วยเทือกเขา       
ท่ีสําคัญคือ เขาหนองพุก เขาปลายดินสอ เขาหมอเฒ#า เขาช#องปูน เขาพุรางริน และเขาเกราะแกระ ซ่ึงเป�น
ยอดเขาสูงสุดประมาณ 996 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เทือกเขาเหล#านี้เป�นต3นกําเนิดของลําห3วย         
ท่ีสําคัญหลายสาย สามารถแบ#งออกเป�น 2 ส#วน คือ ในพ้ืนท่ีด3านตะวันออกนี้ จะมีลําห3วยท่ีสําคัญ คือ ห3วยม#องไล#
และห3วยอมตะลา ซ่ึงไหลมาบรรจบกันกลายมาเป�นน้ําตกเอราวัณทางตอนเหนือของพ้ืนท่ีมีห3วยสะแดะ และ
ห3วยหนองกบ โดยห3วยสะแดะจะระบายน้ําลงสู#เข่ือนศรีนครินทร� ส#วนห3วยหนองกบไหลไปรวมกับห3วยไทรโยค 
ก#อให3เกิดน้ําตกไทรโยค ส#วนในพ้ืนท่ีด3านตะวันตก และด3านใต3 ได3แก# ห3วยทับศิลา ห3วยเขาพัง ซ่ึงเป�นต3นกําเนิด
น้ําตกท่ีสวยงามท่ีเรียกว#า “น้ําตกเขาพัง” หรือน้ําตกไทรโยคน3อย 
         ลักษณะภูมิอากาศ 
         สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห#งชาติเอราวัณแบ#งออกเป�น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 
ระหว#างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวระหว#างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และฤดูร3อน 
ระหว#างเดือนกุมภาพันธ� ถึงเดือนเมษายน อุทยานแห#งชาติเอราวัณ ได3รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต3 
และตะวันออกเฉียงเหนือช#วยพัดพาให3เกิดฝนแต#เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู#ในเขตเงาฝน ทําให3มีปริมาณฝนตกไม#มากนัก        
และอากาศค#อนข3างร3อน ลักษณะอากาศดังกล#าวจึงไม#เป�นปCญหาต#อการเท่ียวชมทําให3สามารถไปเท่ียวได3ทุกฤดู 
         รายละเอียดสถานท่ีท-องเท่ียว 
         เดิมมีชื่อว#าอุทยานแห#งชาติเขาสลอบ ประกาศเป�นเขตอุทยานฯ เม่ือวันท่ี         
19 มิถุนายน พ.ศ. 2518 มีเนื้อท่ี 343,735 ไร# ต#อมาเปลี่ยนชื่อเป�นอุทยานแห#งชาติเอราวัณเนื่องจากชั้นสูงสุด
ของน้ําตกเป�นธรรมชาติท่ีมีลักษณะคล3ายหัวช3างเอราวัณ มีแหล#งท#องเท่ียวท่ีน#าสนใจ คือน้ําตกเอราวัณ อยู#ห#าง
จากตัวเมือง 65 กิโลเมตร เป�นน้ําตกท่ีใหญ#และสวยงาม บนฝC�งแม#น้ําแควใหญ#ต3นน้ําเกิดจากลําห3วยม#องไล#        
ไหลผ#านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร น้ําตกเอราวัณมีความยาว 1,500 เมตร แบ#งเป�น 7 ชั้น แต#ละ
ชั้นมีลักษณะเป�นอ#างสามารถเล#นน้ําได3และยังมีเส3นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร           
ใช3เวลาประมาณ 30 นาที ผ#านปRาดิบเขา จุดชมวิว และปRาผลัดใบท่ีสวยงามท#านจะได3รับความเพลิดเพลิน          
ในการชื่นชมธรรมชาติและได3ความรู3จากปPายสื่อความหมาย ค#าธรรมเนียมเข3าอุทยานแห#งชาติเอราวัณ คนไทย 
ผู3ใหญ# 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต#างชาติ ผู3ใหญ# 300 บาท เด็ก 200 บาท ในบริเวณอุทยานฯ มีบ3านพัก
และสถานท่ีกางเต็นท�สําหรับนักท#องเท่ียว โดยอุทยานแห#งชาติเอราวัณ ได3รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล#ง
ท#องเท่ียวธรรมชาติภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท#องเท่ียว ครั้งท่ี 6 ประจําป� พ.ศ. 2549          
มีการบริการเทียบเท#าระดับสากล โดยมีรถกอล�ฟไว3บริการสําหรับผู3สูงอายุ และคนพิการท่ีประสงค�จะเข3าชม
น้ําตก ค#าบริการคนละ 30 บาท ซ่ึงอยู#ห#างจากท่ีจอดรถถึงน้ําตก ชั้นแรกประมาณ 700 เมตร รายละเอียดตาม
ภาพ 3.5-3 และ ภาพ 3.5-4 
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ภาพ  3.5-3 อุทยานแห-งชาติเอราวัณ 
 

 

ภาพ 3.5-4 น้ําตกเอราวัณ 
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       (1.2) ถํ้าพระธาตุ
         อยู#ในเขตอุทยานแห#งชาติเอราวัณ ห#างจากน้ําตกเอราวัณประมาณ 
ห#างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 76 กิโลเมตร ภายในมีหินงอก หินย3อย
โปร#งแสง และพบท่ีมีพลัง 1 ใน 9 แห#งของประเทศไทย คือ
ใช3เวลาชมถํ้าพระธาตุประมาณ 30 
เจ3าหน3าท่ีปRาไม3 ณ ท่ีทําการฯ ซ่ึงต้ังอยู#เชิงเขาเพ่ือขอให3เจ3าหน3าท่ีเป�นผู3นําทางให3 และควรเดินทางถึงถํ้านี้ก#อ
เวลา 15.00 น. รายละเอียดตามภาพ 
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ถํ้าพระธาตุ 
อยู#ในเขตอุทยานแห#งชาติเอราวัณ ห#างจากน้ําตกเอราวัณประมาณ 

กิโลเมตร ภายในมีหินงอก หินย3อย วิจิตรงดงามมากท่ีแ
แห#งของประเทศไทย คือ รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ภายในถํ้ามีความยาว

30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง การเข3าชมถํ้าพระธาตุนักท#องเท่ียวจะต3องติดต#อ
เจ3าหน3าท่ีปRาไม3 ณ ท่ีทําการฯ ซ่ึงต้ังอยู#เชิงเขาเพ่ือขอให3เจ3าหน3าท่ีเป�นผู3นําทางให3 และควรเดินทางถึงถํ้านี้ก#อ

ภาพ 3.5-5, 3.5-6 และภาพ 3.5-7 

3.5-5 อุทยานแห-งชาติเอราวัณท่ี 1 ถํ้าพระธาตุ 
 

ภาพ 3.5-6 ภายในถํ้าพระธาตุ 
 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

อยู#ในเขตอุทยานแห#งชาติเอราวัณ ห#างจากน้ําตกเอราวัณประมาณ 8 กิโลเมตร 
วิจิตรงดงามมากท่ีแปลก คือเป�นหินท่ี     

รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ภายในถํ้ามีความยาว 20 เมตร        
ชั่วโมง การเข3าชมถํ้าพระธาตุนักท#องเท่ียวจะต3องติดต#อ

เจ3าหน3าท่ีปRาไม3 ณ ท่ีทําการฯ ซ่ึงต้ังอยู#เชิงเขาเพ่ือขอให3เจ3าหน3าท่ีเป�นผู3นําทางให3 และควรเดินทางถึงถํ้านี้ก#อน
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ภาพ 3.5
 
       (1.3) สถานีพัฒนาและส-งเสริมการอนุรักษสัตวป+าเขาน้ําพุ
         สถานีพัฒนาและส#งเสริมการอนุรักษ�สัตว�ปRาเขาน้ําพุ แต#เดิมมีชื่อว#าศูนย�ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว�ปRาหม#องกระแทะ จัดต้ังข้ึนในป� พ
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี แต#พ้ืนท่ีอยู#ห#างไกลจากแหล#งชุมชนเกินไป และหนทา
จึงย3ายท่ีทําการศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาหม#องกระแทะไปอยู#ท่ีบ3านหนองหอย ตําบลวังด3ง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ในป� พ.ศ. 2519 
เพราะมีน้ําพุอยู#ในบริเวณศูนย�ฯ การคมนาค
ธรรมชาติในลักษณะซาฟารี ซ่ึงเป�นแห#งแรกและแห#งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ต#อมาเกิดปCญหาขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากน้ําพุไม#เพียงพอต#อการใช3ประโยชน�
ขาดน้ํา จึงได3ย3ายศูนย�ฯ เขาน้ําพุ อีกครั้งหนึ่ง
สะด#อง ตําบลท#ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ
การอนุรักษ�สัตว�ปRาเขาน้ําพุ ตามภาพ 
 

ภาพ 3.5-8 สถานีพัฒนาและส-งเสริมการอนุรักษสัตวป+าเขาน้ําพุ
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3.5-7 รอยเล่ือนศรีสวัสดิ์ท่ีพบภายในถํ้าพระธาตุ 

สถานีพัฒนาและส-งเสริมการอนุรักษสัตวป+าเขาน้ําพุ 
สถานีพัฒนาและส#งเสริมการอนุรักษ�สัตว�ปRาเขาน้ําพุ แต#เดิมมีชื่อว#าศูนย�ศึกษา

ธรรมชาติและสัตว�ปRาหม#องกระแทะ จัดต้ังข้ึนในป� พ.ศ. 2515 ณ หมู#บ3านหม#องกระแทะ ตําบลท#ากระดาน 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี แต#พ้ืนท่ีอยู#ห#างไกลจากแหล#งชุมชนเกินไป และหนทา
จึงย3ายท่ีทําการศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาหม#องกระแทะไปอยู#ท่ีบ3านหนองหอย ตําบลวังด3ง อําเภอเมือง 

2519 และเปลี่ยนชื่อศูนย�ใหม#ว#า ศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาเขาน้ําพุ 
เพราะมีน้ําพุอยู#ในบริเวณศูนย�ฯ การคมนาคมสะดวก และเป�นพ้ืนท่ีเปPาหมายในการจัดการให3เป�นศูนย�ศึกษา

ซ่ึงเป�นแห#งแรกและแห#งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ต#อมาเกิดปCญหาขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากน้ําพุไม#เพียงพอต#อการใช3ประโยชน� สัตว�ปRาท่ีทางศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาเขาน้ําพุนํามาเลี้ยง

อีกครั้งหนึ่ง เม่ือ ป� พ.ศ. 2522 มาต้ัง ณ สถานท่ีปCจจุบัน คือ บริเวณห3วย
ตําบลท#ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ปCจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป�นสถานีพัฒนาและส#งเสริม

ตามภาพ 3.5-8 

 

สถานีพัฒนาและส-งเสริมการอนุรักษสัตวป+าเขาน้ําพุ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

สถานีพัฒนาและส#งเสริมการอนุรักษ�สัตว�ปRาเขาน้ําพุ แต#เดิมมีชื่อว#าศูนย�ศึกษา
ณ หมู#บ3านหม#องกระแทะ ตําบลท#ากระดาน 

อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี แต#พ้ืนท่ีอยู#ห#างไกลจากแหล#งชุมชนเกินไป และหนทางไปมาไม#สะดวก        
จึงย3ายท่ีทําการศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาหม#องกระแทะไปอยู#ท่ีบ3านหนองหอย ตําบลวังด3ง อําเภอเมือง 

และเปลี่ยนชื่อศูนย�ใหม#ว#า ศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาเขาน้ําพุ 
มสะดวก และเป�นพ้ืนท่ีเปPาหมายในการจัดการให3เป�นศูนย�ศึกษา

ซ่ึงเป�นแห#งแรกและแห#งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ต#อมาเกิดปCญหาขาดแคลนน้ํา
สัตว�ปRาท่ีทางศูนย�ศึกษาธรรมชาติและสัตว�ปRาเขาน้ําพุนํามาเลี้ยง

นท่ีปCจจุบัน คือ บริเวณห3วย          
เป�นสถานีพัฒนาและส#งเสริม

 

สถานีพัฒนาและส-งเสริมการอนุรักษสัตวป+าเขาน้ําพุ 
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       (1.4) อุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร
         อุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู#ในท3องท่ีอําเภอไทรโยค
อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอทองผาภูมิ 
น้ําตกน้ําพุร3อนถํ้าและเกาะแก#งต#าง
ใกล3เคียงกับอุทยานแห#งชาติเอราวัณและอุทยานแห#งชาติไทรโยค มีเนื้อท่ีประมาณ
หรือ 957,500 ไร# ได3ประกาศเป�นอุทยานแห#งชาติเม่ือวันท่ี 
         ลักษณะภูมิประเทศ
         พ้ืนท่ีอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนหนึ่งเกิดจากสร3างเข่ือนศรีนครินทร�
ก้ันขวางแม#น้ําแม#กลอง (แควใหญ#
เช#น ห3วยแม#ขม้ิน ห3วยขาแข3ง ห3วยแม#วง ห3วยเกรียงไกร และห3วยแม#พลู เป�นต3นนอกจากนี้ยังมีลําห3วยลําธาร
อีกหลายสายท่ีไหลลงสู#แม#น้ําแควน3อย
เป�นภูเขาหินปูนและหินตะกอนเป�นส#วนใหญ# ระดับความสูงสูงสุดประมาณ 
ปานกลาง โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ
สูงสุดประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
         ลักษณะภูมิอา
         สภาพพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�เป�นพ้ืนท่ีเงาฝน 
shadow) ทําให3มีฝนตกน3อย อากาศร3อนจัดในฤดูร3อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ
44-45 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน อุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ช#วงฤดูฝนเริ่มตกจากกลางเดือนเมษายน และสิ้นสุดในช#วง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 

ภาพ 
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อุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 
อุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู#ในท3องท่ีอําเภอไทรโยค

อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด3วยเอกลักษณ�ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
น้ําตกน้ําพุร3อนถํ้าและเกาะแก#งต#าง ๆ ในอ#างเก็บน้ําเหนือเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีมีทิวทัศน�สวยงามมีอาณาเขต
ใกล3เคียงกับอุทยานแห#งชาติเอราวัณและอุทยานแห#งชาติไทรโยค มีเนื้อท่ีประมาณ 1,532 

ได3ประกาศเป�นอุทยานแห#งชาติเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ตามภาพ 
ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนหนึ่งเกิดจากสร3างเข่ือนศรีนครินทร�

แควใหญ#) โดยมีแม#น้ํา ลําห3วยลําธารท่ีสําคัญหลายสายไหลลงสู#อ#างเก็บน้ําแห#งนี้                
เช#น ห3วยแม#ขม้ิน ห3วยขาแข3ง ห3วยแม#วง ห3วยเกรียงไกร และห3วยแม#พลู เป�นต3นนอกจากนี้ยังมีลําห3วยลําธาร
อีกหลายสายท่ีไหลลงสู#แม#น้ําแควน3อย บริเวณเขตอําเภอไทรโยค เช#น ห3วยลิ่นถ่ิน เป�นต3น
เป�นภูเขาหินปูนและหินตะกอนเป�นส#วนใหญ# ระดับความสูงสูงสุดประมาณ 1,100 เมตร
ปานกลาง โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร พ้ืนท่ีน้ําในทะเลสาบเหนือเข่ือนศรีนครินทร�มีระดับความ

เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�เป�นพ้ืนท่ีเงาฝน 

ทําให3มีฝนตกน3อย อากาศร3อนจัดในฤดูร3อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ
องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน อุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 8-9 

องศาเซลเซียส ช#วงฤดูฝนเริ่มตกจากกลางเดือนเมษายน และสิ้นสุดในช#วง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,600 มิลลิเมตร 

ภาพ 3.5-9 อุทยานแห-งชาติเข่ือนศรีนครินทร 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

อุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู#ในท3องท่ีอําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด3วยเอกลักษณ�ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เช#น
ในอ#างเก็บน้ําเหนือเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีมีทิวทัศน�สวยงามมีอาณาเขต

1,532 ตารางกิโลเมตร 
ตามภาพ 3.5-9 

พ้ืนท่ีอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�ส#วนหนึ่งเกิดจากสร3างเข่ือนศรีนครินทร�
ลําห3วยลําธารท่ีสําคัญหลายสายไหลลงสู#อ#างเก็บน้ําแห#งนี้                

เช#น ห3วยแม#ขม้ิน ห3วยขาแข3ง ห3วยแม#วง ห3วยเกรียงไกร และห3วยแม#พลู เป�นต3นนอกจากนี้ยังมีลําห3วยลําธาร
เช#น ห3วยลิ่นถ่ิน เป�นต3น สภาพภูมิประเทศ

เมตร จากระดับน้ําทะเล
พ้ืนท่ีน้ําในทะเลสาบเหนือเข่ือนศรีนครินทร�มีระดับความ

สภาพพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห#งชาติเข่ือนศรีนครินทร�เป�นพ้ืนท่ีเงาฝน (Rain 
ทําให3มีฝนตกน3อย อากาศร3อนจัดในฤดูร3อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 

9 องศาเซลเซียส และ
องศาเซลเซียส ช#วงฤดูฝนเริ่มตกจากกลางเดือนเมษายน และสิ้นสุดในช#วง
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       (1.5) เข่ือนศรีนครินทร   
         อยู#ห#างจากน้ําตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม#น้ํา         
แควใหญ# เป�นเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวท่ีใหญ#ท่ีสุดในประเทศไทยก้ันแม#น้ําแควใหญ#เป�นเข่ือนเอนกประสงค� 
ท่ีอํานวยประโยชน�ท้ังในด3านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ#มแม#น้ําแม#กลอง รวมท้ังการผลิตกระแสไฟฟPา 
การประมงและเหนือสันเข่ือนยังมีทิวทัศน�ท่ีสวยงามเหมาะสําหรับเป�นท่ีพักผ#อนหย#อนใจ เข่ือนศรีนครินทร�อยู#
ห#างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงสาย 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสด์ิ) ทางเข่ือนมีบ3านพัก
รับรองไว3บริการนักท#องเท่ียว สอบถามเพ่ิมเติมได3ท่ีการไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย ตามภาพ 3.5-10 และ
ภาพ 3.5-11 
 

 

ภาพ  3.5-10 จุดชมวิวเข่ือนศรีนครินทร 
 

 

ภาพ  3.5-11 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะบริเวณเข่ือนศรีนครินทร 
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       (1.6) สวนเวลารําลึก
         สวน
ฝRายผลิตแห#งประเทศไทยได3สร3างข้ึนมา
ท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
2533 
         สวนเวลารําลึกนี้สร3างเป�นสวน
แดดเป�นเครื่องเตือนใจให3รําลึกถึงคุณค#าแห#งชีวิตท่ีก3าวล#วงเวลาทุกนาทีท่ีผ#านไป สมดังพระราชหฤทัยของ
สมเด็จย#าท่ีทรงตระหนักเป�นแน#แท3ว#าเวลาเป�นของมีค#า ซ่ึงควรจะใช3เวลาให3เกิดประโยชน�อย#างเต็มท่ีไม#ควร
ปล#อยให3ล#วงเลยไปอย#างไร3ประโยชน� บริเวณลานโดยรอบจะมีท่ีนั่งพักผ#อนเพ่ือชมทิวทัศน�ท่ีสวยงามของเข่ือน
ศรีนครินทร� ตามภาพ 3.5-12 และ 
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สวนเวลารําลึก 
สวนเวลารําลึกท่ีอยู#ภายในเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีกว#า 

ฝRายผลิตแห#งประเทศไทยได3สร3างข้ึนมา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาส
ท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เม่ือวันท่ี 

สวนเวลารําลึกนี้สร3างเป�นสวนประติมากรรมบอกเวลา มีสัญลักษณ�รูปนาฬิกา
แดดเป�นเครื่องเตือนใจให3รําลึกถึงคุณค#าแห#งชีวิตท่ีก3าวล#วงเวลาทุกนาทีท่ีผ#านไป สมดังพระราชหฤทัยของ
สมเด็จย#าท่ีทรงตระหนักเป�นแน#แท3ว#าเวลาเป�นของมีค#า ซ่ึงควรจะใช3เวลาให3เกิดประโยชน�อย#างเต็มท่ีไม#ควร

ย#างไร3ประโยชน� บริเวณลานโดยรอบจะมีท่ีนั่งพักผ#อนเพ่ือชมทิวทัศน�ท่ีสวยงามของเข่ือน
และ 3.5-13 

ภาพ  3.5-12 นาฬิกาแดด บริเวณสวนเวลารําลึก 
 

 
ภาพ  3.5-13 สวนเวลารําลึก 

 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ท่ีอยู#ภายในเข่ือนศรีนครินทร�มีพ้ืนท่ีกว#า 30 ไร# ซ่ึงการไฟฟPา          
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาส          

พรรษา เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 

ประติมากรรมบอกเวลา มีสัญลักษณ�รูปนาฬิกา
แดดเป�นเครื่องเตือนใจให3รําลึกถึงคุณค#าแห#งชีวิตท่ีก3าวล#วงเวลาทุกนาทีท่ีผ#านไป สมดังพระราชหฤทัยของ
สมเด็จย#าท่ีทรงตระหนักเป�นแน#แท3ว#าเวลาเป�นของมีค#า ซ่ึงควรจะใช3เวลาให3เกิดประโยชน�อย#างเต็มท่ีไม#ควร

ย#างไร3ประโยชน� บริเวณลานโดยรอบจะมีท่ีนั่งพักผ#อนเพ่ือชมทิวทัศน�ท่ีสวยงามของเข่ือน
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       (1.7) น้ําตกห�วยแม-ขม้ิน 
         ต้ังอยู#บริเวณท่ีทําการอุทยานฯ ริมทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร� ห#างจากอําเภอ
เมืองกาญจนบุรี ประมาณ 108 กิโลเมตร น้ําตกห3วยแม#ขม้ินมีสภาพสวยงามเป�นอย#างยิ่ง ท่ัวบริเวณร#มรื่นด3วย
พันธุ�ไม3ปRานานาชนิดน้ําตกไหล มาจากต3นน้ําของเทือกเขากะลา ซ่ึงเป�นปRาดิบเขาแล3งทางทิศตะวันออกของ
อุทยานฯ และไหลลงสู#อ#างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�นับเป�นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดแห#งหนึ่ง 
         น้ําตกห3วยแม#ขม้ิน แบ#งออกเป�น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต#าง ๆ กันไปแต#ละชั้น เช#น           
ชั้นท่ี 1 ดงว#าน ชั้นท่ี 2 ม#านขม้ิน ชั้นท่ี 3 วังหน3าผา ชั้นท่ี 4 ฉัตรแก3ว ชั้นท่ี 5 ไหลจนหลง ชั้นท่ี 6 ดงผีเสื้อ         
และชั้นท่ี 7 ร#มเกล3า แต#ละชั้นมีความสูงและความงดงามต#างกันไปทางอุทยานฯ ได3ทําเส3นทางเดินสําหรับ        
ข้ึนไปชมน้ําตกแต#ละชั้นและยังเป�นเส3นทางเดินศึกษา ธรรมชาติเป�นน้ําตกท่ีสามารถท#องเท่ียวได3ตลอดป�         
ตามภาพ 3.5-14 และภาพ 3.5-15 
 

 

ภาพ 3.5-14 น้ําตกห�วยแม-ขม้ิน 
 

 

ภาพ 3.5-15 ป"ายบอกช้ันของน้ําตกห�วยแม-ขม้ิน 
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       (1.8) อุทยานแห-งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร
         ต้ังอยู#ในท3องท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เป�นอุทยานแห#งชาติท่ีมีเนื้อท่ี   
ไม#มาก แต#มีสภาพปRาอุดมสมบูรณ�และมีจุดเด#นและธรรมชาติท่ีสวยงาม เช#น น้ําตกหน3าผา และถํ้าธารลอด
ท่ีนับว#าเป�นสิ่งมหัศจรรย�ท่ีเกิดจากการยุบตัวของหินปูน ประกอบกับการกัดเซาะของน้ําทําให3เขาหินปูน
กลายเป�นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมา และมีหลักฐานแสดงถึงด3าน
และกองทัพญ่ีปุRน 
         อุทยานแห#งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร� มีหลักฐานท่ีน#าสนใจ
บริเวณนี้อยู#ในเส3นทางท่ีกองทัพพม#ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาพบซากอาวุธโบราณโครงกระดูก 
อยู#กระจายท่ัวไปและในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี
         ตัวถํ้าจะมีความยาวประมาณ
สูงประมาณ 10 เมตร ภายในถํ้ามีหินงอกหินย3อยปรากฏเป�นรูปต#าง ๆ ยามเม่ื
ประกายระยิบระยับงามจับตามากส#วนธารน้ําท่ีไหลลอดใต3ถํ้า ก็ทําให3บรรยากาศร#มรื่นเย็นสบาย จากถํ้า
ธารลอดน3อยจะมีทางเดินไปถึงถํ้าธารลอดใหญ#ได3 ระยะทางประมาณ 
ธรรมชาติมีความสวยงาม นอกจากนี้แล3วยังมีหลักฐานปรา
จากการค3นพบโครงกระดูกเป�นจํานวนมาก
 

     (2)  การบริการท-องเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี
       เมืองกาญจน�
ท#องเท่ียวเป�นจํานวนมาก "เมืองกาญจน
ประวัติศาสตร� และเป�นสถานท่ีต้ังของสะพานข3ามแม#น้ําแคว ซ่ึงเป�นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ของไทย
ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงมีชื่อเสียงโด#งดังไปท่ั
สมบูรณ� ไม#ว#าจะเป�นปRาเขาลําเนาไพรถํ้า และน้ําตก
       จังหวัดกาญจนบุรี อยู#ห#างจากกรุงเทพฯ 
ตารางกิโลเมตร แบ#งการปกครองออกเป�น 
พนมทวน อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอท#ามะกา อําเภอท#าม#วง อําเภอทองผาภูมิ 
อําเภอด#านมะขามเต้ีย อําเภอหนองปรือ และอําเภอห3วยกระเจา ภูมิประเทศส#วนใหญ#เป�นปRา
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อุทยานแห-งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร (ถํ้าธารลอด) 
ต้ังอยู#ในท3องท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เป�นอุทยานแห#งชาติท่ีมีเนื้อท่ี   

ไม#มาก แต#มีสภาพปRาอุดมสมบูรณ�และมีจุดเด#นและธรรมชาติท่ีสวยงาม เช#น น้ําตกหน3าผา และถํ้าธารลอด
ท่ีนับว#าเป�นสิ่งมหัศจรรย�ท่ีเกิดจากการยุบตัวของหินปูน ประกอบกับการกัดเซาะของน้ําทําให3เขาหินปูน
กลายเป�นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมา และมีหลักฐานแสดงถึงด3านประวัติศาสตร�เป�นทางเดินทัพของพม#า

อุทยานแห#งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร� มีหลักฐานท่ีน#าสนใจ 
บริเวณนี้อยู#ในเส3นทางท่ีกองทัพพม#ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาพบซากอาวุธโบราณโครงกระดูก 
อยู#กระจายท่ัวไปและในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพญ่ีปุRนก็ได3เดินทัพ ผ#านบริเวณนี้เช#นกัน

ตัวถํ้าจะมีความยาวประมาณ 300 เมตร ปากถํ้ากว3างประมาณ 
เมตร ภายในถํ้ามีหินงอกหินย3อยปรากฏเป�นรูปต#าง ๆ ยามเม่ือกระทบกับแสงไฟจะส#อง

ประกายระยิบระยับงามจับตามากส#วนธารน้ําท่ีไหลลอดใต3ถํ้า ก็ทําให3บรรยากาศร#มรื่นเย็นสบาย จากถํ้า
ธารลอดน3อยจะมีทางเดินไปถึงถํ้าธารลอดใหญ#ได3 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะคล3ายสะพาน

นอกจากนี้แล3วยังมีหลักฐานปรากฏว#า บริเวณนี้เป�นท่ีฝCงศพของมนุษย�โบราณ
ค3นพบโครงกระดูกเป�นจํานวนมาก ตามภาพ 3.5-16 

 

ภาพ 3.5-16 ถํ้าธารลอด 
 

การบริการท-องเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี 
เมืองกาญจน�" หรือ กาญจนบุรี เป�นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีผู3คนนิยม 

เมืองกาญจน" เต็มไปด3วยเรื่องราวในอดีตท่ีน#าสนใจแหล#งอารยธรรมเก#าแก#ยุคก#อน
ประวัติศาสตร� และเป�นสถานท่ีต้ังของสะพานข3ามแม#น้ําแคว ซ่ึงเป�นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ของไทย

ซ่ึงมีชื่อเสียงโด#งดังไปท่ัวโลก นอกจากนี้ยังมีแหล#งท#องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ� ไม#ว#าจะเป�นปRาเขาลําเนาไพรถํ้า และน้ําตก 

จังหวัดกาญจนบุรี อยู#ห#างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 
ตารางกิโลเมตร แบ#งการปกครองออกเป�น 13 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ#อพลอย อําเภ
พนมทวน อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอท#ามะกา อําเภอท#าม#วง อําเภอทองผาภูมิ 
อําเภอด#านมะขามเต้ีย อําเภอหนองปรือ และอําเภอห3วยกระเจา ภูมิประเทศส#วนใหญ#เป�นปRา

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ต้ังอยู#ในท3องท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เป�นอุทยานแห#งชาติท่ีมีเนื้อท่ี            
ไม#มาก แต#มีสภาพปRาอุดมสมบูรณ�และมีจุดเด#นและธรรมชาติท่ีสวยงาม เช#น น้ําตกหน3าผา และถํ้าธารลอด       
ท่ีนับว#าเป�นสิ่งมหัศจรรย�ท่ีเกิดจากการยุบตัวของหินปูน ประกอบกับการกัดเซาะของน้ําทําให3เขาหินปูน

ประวัติศาสตร�เป�นทางเดินทัพของพม#า 

 กล#าวคือสันนิษฐานว#า
บริเวณนี้อยู#ในเส3นทางท่ีกองทัพพม#ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาพบซากอาวุธโบราณโครงกระดูก เครื่องรางของขลัง

กองทัพญ่ีปุRนก็ได3เดินทัพ ผ#านบริเวณนี้เช#นกัน 
เมตร ปากถํ้ากว3างประมาณ 25 เมตร             

อกระทบกับแสงไฟจะส#อง
ประกายระยิบระยับงามจับตามากส#วนธารน้ําท่ีไหลลอดใต3ถํ้า ก็ทําให3บรรยากาศร#มรื่นเย็นสบาย จากถํ้า           

กิโลเมตร มีลักษณะคล3ายสะพาน
บริเวณนี้เป�นท่ีฝCงศพของมนุษย�โบราณ        

 

หรือ กาญจนบุรี เป�นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีผู3คนนิยม เดินทางไป
เต็มไปด3วยเรื่องราวในอดีตท่ีน#าสนใจแหล#งอารยธรรมเก#าแก#ยุคก#อน

ประวัติศาสตร� และเป�นสถานท่ีต้ังของสะพานข3ามแม#น้ําแคว ซ่ึงเป�นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ของไทย
วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล#งท#องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดม

กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 19,473 
อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ#อพลอย อําเภอเลาขวัญ อําเภอ

พนมทวน อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอท#ามะกา อําเภอท#าม#วง อําเภอทองผาภูมิ 
อําเภอด#านมะขามเต้ีย อําเภอหนองปรือ และอําเภอห3วยกระเจา ภูมิประเทศส#วนใหญ#เป�นปRา มีท้ังปRาโปร#ง 
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และปRาดงดิบ มีแม#น้ําสําคัญสองสายคือ แม#น้ําแควใหญ# และแม#น้ําแควน3อย ซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกันเป�นแม#น้ํา
แม#กลองท่ีบริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแสดงแผนท่ีการท#องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี ดังแสดงในภาพ     
3.5-17 

 
 ท่ีมา : การท#องเท่ียวแห#งประเทศไทย (2558)  
  

ภาพ 3.5-17 แผนท่ีการท-องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
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       (2.1) สรุปสถานการณท-องเท่ียวภายในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2552 – 2554 
         ข3อมูลจากสํานักงานสถิติแห#งชาติได3รวบรวมสถิติการท#องเท่ียวของชาวไทย 
และชาวต#างชาติท่ีเข3ามาท#องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยสรุปได3ดังนี้ 

ตาราง 3.5-61 สรุปสถานการณท-องเท่ียวภายในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2552 - 2554 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 

จํานวนผู�เยี่ยมเยือน 4,583,630 5,741,202 5,748,241 
ชาวไทย 4,319,714 5,476,382 5,478,059 
ชาวต#างประเทศ 263,916 264,820 270,182 
จํานวนนักท-องเท่ียว 1,503,827 1,923,219 2,023,346 
ชาวไทย 1,428,907 1,857,284 1,932,586 
ชาวต#างประเทศ 74,920 65,935 90,760 
จํานวนนักทัศนาจร 3,079,803 3,817,983 3,724,895 
ชาวไทย 2,890,807 3,619,098 3,545,473 
ชาวต#างประเทศ 188,996 198,885 179,422 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท-องเท่ียว 
(วัน) 

2.01 1.95 2.03 

ชาวไทย 1.89 1.91 2.01 
ชาวต#างประเทศ 4.33 2.96 2.42 
ค-าใช�จ-ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

   
ผู�เยี่ยมเยือน 1,167 1,183 1,162 
ชาวไทย 1,126 1,160 1,141 
ชาวต#างประเทศ 1,607 1,603 1,548 
นักท-องเท่ียว 1,378 1,376 1,385 
ชาวไทย 1,324 1,349 1,355 
ชาวต#างประเทศ 1,829 1,875 1,910 
นักทัศนาจร 960 993 915 
ชาวไทย 942 974 906 
ชาวต#างประเทศ 1,226 1,336 1,103 
รายได�จากการท-องเท่ียว (ล�านบาท) 

   
ผู�เยี่ยมเยือน 7,119 8,944 9,101 
ชาวไทย 6,294 8,312 8,483 
ชาวต#างประเทศ 825 632 618 
สถานประกอบการท่ีพักแรม 

   
จํานวนห�อง 9,641 10,964 12,754 
อัตราการเข�าพัก (%) 44.46 44.34 50.30 
จํานวนผู�เข�าพักแรม 1,055,504 1,162,347 1,509,618 
ชาวไทย 996,283 1,098,778 1,418,859 
ชาวต#างประเทศ 59,221 63,569 90,759 

หมายเหตุ: 1) ป� พ.ศ. 2552 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉล่ียของสถานประกอบการพักแรมท้ังประเทศ ร3อยละ 35.19  
   2) ป� พ.ศ. 2553 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉล่ียของสถานประกอบการพักแรมท้ังประเทศ ร3อยละ 49.09  
   3) ป� พ.ศ. 2554 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉล่ียของสถานประกอบการพักแรมท้ังประเทศ ร3อยละ 46.84 
   ท่ีมา : กรมการท#องเท่ียว กระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา ข3อมูลปรับปรุงเม่ือ มิถุนายน พ.ศ. 2556  
   รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ� สํานักงานสถิติแห#งชาติ 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห#งชาติ (2555) 
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       (2.2) เข่ือนศรีนครินทรกับการท-องเท่ียว 
         (2.2.1) ท่ีตั้งเข่ือน และทรัพยากรการท-องเท่ียว 
            เข่ือนศรีนครินทร�เป�นสถานท่ีท#องเท่ียวท่ีเสมือนสัญลักษณ�ของ
จังหวัดกาญจนบุรี นักท#องเท่ียวสามารถข้ึนไปชมบนสันเข่ือนท่ีใหญ#เป�นอันดับท่ี 3 รองจากเข่ือนภูมิพล และ
เข่ือนเจ3าพระยา และเป�นเข่ือนชนิดหินถมแกนดินเหนียวท่ีใหญ#ท่ีสุดในประเทศไทย นักท#องเท่ียวสามารถแวะ
ชมทัศนียภาพอันงดงามบนสันเข่ือนได3ตลอดท้ังป� 
            เข่ือนศรีนครินทร� หรือท่ีชาวบ3านเรียกกันว#า "เข่ือนเจ3าเณร" ต้ังอยู#
บริเวณบ3านเจ3าเณร ตําบลท#ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ เป�นเข่ือนประเภทแกนสันเข่ือนเป�นดินเหนียวถม         
ทับด3านบนด3วยหินเป�นก3อน ๆ เข่ือนศรีนครินทร�ถือว#า เป�นเข่ือนประเภทหินถมแกนดินเหนียวท่ีใหญ#ท่ีสุดและ
มีความจุมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ 17,745 ล3านลูกบาศก�เมตร เกิดเป�นพ้ืนท่ีในอ#างเก็บน้ํา 419 ตาราง
กิโลเมตร ตัวเข่ือนมีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเข่ือนยาว 610 เมตร กว3าง 15 เมตร เป�นเข่ือน
ประเภทอเนกประสงค�แห#งแรกของโครงการพัฒนาลุ#มน้ําแม#กลองช#วยลดอุทกภัยในลุ#มแม#น้ําแม#กลอง           
เป�นแหล#งเพาะพันธุ�ปลาให3ประโยชน�ด3านการประมง และหลัก ๆ คือใช3ในการผลิตกระแสไฟฟPาโดยมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟPา 5 เครื่อง ขนาดกําลังผลิตรวมท้ังสิ้น 720,000 กิโลวัตต� ให3พลังงานไฟฟPาเฉลี่ยป�ละ 1,250 ล3าน
กิโลวัตต�ชั่วโมง 
            การก#อสร3างเข่ือนได3เริ่มเม่ือป� พ.ศ. 2516 สร3างเสร็จในป� พ.ศ. 2523           
เดิมเรียกชื่อตามสถานท่ีสร3างเข่ือนคือบริเวณบ3านเจ3าเณร หลังสร3างเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู#หัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเป}ด เม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2524 และทรงพระราชทานให3เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร�มาเป�นชื่อเข่ือน 
            บริเวณโดยรอบเข่ือนมีการตกแต#ง ประดับประดาไว3สวยงาม มีหลาย
ส#วน มีสวนดนตรีเข่ือนศรีนครินทร� เป�นกังหันน้ําเป�นตัวคอยหมุนให3แกนดีดตัวโน3ตแบบเดียวกับในกล#องดนตรี           
มีวงเวียนท่ีเป�นสวนเวลารําลึก และปลูกไม3ดอกไม3ประดับโดยรอบไว3อย#างสวยงาม สามารถขับรถข้ึนไปบน          
สันเข่ือนเพ่ือชมวิวอ#างเก็บน้ําขนาดใหญ#ท่ีรายล3อมด3วยภูเขา ถือเป�นจุดชมวิวท่ีมีความเป�นธรรมชาติสวยงาม 
         (2.2.2) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร 
            เข่ือนศรีนครินทร�เป}ดให3นักท#องเท่ียวเข3าชมได3ทุกวันต้ังแต#เวลา 
06.00-18.00 น. บริเวณเข่ือนยังมีให3บริการร3านอาหาร สามารถติดต#อบ3านพักห3องประชุม และเช#าเรือเท่ียวชม            
อ#างเก็บน้ําได3 และนักท#องเท่ียวสามารถพักกับท่ีพักของเอกชนท่ีอยู#ริมอ#างเก็บน้ําหลายแห#ง ทําเป�นบ3านพักแพ
ลอยน้ํา บรรยากาศท#ามกลางธรรมชาติบางแห#งมีเครื่องเล#นลอยน้ําต#าง ๆ ท่ีให3นักท#องเท่ียวได3เล#นน้ําริมอ#าง
เก็บน้ําได3สนุกสนานยิ่งข้ึน มีเรือคายัคให3พายเล#นในอ#างเก็บน้ํา บางแห#งมีแพเป�ยก (แพไม3ไผ#ต#อกันให3
นักท#องเท่ียวนั่ง แล3วใช3เรือลากเท่ียวชมในท่ีต#างๆ) เพ่ือพาชมบริเวณเข่ือนโดยมีบ3านพักรับรองภายในเข่ือน           
ศรีนครินทร� ดังภาพ 3.5-18 
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ภาพ 3.5-18 บ�านพักรับรอง และห�องสัมมนาภายในเข่ือนศรีนครนิทร 
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            (2.2.2.1) บ�านพักรับรองของเข่ือนศรีนครินทร  

ตาราง 3.5-62  ประเภทบ�านพักรับรองของเข่ือนศรีนครินทร 
บ�านพัก ลักษณะของบ�านพัก สิ่งอํานวยความสะดวก อัตราค-าบริการ 

1.บ3านพักชายหาด มีท้ังหมด 16 หลัง แต#ละหลังจะมี 2 
ห3องนอน  มีห3องนํ้าในตัว  
สามารถเข3าพักได3หลังละ 4 ท#าน  
(2 ท#าน / 1 ห3อง) 

- โทรทัศน� 
- ตู3เย็น 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องทํานํ้าอุ#น 

1,500 บาท 
(พักได3 2 ท#าน) 
3,000 บาท 

(พักได3 4 ท#าน) 
2. บ3านพักทับทิม มีท้ังหมด 20 ห3องนอน  

มีห3องนํ้าในตัว  
สามารถเข3าพักได3ห3องละ 2 ท#าน 

- โทรทัศน� 
- ตู3เย็น 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องทํานํ้าอุ#น 

1,000 บาท 

3. บ3านพักเพทาย มีท้ังหมด 8 หลัง  
มี 2 ห3องนอน/2 เตียง/ห3อง 
- 7 หลัง พักได3 4 ท#าน/หลัง  
และมี 3 ห3องนอน /2 เตียง/ห3อง 
- 1 หลัง พักได3 6 ท#าน/หลัง 

- โทรทัศน� 
- ตู3เย็น 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องทํานํ้าอุ#น 

1,800 บาท 
(2 ห3องนอน) 
2,000 บาท 
(3 ห3องนอน) 

4.บ3านพักไพฑูรย� มีท้ังหมด 46 ห3องนอน  
มีห3องนํ้าในตัว สามารถเข3าพักได3ห3อง
ละ 2 ท#าน มีให3เลือก 2 โซน คือ ติด
ถนน และติดอ#างเก็บนํ้า 

- โทรทัศน� 
- ตู3เย็น 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องทํานํ้าอุ#น 

1,000 บาท 
(ติดถนน) 

1,200 บาท 
(ติดอ#างเก็บนํ้า) 

5. บ3านพักเอราวัณ มีท้ังหมด 48 ห3องนอน  
มีห3องนํ้าในตัว สามารถเข3าพักได3ห3อง
ละ 2 ท#าน มีให3เลือก 2 โซน คือ โซน 
A และโซน B 
- โซน A มี 20 ห3อง 2 เตียง/ห3อง 
ท้ังหมด 18 ห3อง และ 1 เตียง/ห3อง 
ท้ังหมด 2 ห3อง 
- โซน B มี 28 ห3อง 2 เตียง/ห3อง 
ท้ังหมด 6 ห3อง และ 1เตียง/ห3อง 
ท้ังหมด 22 ห3อง 

- โทรทัศน� 
- ตู3เย็น 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องทํานํ้าอุ#น 

1,000 บาท 

ท่ีมา :การไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย, 2558 
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            (2.2.2.2) ห�องสัมมนาของเข่ือนศรีนครินทร 

ตาราง 3.5-63  การให�บริการห�องสัมมนาของเข่ือนศรีนครินทร 
 

ห�องสัมมนา จํานวนคน ราคา (บาท/วัน) 
1. ห3องมุกดา 1 100 3,000 
2. ห3องมุกดา 50 2,000 
3. ห3องศรีสวัสด์ิ (บ3านเอราวัณ) 100 2,000 
4. ห3องจัดเลี้ยงเอราวัณ 50 1,000 

ท่ีมา :การไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย, 2558 

            (2.2.2.3) สนามกอลฟเข่ือนศรีนครินทร 
               สนามกอล�ฟเข่ือนศรีนครินทร� เป�นสนามกอล�ฟท่ีมีความ
สวยงามและความท3าทายเป�นเลิศ ด3วยการออกแบบให3เป�นสนามท่ีมีลวดลาย ทําให3เป�นท่ีนิยมชมชอบ         
ของนักกอล�ฟ โดยลดค#าบริการ 50 % (ค#ากรีนฟ�) สําหรับพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักกอล�ฟ
อาวุโส (เกิดก#อน พ.ศ.2494) และค#าบริการสนามกอล�ฟสําหรับลูกค3าต#างประเทศ จาก 600 บาท เหลือ 400 
บาท (ในวันธรรมดา วันหยุดประจําสัปดาห� และวันหยุดนักขัตฤกษ�) ตามภาพ 3.5-19, 3.5-20 และภาพ 
3.5-21 

 

ภาพ 3.5-19 สนามกอลฟเข่ือนศรีนครินทร 
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ภาพ 3.5-20 บริเวณคลับเฮ�าสสนามกอลฟเข่ือนศรีนครินทร 

 

ภาพ 3.5-21 บริเวณสนามกอลฟเข่ือนศรีนครินทร 
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         (2.2.3) สถิตินักท-องเท่ียวบริเวณเข่ือนศรีนครินทร พ.ศ. 2548-2557 

ตาราง 3.5-64  สถิตินักท-องเท่ียวบริเวณเข่ือนศรีนครินทร พ.ศ. 2548-2557 

นักท-องเท่ียว เดือน 
จํานวนนักท-องเท่ียว (ปI พ.ศ.) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ชาวไทย 

มกราคม 
74,452 80,060 59,693 58,186 85,522 72,739 71,479 83,459 58,832 38,870 

ชาวต#างประเทศ 6,931 6,767 8,572 10,057 9,101 9,909 17,814 30,192 33,239 2,961 
ชาวไทย 

กุมภาพันธ� 
59,530 54,020 47,473 49,538 45,889 56,340 60,459 7,537 63,294 38,928 

ชาวต#างประเทศ 5,060 6,460 7,333 8,833 7,028 10,392 16,998 912 29,645 2,367 
ชาวไทย 

มีนาคม 
56,593 68,349 67,466 58,839 51,190 57,010 56,050 64,571 65,486 39,409 

ชาวต#างประเทศ 3,879 5,191 6,634 7,559 5,623 9,054 16,531 25,609 31,704 1,800 
ชาวไทย 

เมษายน 
91,024 112,773 79,183 76,012 81,974 78,510 83,620 77,662 6,598 47,281 

ชาวต#างประเทศ 2,616 4,354 6,290 5,230 4,878 6,604 12,175 19,095 30,541 1,215 
ชาวไทย 

พฤษภาคม 
74,732 64,300 40,980 51,107 64,795 71,263 72,537 64,306 35,359 58,928 

ชาวต#างประเทศ 2,337 3,329 3,362 5,058 3,457 4,046 8,406 11,368 931 14,662 
ชาวไทย 

มิถุนายน 
142,493 47,173 37,373 33,286 34,235 40,288 40,729 44,532 27,564 34,905 

ชาวต#างประเทศ 3,734 3,607 3,589 4,163 3,589 3,583 7,587 11,493 508 610 
ชาวไทย 

กรกฎาคม 
62,309 53,399 54,632 40,967 54,668 54,343 58,649 46,266 35,144 42,515 

ชาวต#างประเทศ 6,162 8,313 10,137 11,506 10,314 9,940 15,358 19,388 1,929 1,454 
ชาวไทย 

สิงหาคม 
59,107 61,069 46,725 46,287 45,574 47,444 50,639 60,900 35,601 52,631 

ชาวต#างประเทศ 6,650 8,429 7,926 10,129 8,768 9,473 16,741 19,430 1,757 2,039 
ชาวไทย 

กันยายน 
42,882 43,808 48,714 34,963 46,589 39,786 41,170 46,558 26,132 31,519 

ชาวต#างประเทศ 4,163 5,256 5,499 4,969 4,892 5,379 10,055 11,580 1,138 893 
ชาวไทย 

ตุลาคม 
80,792 64,081 51,675 52,125 59,756 53,284 37,151 64,394 35,989 44,397 

ชาวต#างประเทศ 5,225 5,519 5,166 7,550 5,744 7,350 13,545 14,136 1,378 1,208 
ชาวไทย 

พฤศจิกายน 
47,055 51,842 46,512 49,910 48,845 42,475 48,853 57,390 27,505 - 

ชาวต#างประเทศ 4,806 7,303 7,917 9,131 7,407 13,135 18,358 29,802 1,452 - 
ชาวไทย 

ธันวาคม 
90,498 84,447 84,627 68,053 66,131 70,688 61,263 88,804 79,651 - 

ชาวต#างประเทศ 5,933 7,608 9,551 6,909 8,409 13,153 22,240 31,130 2,804 - 
รวม 938,963 857,457 747,029 710,367 764,378 786,188 858,407 718,234 634,181 458,592 

ท่ีมา : การไฟฟPาฝRายผลิตแห#งประเทศไทย, 2558 
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         (2.2.4) ผลการวิเคราะหข�อมูลนักท-องเท่ียวท่ีมีต-อการท-องเท่ียวในเข่ือน  
ศรีนครินทร 
            (1)  ข�อมูลส-วนบุคคลของนักท-องเท่ียว 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับนักท#องเท่ียว (ตามภาคผนวก 6-2) โดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 31 คน พบว#า กลุ#ม
ตัวอย#างเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 67.7 มีอายุโดยเฉลี่ย 37 ป� นับถือศาสนาพุทธท้ังหมด มีระดับการศึกษา
อยู#ในระดับปริญญาตรี คิดเป�นร3อยละ 41.9 มีสถานภาพสมรส คิดเป�นร3อยละ 54.8 โดยส#วนใหญ#พักอาศัยท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป�นร3อยละ 41.9 และส#วนใหญ#อาชีพรับจ3าง คิดเป�นร3อยละ 29.0 
โดยมีความรู3สึกโดยรวมต#อการดําเนินงานของเข่ือนศรีนครินทร�อยู#ในระดับพอใจท้ังหมด มีเวลาในท#องเท่ียว 
คิดเป�นร3อยละ 96.8 และมีแผนด3านการท#องเท่ียว คิดเป�นร3อยละ 67.7 นักท#องเท่ียว มีรายได3เฉลี่ยต#อเดือน 
16,474 บาท โดยรู3จักเข่ือนศรีนครินทร�จากข#าว/สื่อประชาสัมพันธ� คิดเป�นร3อยละ 87.1 มีนักท#องเท่ียวเคยมา
ท่ีเข่ือนศรีนครินทร�แล3ว คิดเป�นร3อยละ 58.1 ส#วนใหญ#เดินทางโดยพาหนะรถยนต�ส#วนตัว คิดเป�นร3อยละ 90.3 
โดยมากับครอบครัว คิดเป�นร3อยละ 54.8 เป�นการท#องเท่ียวแบบไม#พักค3างแรม คิดเป�นร3อยละ 58.1 โดยมี
ค#าใช3จ#ายในการท#องเท่ียวประมาณ 4,080 บาท สําหรับสถานท่ีท#องเท่ียวท่ีจะเดินทางต#อไปหลังจากมาเท่ียว         
ท่ีเข่ือนศรีนครินทร� ส#วนใหญ#เป�นแพพัก และน้ําตก คิดเป�นร3อยละ 58.1 ตามตาราง 3.5-65 

ตาราง 3.5-65  ข�อมูลส-วนบุคคลของนักท-องเท่ียว  
ข�อมูลส-วนบุคคล จํานวน (ราย) ร�อยละ 

1.เพศ   
 - ชาย 21 67.7 
 - หญิง 10 32.3 
2. อายุ (โดยเฉลี่ย) 37 ป�  
3. ศาสนา   
 - พุทธ 31 100.0 
4.ระดับการศึกษา   
 - ไม#จบการศึกษาแต#พออ#านออกเขียนได3   2 6.5 
 - ประถมศึกษา (ประถม 1-6)  7 22.6 
 - มัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 1-3) 1 3.2 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยม 4-6) 5 16.1 
 - อาชีวศึกษาตอนต3น (ปวช.)  1 3.2 
 - อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา/ปวส.) 1 3.2 
 - ปริญญาตรี  13 41.9 
 - สูงกว#าปริญญาตรี 1 3.2 
 - อื่นๆ  - - 
5.สถานภาพสมรส   
 - โสด 11 35.5 
 - หม3าย / หย#า / แยกกันอยู#  3 9.7 
 - สมรส / จดทะเบียนสมรส 17 54.8 
 - อื่นๆ - - 
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ตาราง 3.5-65  ข�อมูลส-วนบุคคลของนักท-องเท่ียว (ต-อ) 
ข�อมูลส-วนบุคคล จํานวน (ราย) ร�อยละ 

6.พักอาศัยอยู-ที่จังหวัด   
 - กรุงเทพมหานคร 13 41.9 
 - กาญจนบุรี 13 41.9 
 - ภาคกลาง 4 12.9 
 - ภาคตะวันออก 1 3.2 
7. อาชีพปoจจุบัน   
 - พนักงานบริษัท 6 19.4 
 - แม#บ3าน 3 9.7 
 - เกษตรกร 5 16.1 
 - รับจ3าง 9 29.0 
 - ค3าขาย 6 19.4 
 - นักเรียน / นักศึกษา 2 6.4 
8.เวลาว-างในการท-องเท่ียว   
 - ไม#มี 1 3.2 
 - มี 30 96.8 
9.แผนด�านการท-องเท่ียว   
 - ไม#มี 10 32.3 
 - มี 21 67.7 
10.รายได�โดยเฉล่ียต-อเดือน 16,474 บาท  
11.รู�จักเขื่อนศรีนครินทร   
 - ข#าว / สื่อประชาสัมพันธ� 27 87.1 
 - อินเตอร�เน็ต 4 12.9 
12.การเคยมาเขื่อนศรีนครินทร   
 - ไม#เคย (ครั้งแรก) 13 41.9 
 - เคย 18 58.1 
13.พาหนะท่ีเดินทางมาเขื่อนศรีนครินทร   
 - รถยนต�ส#วนตัว 28 90.3 
 - รถประจําทาง 2 6.5 
14.ผู�ร-วมเดินทางมาเขื่อนศรีนครินทร   
 - เพื่อน 14 45.2 
 - ครอบครัว 17 54.8 
15.การพักค�างแรม   
 - ไม#พักค3างแรม 18 58.1 
 - พัก  13 41.9 
 - 1 คืน 13 41.9 
16. ค-าใช�จ-ายโดยประมาณ 4,080 บาท  
17. สถานท่ีท-องเท่ียวต-อไป   
 - แพพัก และนํ้าตก 18 58.1 
 - สะพานข3ามแม#นํ้าแคว 1 3.2 
 - วัด 4 12.9 
 - อ่ืนๆ  8 25.8 
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            (2)  ความคิดเห็นหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับนักท#องเท่ียว โดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 31 คน พบว#ามีความต3องการมาเท่ียวเข่ือน 
ศรีนครินทร�ท้ังหมด  โดยมีสาเหตุการมาท#องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� และบริเวณใกล3เคียงเพ่ือพักผ#อนหย#อนใจ 
คิดเป�นร3อยละ 93.5 และได3ไปเท่ียวบริเวณใกล3เคียง คิดเป�นร3อยละ 90.3 โดยต3องการท่ีพักบริเวณเข่ือน        
ศรีนครินทร� คิดเป�นร3อยละ 74.2 และต3องการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ3านพัก คิดเป�นร3อยละ 87.1 
สถานท่ีท#องเท่ียวท่ีไปมีน้ําใช3ในการอุปโภคบริโภค และไฟฟPาเพียงพอ เส3นทางคมนาคมเดินทางสะดวก         
มีความรู3สึกปลอดภัยในการเดินทางท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 100 มีถังขยะเพียงพอ คิดเป�นร3อยละ 90.3 มีท่ีนั่ง
พักผ#อนหย#อนใจ คิดเป�นร3อยละ 80.6 มีร3านอาหารท่ีมีราคาเหมาะสม มีร3านขายเครื่องด่ืมท่ีมีความเหมาะสม 
และมีห3องน้ําสะอาดน#าใช3 คิดเป�นร3อยละ 93.5 โดยมีห3องน้ําแยกหญิง ชาย และผู3พิการท้ังหมด เข่ือน         
ศรีนครินทร�มีปPายบอกทางท่ีชัดเจน คิดเป�นร3อยละ 90.3 และไม#มีเพ่ือนใหม#จากการท#องเท่ียว คิดเป�นร3อยละ 
64.5 ต3องการกิจกรรมล#องเรือ คิดเป�นร3อยละ 67.7 ต3องการกิจกรรมการตกปลา คิดเป�นร3อยละ 54.8 ต3องการ
กิจกรรมแข#งขันเรือใบ คิดเป�นร3อยละ 61.3 ต3องการกิจกรรมข่ีจักรยานรอบเข่ือน คิดเป�นร3อยละ 80.6 ต3องการ
กิจกรรมส#องนกดูสัตว�ปRา คิดเป�นร3อยละ 64.5 ต3องการกิจกรรมข่ีช3างชมธรรมชาติ คิดเป�นร3อยละ 74.2 และ
ต3องการให3มีการจัดจุดจําหน#ายของท่ีระลึก และการจัดจุดจําหน#ายสินค3าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) 
ท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 100 ตามตาราง 3.5-66 

ตาราง 3.5-66 ความคิดเห็นหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 
ความคิดเห็นหลังจากการท-องเทีย่วเขือ่นศรีนครินทร จํานวน (ราย) ร�อยละ 

2.1 ต�องการมาเทีย่วเขื่อนศรีนครินทรหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ - - 
 - ต3องการ 31 100.0 
2.2 สาเหตุการมาท-องเที่ยวเขื่อนศรีนครินทรและบริเวณใกล�เคียง   
 - พักผ#อนหย#อนใจ 29 93.5 
 - รักษาโรค - - 
 - ทัศนศึกษา - - 
 - มาช่ืนชมธรรมชาติ - - 
 - ออกกําลังกาย - - 
 - ใกล3บ3าน - - 
 - เปล่ียนบรรยากาศ 2 6.5 
 - อื่นๆ - - 
2.3  ไปเที่ยวในบริเวณใกล�เคียงกับเขื่อนศรีนครินทรหรือไม-   
 - ไม#ไป 3 9.7 
 - ไป 28 90.3 
2.4 ต�องการที่พักบริเวณเขื่อนศรีนครินทรหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 8 25.8 
 - ต3องการ 23 74.2 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

  3-569 

ตาราง 3.5-66  ความคิดเห็นหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
ความคิดเห็นหลังจากการท-องเทีย่วเขือ่นศรีนครินทร จํานวน (ราย) ร�อยละ 

2.5 ต�องการรับบริการเสริมนอกเหนือจากบ�านพักหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 4 12.9 
 - ต3องการ 27 87.1 
2.6  สถานที่ท-องเที่ยวที่ไปมีนํ้าใช�ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ - - 
 - เพียงพอ 31 100.0 
2.7 ได�รับบริการไฟฟ"าในพ้ืนที่เพียงหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ - - 
 - เพียงพอ 31 100.0 
2.8  เส�นทางคมนาคมในการเดินทางสะดวกหรือไม-   
 - ไม#สะดวก - - 
 - สะดวก 31 100.0 
2.9 เดินทางท-องเที่ยวมีความรู�สึกปลอดภัยหรือไม-   
 - ไม#ปลอดภัย - - 
 - ปลอดภัย 31 100.0 
2.10  ทีเ่ขื่อนศรีนครินทรมีถังทิ้งขยะเพียงพอหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ 3 9.7 
 - เพียงพอ 28 90.3 
2.11 เขื่อนศรีนครินทรมีจุดประชาสัมพันธหรือไม-   
 - ไม#มี 3 9.7 
 - มี 28 90.3 
2.12 เขื่อนศรีนครินทรมีที่น่ังพักผ-อนหย-อนใจหรือไม-   
 - ไม#มี 6 19.4 
 - มี 25 80.6 
2.13 เขื่อนศรีนครินทรมีร�านอาหารที่มีราคาเหมาะสมหรือไม-   
 - ไม#มี 2 6.5 
 - มี 29 93.5 
2.14 เขื่อนศรีนครินทรมีร�านขายเครื่องดื่มที่มีราคาเหมาะสมหรือไม-   
 - ไม#มี 2 6.5 
 - มี 29 93.5 
2.15 เขื่อนศรีนครินทรมีห�องนํ้าสะอาดน-าใช�หรือไม-   
 - ไม#มี 2 6.5 
 - มี 29 93.5 
2.16 เขื่อนศรีนครินทรมีห�องนํ้าแยกหญิง ชาย และผู�พิการหรือไม-   
 - ไม#มี - - 
 - มี - 100.0 
2.17 เขื่อนศรีนครินทรมีป"ายบอกทางที่ชัดเจนหรือไม-   
 - ไม#มี 3 9.7 
 - มี 28 90.3 
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ตาราง 3.5-66  ความคิดเห็นหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 
 

ความคิดเห็นหลังจากการท-องเทีย่วเขือ่นศรีนครินทร จํานวน (ราย) ร�อยละ 
2.18 มีเพ่ือนใหม-จากการมาท-องเที่ยวในครั้งน้ี   
 - ไม#มี 20 64.5 
 - มี 11 35.5 
2.19 ต�องการกิจกรรมล-องเรือ หรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 10 32.3 
 - ต3องการ 21 67.7 
2.20 ต�องการกิจกรรมการตกปลาหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 14 45.2 
 - ต3องการ 17 54.8 
2.21  ต�องการกิจกรรมแข-งขันเรือใบหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 19 61.3 
 - ต3องการ 12 38.7 
2.22 ต�องการกิจกรรมขี่จักรยานรอบเขื่อนหรือไม-   
 - ไม#ต3องการ 6 19.4 
 - ต3องการ 25 80.6 
2.23 ต�องการกิจกรรมส-องนกดูสัตวป+า   
 - ไม#ต3องการ 11 35.5 
 - ต3องการ 20 64.5 
2.24 ต�องการกิจกรรมขี่ช�างชมธรรมชาติ   
 - ไม#ต3องการ 8 25.8 
 - ต3องการ 23 74.2 
2.25 ต�องการให�มีการจัดจุดจําหน-ายของที่ระลึก   
 - ไม#ต3องการ - - 
 - ต3องการ 31 100.0 
2.26 ต�องการให�มีการจัดจุดจําหน-ายสินค�า OTOP   
 - ไม#ต3องการ - - 
 - ต3องการ 31 100.0 

 
            (3)  ความรู�สึกหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับนักท#องเท่ียวโดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 31 คน พบว#า กลุ#มตัวอย#างมีความรู3สึก       
ในระดับมากท่ีสุดในหัวข3อ ดังนี้ 1) ได3รับความสนุกเพลิดเพลินจากการมาเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร� 2) ได3มาเห็น
ความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติบริเวณรอบๆ เข่ือน 3) ควรจะให3มีการสร3าง home stay และรีสอร�ท         
ท่ีสวยงาม 4) ควรจะให3มีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 5) ควรจะมีรถรับ–ส#ง บริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ใกล3เคียง 6) ควรให3มีการชิงรางวัลมาเท่ียวฟรีท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 7) ควรจะส#งเสริมการขายด3านการท#องเท่ียว
ท่ีให3ส#วนลดราคาสําหรับคนไทย 8) จะกลับมาเท่ียวอีก 9) จะบอกต#อกับเพ่ือนๆ ให3มาเท่ียวอีก และ 10) จะชวน            
ญาติพ่ีน3องมาเท่ียวอีก ตามตาราง 3.5-67 
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ตาราง 3.5-67   ความรู�สึกหลังจากการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 
 

ความรู�สึกหลังจากการท-องเทีย่วเขื่อนศรีนครินทร 
ระดับความรู�สึก 

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ค-าเฉลี่ย แปลผล 
1. ได3รับความสนุกเพลิดเพลินจากการมาเท่ียวเขื่อน               
ศรีนครินทร� 

- - 
1 

(3.2) 
21 

(67.7) 
9 

(29.0) 
4.26 มากที่สุด 

2. ได3รับความรู3จากการมาเท่ียวท่ีเขื่อนศรีนครินทร� 
- - 

13 
(41.9) 

14 
(45.2) 

4 
(12.9) 

3.70 มาก 

3. รู3สึกว#าได3มาเห็นความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติ
บริเวณรอบๆ เขื่อน 

- - 
3 

(9.7) 
17 

(54.8) 
11 

(35.5) 
4.26 มากที่สุด 

4. สถานท่ีใกล3เคียงกับเขื่อนศรีนครินทร�สวยงาม 
- - 

4 
(12.9) 

18 
(58.1) 

9 
(29.0) 

4.16 มาก 

5. การท#องเท่ียว/ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆ 
บริเวณเขื่อนศรีนครินทร�น#าสนใจ 

- - 
9 

(29.0) 
18 

(58.1) 
4 

(12.9) 
3.84 มาก 

6. ควรจะให3มีการสร3าง home stay เพิ่มขึ้นอีก 
- - 

1 
(3.2) 

14 
(45.2) 

16 
(51.6) 

4.48 มากที่สุด 

7. ควรมีการสร3างโรงแรมขนาดใหญ# 
- - 

8 
(25.8) 

17 
(54.8) 

6 
(19.4) 

3.93 มาก 

8. ควรจะให3มีการสร3างรีสอร�ทท่ีสวยงามเพิ่มขึ้น 
- - 

3 
(9.7) 

13 
(41.9) 

15 
(48.4) 

4.38 มากที่สุด 

9. ควรมีมัคคุเทศก�ในการนําเท่ียว 
- - 

1 
(3.2) 

14 
(45.2) 

16 
(51.6) 

4.48 มากที่สุด 

10. ควรมีรถรับ–ส#ง บริเวณสถานท่ีท#องเท่ียวในพื้นท่ี
ใกล3เคียง 

- 
1 

(3.2) 
- 

15 
(48.4) 

15 
(48.4) 

4.41 มากที่สุด 

11. รู3สึกว#าอยากจะไปเยี่ยมชมหมู#บ3านริมเขื่อน 
- - 

8 
(25.8) 

14 
(45.2) 

9 
(29.0) 

4.03 มาก 

12. ควรให3มีการชิงรางวัลมาเท่ียวฟรีที่เขื่อนศรีนครินทร� 1 
(3.2) 

- - 
5 

(16.1) 
25 

(80.6) 
4.71 มากที่สุด 

13. ควรจะส#งเสริมการขายด3านการท#องเท่ียวท่ีให3
ส#วนลดราคาสําหรับคนไทย 

- - - 
5 

(16.1) 
26 

(83.9) 
4.83 มากที่สุด 

14. จะกลับมาเท่ียวอีก 
- - - 

9 
(29.0) 

22 
(71.0) 

4.71 มากที่สุด 

15. จะบอกต#อกับเพื่อนๆ ให3มาเท่ียวอีก  
- - - 

9 
(29.0) 

22 
(71.0) 

4.71 มากที่สุด 

16. จะชวนญาติพี่น3องมาเท่ียวอีก 
- - - 

9 
(29.0) 

22 
(71.0) 

4.71 มากที่สุด 
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         (2.2.6) ผลการวิเคราะหข�อมูลผู�ประกอบการท-องเ ท่ียวท่ีมีต-อการ
ท-องเท่ียวในเข่ือนศรีนครินทร 
            (1)  ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ประกอบการท-องเท่ียว 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับผู3ประกอบการท#องเท่ียว (ตามภาคผนวก 6-3) โดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 33 คน 
พบว#า กลุ#มตัวอย#างเป�นเพศชาย คิดเป�นร3อยละ 57.6 มีอายุโดยเฉลี่ย 45 ป� นับถือศาสนาพุทธท้ังหมด มีระดับ
การศึกษาอยู#ในระดับประถมศึกษา คิดเป�นร3อยละ 51.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป�นร3อยละ 81.8 โดยส#วนใหญ#
เกิดท่ีบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� คิดเป�นร3อยละ 72.7 ความรู3สึกโดยรวมต#อการดําเนินงานของเข่ือนศรีนครินทร�
มีความพึงพอใจท้ังหมด คิดเป�นร3อยละ 100.0 มีอาชีพปCจจุบันประกอบการแพพัก คิดเป�นร3อยละ 63.6        
มีรายได3โดยเฉลี่ยต#อเดือน 20,454 บาท และค#าใช3จ#ายของนักท#องเท่ียวต#อคน โดยประมาณ 1,418.75 บาท 
ตามตาราง 3.5-68 
 
ตาราง 3.5-68  ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ประกอบการท-องเท่ียว 

ข�อมูลส-วนบุคคล จํานวน (ราย) ร�อยละ 
1.เพศ   
 - ชาย 19 57.6 
 - หญิง 14 42.4 
2. อายุ (โดยเฉลี่ย) 45 ป� - 
3. ศาสนา   
 - พุทธ 33 100.0 
4.ระดับการศึกษา   
 - ไม#จบการศึกษาแต#พออ#านออกเขียนได3   - - 
 - ประถมศึกษา (ประถม 1-6)  17 51.5 
 - มัธยมศึกษาตอนต3น (มัธยม 1-3) 5 15.2 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยม 4-6) 8 24.2 
 - อาชีวศึกษาตอนต3น (ปวช.)  1 3.0 
 - อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา/ปวส.) - - 
 - ปริญญาตรี  2 6.1 
 - สูงกว#าปริญญาตรี - - 
 - อื่นๆ  - - 
5.สถานภาพสมรส   
 - โสด 2 6.1 
 - หม3าย / หย#า / แยกกันอยู#  4 12.1 
 - สมรส / จดทะเบียนสมรส 27 81.8 
 - อื่นๆ - - 
6.ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแห-งน้ี   
 - เกิดท่ีนี่ 24 72.7 
 - ย3ายมาจากท่ีอื่น 9 27.3 
  - ตําบล/อําเภออื่นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 2 6.1 
  - ภาคกลาง 6 18.2 
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ตาราง 3.5-68  ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ประกอบการท-องเท่ียว (ต-อ) 
ข�อมูลส-วนบุคคล จํานวน (ราย) ร�อยละ 

  - ภาคเหนือ - - 
  - ภาคตะวันออก - - 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 3.0 
  - ภาคใต3 - - 
7.ความรู�สึกโดยรวมต-อการดําเนินงานของเขื่อนศรีนครินทร   
 - พอใจ 33 100.0 
 - เฉยๆ / ไม#มีความคิดเห็น - - 
 - ไม#พอใจ - - 
8. อาชีพปoจจุบัน   
 - แพพัก 21 64.0 
 - ค3าขาย 4 12.0 
 - ร3านอาหาร  4 12.0 
 - รีสอร�ท 4 12.0 
9.รายได�โดยเฉลี่ยต-อเดือน 20,454 บาท  
10.ค-าใช�จ-ายของนักท-องเที่ยวต-อคน (โดยประมาณ) 1,418.75 บาท  

 
            (2)  ความคิดเห็นหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับผู3ประกอบการท#องเท่ียวโดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 33 คน พบว#า ในการประกอบ
กิจการจํานวนร3านอาหารท่ีมีอยู#ในปCจจุบันเพียงพอกับนักท#องเท่ียว คิดเป�นร3อยละ 54.5 จํานวนท่ีพัก       
ตากอากาศเพียงพอกับนักท#องเท่ียวคิดเป�นร3อยละ 57.6 ไม#เคยจัดทําแผนท่ีแหล#งท#องเท่ียวพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือน
ศรีนครินทร� และพ้ืนท่ีใกล3เคียงคิดเป�นร3อยละ 54.5 การประกอบกิจการมี น้ํา ไฟฟPา ใช3เพียงพอคิดเป�นร3อยละ 
100.0 มีเส3นทางคมนาคมสะดวกคิดเป�นร3อยละ 75.7 มีความปลอดภัยคิดเป�นร3อยละ 100.0 มีบ#อบําบัดน้ําเสีย
คิดเป�นร3อยละ 60.6 และมีโรงเรือนคัดแยกขยะคิดเป�นร3อยละ 75.8 ตาราง 3.5-69 

ตาราง 3.5-69  ความคิดเห็นหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
ความคิดเห็นหลังจากการสร�างเขื่อนศรีนครินทร จํานวน (ราย) ร�อยละ 

2.1 จํานวนร�านอาหารที่มีอยู-ในปoจจุบันเพียงพอกับนักท-องเที่ยวหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ 15 45.5 
 - เพียงพอ 18 54.5 
2.2 จํานวนที่พักตากอากาศเพียงพอกับนักท-องเที่ยวหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ 14 42.4 
 - เพียงพอ 19 57.6 
2.3  จัดทําแผนที่แหล-งท-องเที่ยวพ้ืนที่บริเวณเขื่อนศรีนครินทร และพ้ืนที่
ใกล�เคียงหรือไม- 

  

 - ไม#เคย  18 54.5 
 - เคย 15 45.5 
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ตาราง 3.5-69  ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ประกอบการท-องเท่ียว (ต-อ) 
ความคิดเห็นหลังจากการสร�างเขื่อนศรีนครินทร จํานวน (ราย) ร�อยละ 

2.4  ในการประกอบกิจการมีนํ้า ใช�เพียงพอหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ - - 
 - เพียงพอ 33 100.0 
2.5 ในการประกอบกิจการมีไฟฟ"าใช�เพียงพอหรือไม-   
 - ไม#เพียงพอ - - 
 - เพียงพอ 33 100.0 
2.6  ในการประกอบกิจการมีเส�นทางคมนาคมสะดวกหรือไม-   
 - ไม#สะดวก 8 24.3 
 - สะดวก 25 75.7 
2.7 ในการประกอบกิจการมีความปลอดภัยหรือไม-   
 - ไม#ปลอดภัย - - 
 - ปลอดภัย 33 100.0 
2.8  ในการประกอบกิจการมีบ-อบําบัดนํ้าเสียหรือไม-   
 - ไม#มี 13 39.4 
 - มี 20 60.6 
2.9  ในการประกอบกิจการมีโรงเรือนคัดแยกขยะหรือไม-   
 - ไม#มี 8 24.2 
 - มี 25 75.8 

            (3)  ความรู�สึกหลังจากมีการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 
              จากการเก็บแบบสอบถามด3านการท#องเท่ียว และสุนทรียภาพ
สําหรับผู3ประกอบการท#องเท่ียวโดยการสุ#มตัวอย#าง มีกลุ#มตัวอย#าง จํานวน 31 คน พบว#า กลุ#มตัวอย#าง        
มีความรู3สึกในระดับมากท่ีสุด ในประเด็นดังนี้ 1) ท่ีพักสะอาด สะดวก 2) มีความปลอดภัย 3) บริเวณ
ร3านอาหารสะอาดน#านั่งรับประทาน  4) อาหารมีราคาเหมาะสม 5) รายได3จากการประกอบกิจการของท#าน
เหมาะสมและเป�นธรรม 6) รายได3จากการประกอบกิจการด3านการท#องเท่ียวเลี้ยงตนเองได3 7) มีจํานวนผู3ช#วย
ในการดําเนินกิจการเหมาะสม 8) นักท#องเท่ียวมีการใช3จ#ายเพ่ิมข้ึน 9) ควรแนะนําสถานท่ีท#องเท่ียวบริเวณ
ใกล3เคียงให3กับนักท#องเท่ียว10) มีจํานวนนักท#องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 11) ควรมีน้ําสําหรับใช3อุปโภค บริโภค           
ให3เพียงพอกับนักท#องเท่ียว 12) มีไฟฟPาให3เพียงพอกับความต3องการของนักท#องเท่ียว 13) มีความปลอดภัย
ตลอดการท#องเท่ียว 14) ถนนหนทางท่ีสะดวกต#อการท#องเท่ียว 15) ควรมีพาหนะรองรับกิจกรรมด3านการ
ท#องเท่ียว 16) ควรมีบ#อบําบัดน้ําเสียท่ีถูกต3องตามหลักวิชาการ 17) ควรมีโรงเรือนคัดแยกขยะ และ 18) ควรมี
ถังขยะไว3บริการนักท#องเท่ียวให3เพียงพอ ตามตาราง 3.5-70 
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ตาราง 3.5-70  ความรู�สึกหลังจากมีการท-องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร 

ความรู�สึกหลังจากสร�างเขื่อนศรนีครินทร 
ระดับความรู�สึก 

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ค-าเฉล่ีย แปลผล 
1. จํานวนท่ีพักตากอากาศมีเพียงพอกับนักท#องเท่ียว 1 

(3.0) 
5 

(15.2) 
6 

(18.2) 
9 

(27.3) 
12 

(36.4) 
3.79 มาก 

2. ท่ีพักสะอาด สะดวก 
- - 

4 
(12.1) 

16 
(48.5) 

13 
(39.4) 

4.27 มากท่ีสุด 

3. ท่ีพักมีความปลอดภัย 
- - 

1 
(3.0) 

18 
(54.5) 

14 
(42.4) 

4.39 มากท่ีสุด 

4. จํานวนร3านอาหารมีเพียงพอกับนักท#องเท่ียว 3 
(9.1) 

3 
(9.1) 

5 
(15.2) 

11 
(33.3) 

11 
(33.3) 

3.73 มาก 

5. บริเวณร3านอาหารสะอาด น#าน่ังรับประทาน 
- - 

3 
 (9.1) 

15 
(45.5) 

15 
(45.5) 

4.36 มากท่ีสุด 

6. อาหารมีราคาเหมาะสม 
- 

1 
(3.0) 

2 
(6.1) 

14 
(42.4) 

16 
(48.5) 

4.33 มากท่ีสุด 

7. รายได3จากการประกอบกิจการของท#านเหมาะสมและ
เป�นธรรม 

- - 
3 

(9.1) 
14 

(42.4) 
16 

(48.5) 
4.39 มากท่ีสุด 

8. รายได3จากการประกอบกิจการด3านการท#องเท่ียวเลี้ยง
ตนเองได3 

1 
(3.0) 

- 
2 

(6.1) 
15 

(45.5) 
15 

(45.5) 
4.30 มากท่ีสุด 

9. มีจํานวนผู3ช#วยในการดําเนินกิจการเหมาะสม 
- 

1 
(3.0) 

1 
(3.0) 

17 
(51.5) 

14 
(42.4) 

4.33 มากท่ีสุด 

10. นักท#องเท่ียวมีการใช3จ#ายเพิ่มข้ึน 
- - 

3 
(9.1) 

9 
(27.3) 

21 
(63.6) 

4.54 มากท่ีสุด 

11. มีจํานวนนักท#องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
- - 

1 
(3.0) 

9 
(27.3) 

23 
(69.7) 

4.67 มากท่ีสุด 

12. ควรแนะนําสถานท่ีท#องเท่ียวบริเวณใกล3เคียงให3กับ
นักท#องเท่ียว 

- - 
1 

(3.0) 
7 

(21.2) 
25 

(75.8) 
4.72 มากท่ีสุด 

13. ควรท่ีจะมีนํ้าสําหรับใช3อุปโภค บริโภคให3เพียงพอกับ
นักท#องเท่ียว 

- - - 
14 

(42.4) 
19 

(57.6) 
4.57 มากท่ีสุด 

14.  ต3องมีไฟฟPาให3 เพียงพอกับความต3องการของ
นักท#องเท่ียว 

- - - 
13 

(39.4) 
20 

(60.6) 
4.60 มากท่ีสุด 

15. มีถนนหนทางท่ีสะดวกต#อการท#องเท่ียว 3 
(9.1) 

4 
(12.1) 

2 
(6.1) 

5 
(15.2) 

19 
(57.6) 

4.00 มาก 

16. มีความปลอดภัยตลอดการท#องเท่ียว 
- - - 

11 
(33.3) 

22 
(66.7) 

4.67 มากท่ีสุด 

17. น#าจะมีพาหนะรองรับกิจกรรมด3านการท#องเท่ียว 
- - 

1 
(3.0) 

11 
(33.3) 

21 
(63.6) 

4.60 มากท่ีสุด 

18. ควรมีบ#อบําบัดนํ้าเสียท่ีถูกต3องตามหลักวิชาการ 
- - 

1 
(3.0) 

10 
(30.3) 

22 
(66.7) 

4.63 มากท่ีสุด 

19. ท#านรู3สึกว#าควรมีโรงเรือนคัดแยกขยะ 
- - - 

9 
(27.3) 

24 
(72.7) 

4.73 มากท่ีสุด 

20. ควรมีถังขยะไว3บริการนักท#องเท่ียวให3เพียงพอ 
- - - 

8 
(24.2) 

25 
(75.8) 

4.75 มากท่ีสุด 
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            (4)  ปoญหา/อุปสรรค และแนวทางแก�ไขของผู�ประกอบการ
ท-องเท่ียว 
              (4.1) ปoญหา 
                ผู3ประกอบการส#วนใหญ#ประสบปCญหากับการเดินทาง 
ท่ีไม#สะดวก และการประชาสัมพันธ�ให3เป�นแหล#งท#องเท่ียวยังไม#ได3รับการประชาสัมพันธ�มากนัก 
              (4.2) อุปสรรค  
                ในการเดินทางไปยังสถานท่ีต#างๆ ท่ีต3องใช3แพขนาน
ยนต�นั้น ยังต3องใช3เวลาในการรอนานเกินไป และมีความยากลําบากในการเดินทาง  
              (4.3) แนวทางแก�ไข 
                อยากให3มีหน#วยงานต#างๆ ร#วมกันแก3ไขปCญหาและ
อุปสรรคด3านการคมนาคม รวมถึงมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ด3านการท#องเท่ียวให3มากยิ่งข้ึน 

  3.5.3 สาธารณสุข 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  เพ่ือศึกษาสภาพทางด3านการสาธารณสุขของประชาชน และการบริการสาธารณสุข        
ในพ้ืนท่ีศึกษา 
     (2)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล3อมท่ีอาจเกิดข้ึนต#อการสาธารรสุข อันเป�นผลมาจาก
การสร3างเข่ือน พร3อมท้ังเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบ 
    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  รวบรวมเก่ียวกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟPาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
และจํานวนสถานพยาบาล อุปกรณ�ทางการแพทย� บุคลากรทางการแพทย�  
     (2)  รวบรวมข3อมูลสถิติการเจ็บปRวยจากโรงพยาบาลใกล3เคียง เพ่ือทราบข3อมูลเก่ียวกับการ
เจ็บปRวยของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาความเพียงพอของสถานบริการด3านสาธารณสุข 
     (3)  ให3ข3อเสนอแนะสําหรับมาตรการลดผลกระทบด3านสาธารณสุข 
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การศึกษาด�านสุขภาพ 
       ในการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป�นการคาดการผลกระทบต#อสุขภาพ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการของโครงการ ซ่ึงจะต3องวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของกิจกรรมของโครงการ          
ท่ีอาจมีผลกระทบต#อสุขภาพ เพ่ือกลั่นกรองประเด็น ผลกระทบต#อสิ่งแวดล3อมและสุขภาพท่ีมีนัยสําคัญ           
และประเมินลักษณะของผลกระทบต#อสุขภาพท้ังระยะสั้นและระยะยาว และระบุปCจจัยกําหนดสุขภาพ          
และกลุ#มเสี่ยงท่ีอาจได3รับผลกระทบจากโครงการ 
       การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะดําเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล3อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมและสิ่งแวดล3อม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีข้ันตอนการศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ดังนี้ 
       (1.1) การกล่ันกรองโครงการ 
         เป�นการศึกษาข3อมูลของโครงการได3แก# ท่ี ต้ังและรายละเอียดโครงการ 
สภาพแวดล3อมโดยรอบท้ังด3านสิ่งแวดล3อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ข้ันตอนการพัฒนา
โครงการ กิจกรรมของโครงการและมลพิษหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล3อม        
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ในพ้ืนท่ีท่ีผ#านมาและปCจจุบัน และประชากรท่ีอาจได3รับผลกระทบสิ่งแวดล3อม และสุขภาพเพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ของกิจกรรมของโครงการท่ีอาจส#งผลกระทบต#อสิ่งแวดล3อม และพิจารณาประเด็นสิ่งคุกคาม
สุขภาพท่ีคาดว#ามีผลกระทบต#อสุขภาพ รวมถึงพิจารณาถึงการรับสัมผัสมลพิษของกลุ#มคนท่ีอาจได3รับ
ผลกระทบท้ังพนักงานของโครงการและประชาชนโดยรอบ โดยให3ความสําคัญในการศึกษาผลกระทบต#อ
สุขภาพของกลุ#มเสี่ยง เช#น เด็ก ผู3สูงอายุ และสตรีมีครรภ� 
       (1.2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
         ข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษา มีวัตถุประสงค�เพ่ือรวบรวมข3อมูล          
ของโครงการและข3อมูลต#าง ๆ ท่ีเก่ียวข3องและพิจารณากําหนดขอบเขต และแนวทางในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในประเด็นของผลกระทบท่ีมีความสําคัญท่ีได3จากข้ันตอนการกลั่นกรองโครงการให3มีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน โดยต3องจัดให3มีกระบวนการรับฟCงความคิดเห็นของสาธารณชนด3วย  
         กระบวนการในการกําหนดขอบเขตการศึกษามีดังนี้ 
         - รวบรวมข3อมูลพ้ืนฐานต#าง ๆ ได3แก# 
          � ขนาดและลักษณะของโครงการ 
          � รายละเอียดโครงการ เช#น ท่ีตั้งโครงการ รายละเอียดการติดต้ัง อุปกรณ�
และเครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค และสารมลพิษ และการควบคุม 
เป�นต3น 
          � ข3อมูลท่ัวไปท่ีมีอยู# ท้ังทางด3านสิ่งแวดล3อม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม ข3อมูลสถานะทางสุขภาพ และระบบการให3บริการสาธารณสุขในชุมชน 
          � สภาพสิ่งแวดล3อมของพ้ืนท่ี เช#น สภาพการใช3ท่ีดิน 
          � ผลกระทบสิ่งแวดล3อมท่ีผ#านมาและปCจจุบัน  
         - กําหนดขอบเขตการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี ได3แก# พ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีโดยรอบ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
         - กลุ#มประชากรท่ีศึกษา ได3แก# คนงาน/พนักงาน และประชากรท่ีอาศัยอยู#ใน
ชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร ท้ังเหนือเข่ือนและท3ายเข่ือนจากโครงการ ซ่ึงแบ#งออกเป�น 2 กลุ#มย#อย ได3แก# 
กลุ#มคนท่ัวไปและกลุ#มเสี่ยง เช#น เด็ก สตรี ต้ังครรภ� และผู3สูงอายุ 
         - พิจารณาประเด็นผลกระทบต#อสุขภาพ หรือปCจจัยกําหนดสุขภาพ        
อย#างน3อย ดังนี้ 
          � สิ่งคุกคามสุขภาพ เช#น แสง เสียง ความร3อน ฝุRนละออง สารเคมี และ             
สิ่งคุกคามต#อจิตใจ เช#น ความเครียด ความกังวล ความรําคาญ  
          � ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม เช#น การเปลี่ยนแปลงสภาพ และ           
การใช3ทรัพยากรธรรมชาติ แหล#งพักผ#อนหย#อนใจ แหล#งประวัติศาสตร� วัฒนธรรม สิ่งสําคัญทางศาสนา ระบบ
สาธารณูปโภคของชุมชน การก#อให3เกิดสื่อ หรือพาหะนําโรคเพ่ิมข้ึน และความปลอดภัยต#อชีวิตและทรัพย�สิน 
เป�นต3น 
          � ปCจจัยการรับสัมผัส ได3แก# เส3นทางการรับสัมผัสเข3าสู#ร#างกาย ปริมาณ
และระยะเวลาท่ีได3รับเข3าสู#ร#างกาย การรับสัมผัสของคนงาน/พนักงาน และประชาชนโดยรอบโครงการ และ
กลุ#มเสี่ยง 
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          � ลักษณะผลกระทบต#อสุขภาพ ได3แก# อัตราการตาย อัตราการเจ็บปRวย 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง อัตราการเกิดผลกระทบทางจิตใจ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ  
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การกระตุ3นหรือส#งเสริมสุขภาพ ความรุนแรงของโรค และผลกระทบสะสม 
          � ผลกระทบต#อระบบสุขภาพ เช#น ความต3องการระบบบริการสุขภาพ 
ความเพียงพอและความพร3อมของทรัพยากรภาคสาธารณสุข  
          � ผลกระทบต#อสังคมและชีวิตความเป�นอยู# เช#น การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต#ออาชีพ การจ3างงาน และสภาพการทํางานท3องถ่ินท้ังทางบวกและทางลบ ความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
จากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร และห#วงโซ#อุปทานของสินค3า และบริการ             
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต#อความสัมพันธ�ของประชาชนและชุมชน การอพยพของประชาชนและ
แรงงาน การเพ่ิม/ลดพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน และความขัดแย3งท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 
ผลกระทบต#ออนามัยสิ่งแวดล3อม ผลกระทบต#อสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผลกระทบต#อการศึกษา 
ผลกระทบต#อเครือข#ายสนับสนุนทางสังคม และประโยชน�ทางสุขภาพท่ีจะได3รับจากโครงการ 
       (1.3) ข�อกําหนดและสมมติฐานในการประเมินผลกระทบต-อสุขภาพ  
         เส�นทางรับ (Pathways) ของสารท่ีเข�าสู-ร-างกาย : ประกอบด3วย การสูด
หายใจเอาไอและฝุRนละอองต#าง ๆ เข3าไป เป�นเส3นทางผ#านท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และชุมชนมีโอกาสท่ีจะได3รับ
มากท่ีสุด และนอกจากนั้นยังได3พิจารณาทางสัมผัสอ่ืน ๆ ประกอบด3วย ได3แก# การบริโภคดิน/สิ่งสกปรก       
โดยบังเอิญ การบริโภคน้ําด่ืมจากแหล#งน้ําผิวดินต#าง ๆ การบริโภคพืชผลท่ีปลูกในระดับครัวเรือน ในกรณีท่ี
เป�นการปลูกพืชในบริเวณใกล3เคียง การบริโภคเนื้อ นม หรือไข# จากเนื้อหมู วัว หรือไก#พ้ืนบ3าน การบริโภคปลา
หรือสัตว�น้ํา การบริโภคนมจากมารดา เป�นต3น 
         กลุ-มคนท่ีสัมผัสสาร : เด็ก ผู3ใหญ#ในชุมชน และพนักงานท่ีทํางานในโรงไฟฟPา 
         ระยะเวลาการสัมผัส : ผลกระทบของสารต#อสุขภาพอนามัยนั้นนอกจากค#า
ความเข3มข3นหรือปริมาณของการสัมผัส แล3วยังข้ึนอยู#กับระยะเวลาของการสัมผัส ซ่ึงในการประเมินได3กําหนด
สําหรับการประเมินความเสี่ยงต#อการเกิดมะเร็งนั้นช#วงอายุโดยเฉลี่ยของมนุษย�โดยท่ัวไปจะพิจารณาให3เท#ากับ 
70 ป� ส#วนกรณีอันตรายต#อการเกิดโรคอ่ืนท่ีไม#ใช#มะเร็ง จะพิจารณาสําหรับช#วงท่ีเป�นเด็กจะเป�นตัวแทนไม#เกิน 
6 ป� และช#วงชีวิตของผู3ใหญ#ท่ีสัมผัสเป�น 30 ป� (U.S.EPA1998c) โดยระยะเวลาของการสัมผัส สํารับผู3ใหญ#จะ
เป�น 30-40 ป� โดยท่ีในแต#ละวันกําหนดว#ามีการสัมผัสสารตลอด 24 ชั่วโมง ความถ่ีของการสัมผัสเท#ากับ 350 
วัน สําหรับพนักงานท่ีทํางานอยู#ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใช3เกณฑ�ระยะเวลาการสัมผัสเช#นเดียวกัน 
ยกเว3น จํานวนชั่วโมงท่ีสัมผัสนั้นใช3จํานวนชั่วโมงเป�น 8 ชั่วโมงต#อวัน และความถ่ีของการสัมผัสเท#ากับ 242 
วันต#อป� 
     (2)  การศึกษาด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
       - ทําการศึกษาข3อมูลสภาพแวดล3อมในการทํางาน จากรายละเอียดโครงการฯ             
ซ่ึงได3แก# ระดับความดังของเสียง ความร3อน แสงสว#าง คุณภาพอากาศ และสภาพแวดล3อมท่ีอาจก#อให3เกิด
อุบัติเหตุ และมาตรการด3านความปลอดภัยและอุปกรณ�ในการปPองกันอันตรายจากเหตุเพลิงไหม3 
       - ทําการรวบรวมข3อมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดล3อมในการทํางานของโรงไฟฟPา
พลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีผ#านมา 
       - ประเมินผลกระทบและนําเสนอข3อมูลของบริเวณการทํางานท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ัง
ด3านสภาพแวดล3อมในการทํางานและประเภทของงานท่ีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง 
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       - เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล3อม
ในการทํางานและอุบัติเหตุโดยใช3ผลการประเมินผลกระทบเป�นข3อกําหนดสําหรับแบบสอบถามและสัมภาษณ�
ในเรื่องของสาธารณสุข 
       จังหวัดกาญจนบุรีอยู#ในเขตบริการสุขภาพท่ี 5 ประกอบด3วยจังหวัดท่ีอยู#บริเวณภาค
กลางตอนล#าง จํานวน 8 จังหวัด ได3แก# จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีพ้ืนท่ีร#วมกันประมาณ 
46,088.059 ตารางกิโลเมตร 
       การบริการด3านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวนสถานบริการสาธารณสุข 
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได3แก# โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แห#ง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห#ง 
โรงพยาบาลในกํากับของรัฐ/นอกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห#ง ศูนย�บริการสาธารณสุขเทศบาล 
1 แห#ง โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบล 141 แห#ง สถานีอนามัยสังกัดองค�การบริหารส#วนตําบล 1 แห#ง          
ศูนย�สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 3 แห#ง รวมท้ังหมด 162 แห#ง  
       ส#วนจํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ได3แก# โรงพยาบาลเอกชน 4 แห#ง 
และคลินิกเอกชน 97 แห#ง รวม 101 แห#ง (สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 5, 2557)  
       สําหรับอําเภอท่ีเก่ียวข3องกับการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อม
ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟPาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� คือ อําเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงมีจํานวนสถานบริการ
สาธารณสุข ดังนี้ 
       (1)  โรงพยาบาลชุมชน 2 แห#ง คือ  
         (1.1) โรงพยาบาลชุมชนศุกร�ศิริศรีสวัสด์ิ ตําบลด#านแม#แฉลบ  
         (1.2) โรงพยาบาลชุมชนท#ากระดาน ตําบลท#ากระดาน 
       (2)  โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบล 8 แห#ง ได3แก# 
         (2.1) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านปลายนาสวน ตําบลนาสวน 
         (2.2) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านท#าสนุ#น ตําบลด#านแม#แฉลบ 
         (2.3) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านเกาะบุก ตําบลหนองเป�ด 
         (2.4) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านบนเขาแก#งเรียง ตําบลท#ากระดาน 
         (2.5) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านเอราวัณ ตําบลท#ากระดาน 
         (2.6) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านท#าลําใย ตําบลเขาโจด 
         (2.7) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านน้ําพุล#าง ตําบลเขาโจด 
         (2.8) โรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ3านน้ํามุด ตําบลแม#กระบุง 
       สําหรับการศึกษาและวิเคราะห�ข3อมูลทุติยภูมิทางด3านสาธารณสุข ผู3วิจัยได3ทําการ
ทบทวนประเด็นการศึกษาแยกเป�นหัวข3อต#าง ๆ ดังนี้ 
       - สถิติโรคหรือความเจ็บปRวยของประชาชนในพ้ืนท่ีรอบอ#าง พ้ืนท่ีรับประโยชน� และ
พ้ืนท่ีอพยพ (ถ3ามี) โดยวิเคราะห�จากกลุ#มเสี่ยง 
       - ข3อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
       - สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน 
       - แหล#งน้ําใช3และปริมาณการใช3น้ําของชุมชน  
       - ข3อมูลการระบาดของโรคผ#านทางน้ํา โรคระบาดอ่ืน ๆ  
       - ภาวะโภชนาการของชุมชน 
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       - ข3อมูลลักษณะประชากร การศึกษา อาชีพ รายได3 
     (3)  สถิติโรคหรือความเจ็บป+วยของประชาชนในพ้ืนท่ีรอบอ-าง พ้ืนท่ีรับประโยชน และ
พ้ืนท่ีอพยพ (ถ�ามี) โดยวิเคราะหจากกลุ-มเส่ียง  
       หากพิจารณาจากสถิติท่ีเก่ียวข3องกับสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี              
ป� พ.ศ. 2552 – 2555 พบว#า จํานวนผู3ตายจําแนกตามสาเหตุการตายของประชากร 10 อันดับแรก จํานวน
ผู3ตายจําแนกตามกลุ#มโรคมะเร็ง 10 ลําดับแรก จํานวนผู3ปRวยของโรคท่ีต3องเฝPาระวังทางระบาดวิทยา               
10 อันดับแรก จํานวนผู3ปRวยในจําแนกตามสาเหตุการปRวย 10 อันดับแรก จํานวนผู3ปRวยนอก และจําแนกตาม
สาเหตุการปRวย 10 อันดับแรก  

ตาราง 3.5-71   จํานวนผู�ตายจําแนกตามสาเหตุการตายของประชากร 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
    ปI พ.ศ. 2552-2555  
 

ลําดับ สาเหตุการตาย 
จํานวนผู�ป+วย (คน) 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1 มะเร็งและเน้ืองอกทุกชนิด 625 608 622 700 
2 อุบัติเหตุและการเป�นพิษ 462 329 307 517 
3 ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆของปอด 214 249 283 316 
4 ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง 247 249 257 277 
5 โรคหัวใจ 198 234 244 271 
6 ไตอักเสบ กลุ#มอาการของไต 88 126 113 129 
7 โรคเก่ียวกับตับและตับอ#อน 103 137 109 122 
8 วัณโรคทุกชนิด 67 90 62 101 
9 การบาดเจ็บจากการฆ#าตัวตาย ถูกฆ#าตาย 

และอ่ืนๆ 
88 90 100 100 

10 เบาหวาน 73 56 37 66 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข: (2556) 

       จากตาราง 3.5-71 สาเหตุการตายของประชากร 10 อันดับแรก ของจังหวัด
กาญจนบุรี ป�  พ.ศ. 2552-2555 พบว#า มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมีจํานวนสูงสุด รองลงมาคือ อุบัติเหตุและ
การเป�นพิษตามลําดับ 
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ตาราง 3.5-72  จํานวนผู�ตายจําแนกตามกลุ-มโรคมะเร็ง 10 ลําดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
    ปI พ.ศ. 2552 - 2555  

ลําดับ สาเหตุการตาย 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

จํานวน (คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) 
1 มะเร็งปอด 98 99 111 122 
2 มะเร็งตับ 109 75 94 111 
3 มะเร็งเต3านม 37 38 31 38 
4 มะเร็งปากมดลูก 27 36 24 32 
5 มะเร็งสมอง 18 25 13 30 
6 มะเร็งลําไส3ใหญ# 32 30 31 29 
7 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 22 30 27 28 
8 มะเร็งหลอดอาหาร 24 14 20 25 
9 มะเร็งต#อมนํ้าเหลือง 20 17 18 17 
10 มะเร็งกระเพาะอาหาร 10 11 21 14 

ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข (2556) 

       จากตาราง 3.5-72 สาเหตุการตายด3วยโรคมะเร็ง ป� พ.ศ. 2555 พบว#า มะเร็งปอด          
มีจํานวนสูงสุด รองลงมา คือ มะเร็งตับ และหากพิจารณาจากสถิติในภาพรวมในระดับประเทศ พบว#า มะเร็งตับ         
คือสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ มะเร็งปอด 
 
ตาราง 3.5-73   จํานวนผู�ป+วยของโรคท่ีต�องเฝ"าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
     ปI พ.ศ. 2554-2556 
 

ลําดับ สาเหตุ 
จํานวนผู�ป+วย (คน) 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
1 อุจจาระร#วง  11,321 11,175  8,479 
2 ปอดบวม  2,441 2,374  2,088 
3 ไข3ไม#ทราบสาเหตุ 1,874   1,680 1,492 
4 ตาแดง  800 771  667 
5 ไข3หวัดใหญ#  690  687 599 
6 อาหารเป�นพิษ  400  497 598 
7 ไข3เลือดออก  977  1,249 507 
8 มาลาเรีย 1,422  1,223  348 
9 สุกใส 492  321  282 
10 มือ เท3า ปาก  179  562 254 

ท่ีมา: รง.506 งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2557) 

       จากตาราง 3.5-73 โรคท่ีต3องเฝPาระวังทางระบาดวิทยา 10 อับดับแรก ของจังหวัด
กาญจนบุรี ป� พ.ศ. 2556 พบว#า โรคอุจจาระร#วงมีจํานวนสูงสุด รองลงมาคือ โรคปอดบวม และตามลําดับ 
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ตาราง 3.5-74  จํานวนผู�ป+วยในจําแนกตามสาเหตุการป+วย 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
     ปI พ.ศ. 2554-2556 

ลําดับ สาเหตุ 
จํานวนผู�ป+วย (คน) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
1 ความผิดปกติเก่ียวกับต#อมไร3ท#อ 

โภชนาการ และเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ 
22,628 27,658 28,021 

2 โรคความดันโลหิตสูง 13,878 16,553 17,292 
3 โรคเลือดและอวัยวะสร3างเลือดและความผิดปกติบาง

ชนิดท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ3มกัน 
10,646 12,150 11,892 

4 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได3จากการตรวจทาง
คลินิกและห3องปฏิบัติการ 

9,680 9,747 10,069 

5 โรคเบาหวาน 8,621 9,958 10,044 
6 โรคอ่ืนๆของระบบย#อยอาหาร 8,971 10,010 9,413 
7 ความผิดปกติอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด 7,147 8,925 9,245 
8 โรคติดเช้ืออ่ืนๆของลําไส3 8,197 8,553 8,738 
9 โรคแทรกซ3อนในการตั้งครรภ� การเจ็บครรภ�การคลอด 

ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆ ทางสูติกรรม 
8,721 9,066 8,445 

10 โรคตาและส#วนผนวก 4,417 5,578 6,921 
ท่ีมา: รง. 505 กลุ#มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2557) 

       จากตาราง 3.5-74 สาเหตุการปRวยของผู3ปRวยใน ป�งบประมาณ 2556 พบว#า ความ
ผิดปกติเก่ียวกับต#อมไร3ท#อ มีจํานวนสูงสุด รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง และตามลําดับ 

ตาราง 3.5-75 จํานวนผู�ป+วยนอกจําแนกตามสาเหตุการป+วย 10 อันดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี  
   ปI พ.ศ. 2554-2556 

ลําดับ สาเหตุ 
จํานวนผู�ป+วย (คน) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
1 โรคระบบหายใจ 586,032 362,728 443,406 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 485,127 304,410 412,556 
3 โรคเก่ียวกับต#อมไร3ท#อ  

โภชนการ และเมตะบอลิสัม 
397,421 253,187 338,694 

4 โรคระบบย#อยอาหาร รวมโรคในช#องปาก 388,860 246,748 319,555 
5 โรคระบบกล3ามเน้ือ รวมโครงร#าง และเน้ือ

ยึดเสริม 
338,862 218,759 271,954 

6 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได3จาก          
การตรวจทางคลินิกและทางห3องปฏิบัติการ
ท่ีไม#สามารถจําแนกโรคในกลุ#มอ่ืนได3 

297,650 208,319 247,503 

7 โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต3ผิวหนัง 139,877 86,677 112,382 
8 โรคติดเช้ือและปรสิต 139,011 85,223 107,160 
9 โรคระบบสืบพันธุ�ร#วมปCสสาวะ 108,097 68,591 87,316 
10 โรคตารวมส#วนประกอบของตา 99,196 56,342 69,333 

ท่ีมา: รง. 505 จาก Datacenter สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2557) 
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       จากตาราง 3.5-75 สาเหตุการปRวยของผู3ปRวยนอก ป�งบประมาณ 2556 พบว#า โรค
ระบบหายใจ มีจํานวนสูงสุด รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด และตามลําดับ 
       (3.1) ข�อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
         จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จําแนกรายอําเภอ จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ภาคเอกชน จําแนกรายอําเภอ จํานวนอัตราส#วน
บุคลากรทางการแพทย� และสาธารณสุขของประชากร และอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน  

ตาราง 3.5-76  จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกรายอําเภอ 
    จังหวัดกาญจนบุรี 

 
อําเภอ 

 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนยบริการ
สาธารณสุข

เทศบาล 

โรงพยาบาล
ส-งเสริม
สุขภาพ
ตําบล 

สถานี
อนามัย 
สังกัด 
อบต. 

ศูนย
สุขภาพ
ชุมชน
เมือง จํานวน เตียง จํานวน เตียง จํานวน เตียง 

1. เมือง 1 440   1 67 1 22  1 
2. ไทรโยค   2 60    12   
3. บ#อพลอย   1 90    10   
4. ศรีสวัสด์ิ   2 40    8   
5. ท#ามะกา 1 240      15  1 
6. ท#าม#วง   1 120    13 1  
7. ทองผาภูมิ   1 90    13   
8. สังขละบุรี   1 30    6   
9. พนมทวน   1 60    9   
10. เลาขวัญ   1 30    13   
11. ด#านมะขามเต้ีย   1 30    7   
12. หนองปรือ   1 30    7   
13. ห3วยกระเจา   1 30    6   

รวม 2 680 13 610 1 67 1 141 1 2 
ท่ีมา : กลุ#มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

         จากตาราง 3.5-76 สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได3แก# โรงพยาบาล
ท่ัวไป จํานวน 2 แห#ง รวม 680 เตียง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 13 แห#ง รวม 610 เตียง โรงพยาบาลส#งเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 142 แห#ง (ถ#ายโอนไปเทศบาล 1 แห#ง) สํานักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 แห#ง และ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 1 แห#ง จํานวน 67 เตียง 
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ตาราง 3.5-77  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จําแนกรายอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
อําเภอ 

 

รพ.เอกชน สหคลินิก, 
เทคนิค

การแพทย 

คลินิก ร�ายขายยา
แผนปoจจุบัน/
บรรจุเสร็จ 

ร�ายขายยา/
ผลิตยาแผน

โบราณ จํานวน เตียง เวชกรรม ทันตกรรม พยาบาลและ
ผดุงครรภ 

แพทย 
แผนไทย 

1. เมือง 2 174 2 43 11 6 2 47 10 
2. ไทรโยค      1  6 2 
3. บ#อพลอย     1 4  9 2 
4. ศรีสวัสดิ์      1  1  
5. ท#ามะกา 1 29 2 17 4 4  29 8 
6. ท#าม#วง   1 17 1 6  15 7 
7. ทองผาภูมิ    1  3  10 2 
8. สังขละบุรี 1 25    1  3  
9. พนมทวน    1  3  10 1 
10. เลาขวัญ      4  6 1 
11. ด#านมะขามเตี้ย    2 1 1 1 7 2 
12. หนองปรือ       1 7  
13. ห3วยกระเจา    1    1  

รวม 4 228 5 82 18 34 4 106 35 

ท่ีมา : กลุ#มงานคุ3มครองผู3บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

         จากตาราง 3.5-77 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ได3แก# รพ.เอกชน 
จํานวน 4 แห#ง รวม 228 เตียง คลินิกด3านเวชกรรม ทันตกรรมพยาบาลและผดุงครรภ� และแพทย�แผนไทย 
จํานวน 138 แห#ง สหคลินิกและเทคนิคการแพทย� จํานวน 5 แห#ง ร3ายขายยาแผนปCจจุบัน/บรรจุเสร็จ จํานวน 
106 แห#ง และร3ายขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ จํานวน 35 แห#ง 

ตาราง 3.5-78  จํานวนอัตราส-วนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของประชากร จังหวัด 
    กาญจนบุรี ปI พ.ศ. 2556 

ประเภท สาธารณสุข เอกชน กลาโหม รวม 
อัตราส-วน
มาตรฐาน 

ต-อประชากร 

อัตราส-วน 
ต-อประชากร 

DBpop 

อัตราส-วน 
ต-อประชากร

ทะเบียนราษฎร 
แพทย� 146 14 12 172 1:5,000 4,750 4,873 
ทันตแพทย� 56 0 2 58 1:8,000 14,068 14,452 
เภสัชกร 90 7 3 100 1:10,000 6,171 8,362 
พยาบาลวิชาชีพ 1,254 50 33 1,337 1:2,500 611 627 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

440 14 3 457 1:2,500 1,786 1,824 

ท่ีมา : กลุ#มงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

         จากตาราง 3.5-78 อัตราส#วนบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข            
ของประชากร หากพิจารณาตามอัตราส#วนมาตรฐานต#อประชากร พบว#า ทันตแพทย� มีอัตราส#วนมาตรฐานต#อ
ประชากรท่ีต3องการในจํานวนสูงสุด รองลงมา คือ แพทย� และตามลําดับ 
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ตาราง 3.5-79  อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี 

โรงพยาบาล ระดับบริการ จํานวนเตียงปoจจุบัน 
อัตราครองเตียง 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
1. พหลพลพยุหเสนา S 440 110.84 111.07 99.74 
2. มะการักษ� M1 240 90.78 92.48 87.83 
3. ท#าม#วง M2 120 92.70 113.69 115.20 
4. ทองผาภูมิ M3 90 62.25 57.88 88.26 
5. บ#อพลอย F1 90 102.51 106.95 128.30 
6. เจ3าคุณไพบูลย� พนมทวน F2 60 61.79 63.85 59.13 
7. ไทยโยค F2 30 100.04 103.13 106.64 
8. สมเด็จพระป}ยมหาราชรมณียเขต F2 30 91.02 31.13 27.77 
9. ท#ากระดาน F2 30 28.00 27.35 29.78 
10. สังขละบุรี F2 30 87.54 78.35 87.17 
11. เลาขวัญ F2 30 85.78 90.87 80.76 
12. ด#านมะขามเต้ีย F2 30 60.04 63.40 66.11 
13. พยาบาลสถานพระบารมี F2 30 39.38 43.96 45.73 
14. ห3วยกระเงา F2 30 54.51 60.59 68.15 
15. ศุกร�ศิริศรีสวัสด์ิ F3 10 59.86 49.32 55.73 

ท่ีมา : กลุ#มงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

         จากตาราง 3.5-79 อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน ในจังหวัด
กาญจนบุรี พบว#า ใน ป� พ.ศ. 2556 มีอัตราครองเตียงมีแนวโน3มเพ่ิมสูงมากยิ่งข้ึน 
       (3.2) สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน 
         จั งหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด3วย 13 อําเภอ 95 ตําบล 959 หมู#บ3 าน          
การปกครองส#วนท3องถ่ิน ประกอบด3วย องค�การบริหารส#วนจังหวัด 1 แห#ง เทศบาลเมือง 2 แห#ง เทศบาล
ตําบล 44 แห#ง 53 องค�การบริหารส#วนตําบล 75 แห#ง  
         ประชากรในจั งหวั ดกาญจนบุ รี  จ ากบัญชีข3 อ มูล  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จํานวนท้ังสิ้น 837,324 คน เป�นชาย 420,266 คน            
เป�นหญิง 417,058 คน ความหนาแน#นเฉลี่ย 42.98 คนต#อตารางกิโลเมตร ส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ ร3อยละ 
81.05  
         สถานะสุขภาพของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได3แก# อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรก
เกิด (Life expectancy at birth) และอัตราการเกิดมีชีพ การตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ  

ตาราง 3.5-80  อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth) จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบ
   กับประเทศไทย ปI พ.ศ. 2551-2555 

จังหวัด/
ประเทศ 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กาญจนบุรี 72.49 79.35 73.72 76.32 74.47 79.35 74.74 79.85 75.98 81.03 
ประเทศ 70.2 75.82 69.5 76.3 69.10 75.82 69.50 76.30 66.5 75 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข (2556) 
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         จากตาราง 3.5-80 อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดต้ังแต# ป� พ.ศ. 2551-2555     
เพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดมากกว#าเพศชาย และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว#า อายุ         
คาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีสูงกว#าระดับประเทศ 

ตาราง 3.5-81  อัตราการเกิดมีชีพ การตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ปI พ.ศ. 2550-2555 
 

ปI พ.ศ. 
จํานวน 

เกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย มารดาตาย 
2550 10,026 4,682 70 2 
2551 9,850 4,642 75 0 
2552 9,686 4,698 79 1 
2553 9,220 4,844 75 1 
2554 10,414 4,802 56 1 
2555 9,557 5,078 56 0 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข (2556) 
 
     (4)  แหล-งน้ําใช�และปริมาณการใช�น้ําของชุมชน 
       แหล#งน้ําท่ีสําคัญตามธรรมชาติ ได3แก# 
       - แม-น้ําแควใหญ- เป�นลําน้ําสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี  ยาวประมาณ 380 
กิโลเมตร บริเวณลุ#มน้ําแควใหญ#ประกอบด3วยภูเขาและหุบเขาแคบๆ ตลอดจนท่ีราบลุ#มซ่ึงมีห3วยละหานและ 
ลําธารหลายสายไหลผ#าน มีพ้ืนท่ีรับน้ําถึง 14,800 ตารางกิโลเมตร  
        ต3นน้ําแควใหญ#เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย ซ่ึงเป�นเส3นก้ันอาณาเขตระหว#างประเทศ
ไทยกับสหภาพพม#า ในท3องท่ีอําเภออุ3มผาง จังหวัดตาก จากนั้นไหลผ#านเขาสูงและปRาทึบลงทางทิศใต3 เข3าเขต
จังหวัดกาญจนบุรี ผ#านเขตอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอศรีสวัสด์ิ มาบรรจบกับลําน้ําแคว
น3อยท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี ตอนท่ีเรียกกันว#าปากแพรก ได3ชื่อใหม#ว#า "แม#น้ําแม#กลอง" แล3วจึงไหลผ#าน
จังหวัดราชบุรี ลงอ#าวไทยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
        สภาพภูมิประเทศสองฝC�งแม#น้ําแควใหญ#เป�นปRาเขา จึงมีแหล#งท่ีสงวนไว3เป�นอุทยาน
แห#งชาติ และเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาหลายแห#ง เช#น เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาห3วยขาแข3ง อุทยานแห#งชาติเขาสลอบ 
ซ่ึงมีน้ําตกเอราวัณ ท่ีสวยงาม เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาสลักพระ ลําน้ําสาขาท่ีไหลมาบรรจบกับแควใหญ#นั้น             
ท่ีสําคัญได3แก# ห3วยขาแข3ง ซ่ึงมีต3นกําเนิดอยู#ในเขตอําเภอบ3านไร# จังหวัดอุทัยธานี ไหลมาลงแควใหญ#ท่ีบริเวณ
ขาแข3งแก#งยาว อําเภอศรีสวัสด์ิ ลําน้ําสาขาอีกสายหนึ่งคือ ลําตะเพิน มีต3นน้ําเกิดจากเขาปCนโสในอําเภอ           
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แล3วไหลบรรจบกับลําน้ําแควใหญ#ในท3องท่ีตําบลลาดหญ3า อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
       - แม-น้ําแควน�อย เป�นแม#น้ําใหญ#อีกสายหนึ่งของประเทศไทย ความยาวตลอด           
ลําน้ํา 320 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรับน้ํารวม 10,640 ตารางกิโลเมตร แม#น้ําแควน3อยเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี     
ซ่ึงเป�นเส3นก้ันพรมแดนด3านตะวันตกระหว#างประเทศไทยและสหภาพพม#า   
        แม#น้ําแควน3อยตอนบนมีลําน้ําสําคัญ 3 สาย ไหลมารวมกันท่ีสามสบ ตําบลหนองลู 
อําเภอสังขละบุรี คือ ลําน้ําบีคีใหญ# ลําน้ําซองกาเลีย และลําน้ํารันตี ส#วนทางด3านท3ายน้ํา มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ
คือ ห3วยแม#น้ําน3อย ห3วยบ3องต้ี ห3วยแม#กระบาน และลําภาชี เป�นต3น 
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        ภูมิประเทศโดยท่ัวไปในลุ#มน้ําแควน3อยเป�นภูเขาใหญ#น3อยเรียงสลับซับซ3อนและ        
สูงชัน บางแห#งเป�นหน3าผาสูง บางแห#งเป�นท่ีราบ ลําน้ําแควน3อยไหลผ#านภูมิประเทศท่ีสวยงาม มีน้ําตก มีห3วย 
และลําธารเล็กๆไหลลงลําน้ําเกือบตลอดสาย สภาพปRาส#วนใหญ#เป�นปRาไม3เบญพรรณและปRาดงดิบ มีปRาไผ#แซม
อยู#ท่ัวไป มีปRาสงวนและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาหลายแห#ง ได3แก# ปRาสงวนแห#งชาติเขาช3างเผือก เขตรักษาพันธุ�
สัตว�ปRาทุ#งใหญ#นเรศวร ปRาสงวนแห#งชาติห3วยเขย#ง ปRาสงวนแห#งชาติเขาพระฤาษี เขาบ#อแร# และปRาสงวน
แห#งชาติวังใหญ#-แม#น้ําน3อย 
       - แม-น้ําแม-กลอง เกิดจากแม#น้ําแควใหญ# และแควน3อยรวมท้ังสาขาต#างๆ ซ่ึงล3วนมี
ต3นน้ําอยู#บริเวณชายแดนไทย-พม#า ไหลมาบรรจบกันท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต#อจากนั้นจึงไหลผ#าน
จังหวัดราชบุรี ลงสู#อ#าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ความยาวตลอดลําน้ําต้ังแต#จุดบรรจบกันของแควใหญ#และ
แควน3อยจนถึงปากอ#าว ประมาณ 132 กิโลเมตร พ้ืนท่ีรับน้ําปากแม#น้ําแม#กลอง 30,106 ตารางกิโลเมตร  
        แม#น้ําแม#กลองมีขนาดใหญ#กว#าลําน้ําแควใหญ#และแควน3อยรวมกันเพียงเล็กน3อย 
ดังนั้นในระหว#างเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกป� จะมีน้ําปริมาณมากในแม#น้ําแม#กลอง ทําให3น้ําล3นตลิ่ง 
ประกอบกับภูมิประเทศทางฝC�งซ3ายของแม#น้ําเป�นท่ีราบลุ#มกว3างใหญ# โดยเฉพาะทางใต3อําเภอบ3านโปRง          
ในจังหวัดราชบุรีลงมา พ้ืนดินมีระดับตํ่ากว#าตลิ่งประมาณ 3-4 เมตร น้ําท่ีล3นตลิ่งในฤดูฝนไหลเข3าไปขังอยู#            
ทําให3พ้ืนท่ีมีลักษณะเป�นอ#างชั่วคราว น้ําท่ีล3นออกมานี้ยังไหลเข3าไปตามคูคลองต#างๆ ทําให3บริเวณพ้ืนท่ี
ดังกล#าวเกิดสภาวะน้ําท#วมป�ละไม#ต่ํากว#า 2 ครั้ง ก#อให3เกิดความเสียหายต#อพืชผลซ่ึงราษฏรได3เพาะปลูกไว3เป�น
ประจํา ในบริเวณท่ีมีทางรถไฟและทางหลวงจังหวัดอยู#ริมฝC�งซ3ายของแม#น้ําและมีภูเขาอยู#ทางฝC�งขวา ทางน้ํา  
ในบริเวณดังกล#าวจะมีลักษณะเป�นคอคอด เม่ีอเกิดสภาวะน้ําท#วมท3นในลําน้ําแม#กลอง น้ําจะไหลไปสู#ท่ีลุ#ม        
ทางฝC�งขวาของจังหวัดท่ีเรียกว#าทุ#งเขางู ทําให3ไม#สามารถทําการเพาะปลูกได3 ต3องเปลี่ยนมาทํานาปรังหลังจาก
น้ําท#วมทุกครั้ง  
        ในส#วนของเข่ือนศรีนครินทร�เป�นเข่ือนเอนกประสงค�แห#งแรกในโครงการพัฒนา        
ลุ#มน้ําแม#กลอง ก#อสร3างบนแม#น้ําแควใหญ#บริเวณบ3านเจ3าเณร ตําบลท#ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี         
เดิมเรียกว#าเข่ือนบ3านเจ3าเณร สร3างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกด3านการชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟPา   
การบรรเทาอุทกภัย การประมง และเป�นแหล#งท#องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร�เป�นเข่ือนประเภทหินท้ิงแกนดิน
เหนียวท่ีใหญ#ท่ีสุดในประเทศไทย สูง 140 เมตร สันเข่ือนยาว 610 เมตร พ้ืนท่ีอ#างเก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร 
ความจุ 17,745 ล3านลูกบาศก�เมตร ระดับเก็บกักสูงสุดปรกติ 180 เมตร ปริมาณน้ําใช3งาน 7,470 ล3าน
ลูกบาศก�เมตร ปริมาณน้ําไหลเข3าอ#างเฉลี่ยป�ละ 4,457 ล3านลูกบาศก�เมตร 
        แหล#งน้ําชลประทานท่ีสําคัญของจังหวัด ได3แก#เข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนท#าทุ#งนา 
เข่ือนวชิราลงกรณ� และเข่ือนแม#กลอง สามารถผลิตพลังงานไฟฟPาและทดน้ํา เพ่ือการชลประทานสําหรับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล3เคียง ส#วนจํานวนแหล#งเก็บน้ําท้ังในธรรมชาติและท่ีมนุษย�สร3างข้ึน ได3แก# อ#าง
เก็บน้ํา ฝาย เหมือง ห3วย หนอง สระ รวมท้ังสิ้น 945 แห#ง มีปริมาณกักเก็บน้ําท้ังหมด 134,517,651.66 
ลูกบาศก�เมตร จํานวนครัวเรือนท่ีได3รับประโยชน� 83,243 ครัวเรือน จํานวนหมู#บ3านท่ีได3รับประโยชน� 662 
หมู#บ3าน (โครงการชลประทาน กาญจนบุรี, 2553) 
     (5)  ข�อมูลการระบาดของโรคผ-านทางน้ํา โรคระบาดอ่ืนๆ  
       หากพิจารณา ข3อมูลการเฝPาระวัง รง.506 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค      
โรคท่ีพบในพ้ืนท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ หรือท้ังในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะข3อมูลการระบาดของโรคผ#านทางน้ํา 
พบว#า สถานการณ�การเจ็บปRวยของประชาชน อันเนื่องมาจากโรคท่ีมีอาหารและน้ําเป�นสื่อ โดยเฉพาะโรค
อุจจาระร#วง ถึงแม3อัตราการปRวยและตายลดลง แต#อุบัติการณ�ยังสูงเป�นลําดับแรกในโรคติดต#อ 10 อันดับแรก
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อย#างต#อเนื่องต้ังแต#ป� พ.ศ. 2551-2555 เช#นเดียวกับโรคอาหารเป�นพิษ และเริ่มมีแนวโน3มสูงข้ึน อีกท้ังยังพบ
โรคมือเท3าปาก มีแนวโน3มสูงเพ่ิมข้ึนจนเข3าสู# 10 อันดับแรกของโรคติดต#อในป� พ.ศ. 2554-2555 และมีการ
บ#งชี้ว#า พ้ืนท่ีท่ีมีปCญหาเรื่องสุขาภิบาล และสุขอนามัยในกลุ#มแรงงานต#างด3าว โดยเฉพาะอย#างยิ่งผลจากการ
สอบสวนโรคเกิดการระบาดจากกลุ#มแรงงานต#างด3าว ท่ีมีสภาพท่ีอยู#อาศัยไม#ถูกสุขลักษณะ และน้ําใช3ถูก
ปนเป��อนจากส3วมท่ีถังเกรอะแตกและรั่ว ทําให3เห็นถึงผลกระทบต#อสุขภาพท่ีเกิดจากระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล
ท่ีไม#ถูกต3องตามหลักสุขาภิบาล ท้ังนี้ยังพบข3อมูลการระบาดของโรคผ#านทางน้ํา ได3แก# 
       โรคพยาธิใบไม3ตับ เป�นโรคท่ีมาจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในบางกลุ#ม
ของประเทศไทยมีการบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช#น ปลาดิบท่ีทําจากปลาน้ําจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน 
เช#น ปลาแม#สะแด3ง ปลาแก3มช้ํา ปลาหน3าหมอง ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนทอง ปลากระแหทอง          
ปลาสร3อยหางเหลือง ปลาขาวนา ฯลฯ ส#งผลให3เกิดเป�นโรคพยาธิใบไม3ตับ และเม่ือเป�นโรคพยาธิใบไม3ตับ            
แม3เพียงครั้งเดียว ตัวพยาธิใบไม3ตับท่ีเข3าไปอยู#ในท#อน้ําดีก็สามารถทําให3เยื่อบุทางเดินท#อน้ําดีระคายเคือง และ
ปล#อยสารทําลายเยื่อบุต#าง ๆ ทําลายสารพันธุกรรม ตัวพยาธิไปอุดตันท#อน้ําดี ทําให3ตัวเหลือง ตาเหลือง ขณะท่ี
มีการอักเสบของท#อน้ําดีทุกครั้ง จะมีการสร3างสารก#อมะเร็ง และทําให3เป�นมะเร็งได3 ดังนั้นเพ่ือให3ปลอดจาก
การเป�นโรคพยาธิใบไม3ตับ และโรคมะเร็งท#อน้ําดี ประชาชนจะต3องงดบริโภคปลาท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ                
โดยกระทรวงสาธารณสุขต้ังเปPาหมายควบคุมโรคพยาธิใบไม3ตับ และพยาธิปากขอในทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย 
ให3เหลือไม#เกินร3อยละ 5 ในป� พ.ศ. 2559 
       ปCญหาสาธารณสุขเป�นปCญหาท่ีใหญ#ปCญหาหนึ่งท่ีนักสร3างเข่ือนยังแก3ไม#ได3 ธนาคารโลก
ได3กําหนดไว3ว#าผลกระทบต#อสุขภาพท่ีเกิดจากโครงการเข่ือนจําแนกได3 6 ประการ ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต#การก#อสร3าง
และเป}ดดําเนินการ องค�ความรู3ดังกล#าวได3จากข3อมูลสถิติทางระบาดวิทยาและความเห็นจากผู3เชี่ยวชาญ       
ซ่ึง 6 ประเด็นหลัก ได3แก#  
       - โรคติดต#อ ได3แก# โรคท่ีเกิดจากแมลงพาหะนําโรค โรคท่ีมีน้ําเป�นสื่อโรคติดต#อ       
ทางเพศสัมพันธ� โรคติดต#อจากสัตว�สู#คน และปรสิต 
       - โรคไม#ติดต#อ ได3แก# การได3รับสารพิษจากแหล#งต#างๆ เช#น แร#ธาตุ สิ่งมีชีวิต สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตกค3าง และน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
       - อุบั ติเหตุ ได3แก# การจมน้ํา อุบั ติเหตุจากการก#อสร3างความรุนแรงในชุมชน           
การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากการสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการจราจร 
       - ภาวะโภชนาการ ได3แก# การขาดโปรตีน คาร�โบไฮเดรต หรือแร#ธาตุท่ีจําเป�นต#อ
ร#างกาย 
       - สุขภาพจิต ได3แก# โรคทางจิต ความวิตกกังวล การฆ#าตัวตาย การใช3ยาเสพติด            
การถูกกีดกันทางสังคม ความเครียด ความรุนแรง ภาวะทนต#อแรงกดดันลดลง 
       - สุขภาวะทางสังคม ได3แก# คุณภาพชีวิต การรวมกลุ#มทางสังคม และการสนับสนุน
ขององค�กรสิทธิมนุษยชน ความเท#าเทียม 
       World Health Organization (2000) รายงานว#า เกิดการแพร#ขยายของสาหร#ายพิษ          
จากการสร3างเข่ือนในพ้ืนท่ีเขตร3อนและแห3งแล3ง เพราะการสร3างเข่ือนใหม#ทําให3เกิดการสะสมธาตุอาหาร            
อย#างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช#วงป�แรกๆ ของการกักเก็บน้ํา ซ่ึงภาวการณ�สะสมธาตุอาหาร (Eutrophication)         
จะนําไปสู#การแพร#ขยายของวัชพืชน้ําและสาหร#ายพิษ (Toxic Cyanobacteria) มีผลให3เกิดโรคมะเร็งตับ 
สาหร#ายพิษส#วนใหญ#จะมีผลให3เกิดโรคทางเดินอาหารและภูมิแพ3หลายชนิดโดยเฉพาะอย#างยิ่งในเขต               
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แห3งแล3ง  เช#น ในประเทศจีนมีหลักฐานจํานวนมากท่ีชี้ให3เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว#างมะเร็งตับกับการพบ
สาหร#ายพิษในน้ําด่ืม 
       ในอียิปต� หลังการสร3างเข่ือนอัสวาน 3 ป� พบว#าได3เกิดการระบาดของโรคพยาธิใบไม3
ในเลือดถึง 60% ซ่ึงโรคดังกล#าวยังไม#สามารถรักษาให3หายขาดได3 สําหรับประเทศไทยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเม่ือป� พ.ศ. 2525 พบว#า การสร3างเข่ือนอุบลรัตน�ท่ีสร3างรายได3ให3ชาวบ3านในเขต
ชลประทานสูงถึง 3 เท#าตัว แต#ก็ได3เกิดโรคพยาธิใบไม3ในตับบั่นทอนชีวิตของชาวบ3านเหล#านั้นลง โดยพบว#า
ภายใน 3-5 ป� มีชาวบ3านปRวยด3วยโรคดังกล#าวเพ่ิมข้ึนถึง 50.7% อีกท้ังเกิดเด็กขาดอาหารถูกปล#อยปละละเลย
มากข้ึน ขณะท่ีเข่ือนศรีนครินทร�ได3เกิดโรคมาเลเรียและไข3เลือดออกระบาดมากข้ึน ส#วนเข่ือนเชี่ยวหลานและ
เข่ือนบางลางได3เกิดการระบาดอย#างร3ายแรงของโรคเท3าช3าง และโรคมาเลเรีย  
       จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณ�ของโรคติดต#อ ป� พ.ศ.2547- 2556 และแนวโน3ม
ของการเกิดโรคติดต#อ ป� พ.ศ. 2557 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทําการศึกษา
ข3อมูลใบรายงาน 506 ของสํานักระบาดวิทยา ได3ทําการวิเคราะห�สถานการณ�โรคติดต#อ จํานวน 31 โรค พบว#า 
โรคไข3กาฬหลังแอ#น เป�นโรคท่ีมีอุบัติการณ�ค#อนข3างตํ่า พบผู3ปRวยตลอดท้ังป�และทุกภาคท่ัวประเทศ จํานวน
ผู3ปRวยจะกระจายเดือนละประมาณ 1-3 ราย ป�ท่ีพบผู3ปRวยมากกว#าค#าปกติท่ีคาดการณ�ไว3 คือ ป� พ.ศ. 2547          
มีจํานวนผู3ปRวยท้ังหมด 50 ราย เดือนสิงหาคมมีจํานวนผู3ปRวยมากท่ีสุด 12 ราย พบในกรุงเทพมหานคร 3 ราย 
กาญจนบุรี และพัทลุง จังหวัดละ 2 ราย จันทบุรี สระบุรี กาฬสินธุ� นครศรีธรรมราช และพังงา จังหวัดละ         
1 ราย และป� พ.ศ. 2549 มีจํานวนผู3ปRวยท้ังหมด 35 ราย เดือนมิถุนายนมีจํานวนผู3ปRวยมากท่ีสุด 8 ราย พบใน
จังหวัดพิจิตร 2 ราย ตาก ราชบุรี นครปฐม จันทบุรี ตรัง และภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย คาดว#ามีผู3ปRวย ป� พ.ศ. 
2557 ประมาณ 14-17 ราย น#าจะมีผู3ปRวยเพ่ิมข้ึนร3อยละ 15 เม่ือเทียบกับป� พ.ศ. 2556 ท้ังนี้รายงานวิจัยนี้
เป�นการชี้ให3เห็นแนวโน3มของการเกิดโรคติดต#อ ในป� พ.ศ.2557 ส#งผลให3แผนการปPองกันเชิงสาธารณสุขของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีการเร#งควบคุมและปPองกัน เพ่ือมิให3เกิดโรคดังกล#าว  
     (6)  โรคติดต-อท่ีเคยส-งผลให�จังหวัดกาญจนบุรีมีปoญหาต-อสุขภาพโดยรวมของ
ประชาชน  
       (6.1) โรคไข�มาลาเรีย ในจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต#วันท่ี 1 มกราคม ถึง 28 มกราคม 
พ.ศ. 2552 งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค กลุ#มงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี ได3รับรายงานผู3ปRวยท้ังหมด จํานวน 35 ราย คิดเป�นอัตราปRวยเท#ากับ 7.46 ต#อประชากร          
แสนคน เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผู3ปRวย ป� พ.ศ. 2552 กับค#ามัธยฐาน 5 ป� (พ.ศ. 2547-2551) พบว#า ต้ังแต#
เดือนมกราคม มีผู3ปRวยตํ่ากว#ามัธยฐาน และจากข3อมูลย3อนหลัง 5 ป� สถานการณ�โรคไข3มาลาเรียของจังหวัด
ยะลา คาดว#าจะมีแนวโน3มการระบาดในช#วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม โรคมาลาเรียเป�นโรคติดต#อชนิดหนึ่ง          
ติดจากยุงมาสู#คน โดยเชื้อมาลาเรียในมนุษย�มีท้ังหมด 4 ชนิด คือ Plasmodium falciparum, Plasmodium 
vivax, Plasmodium malariae และ Plasmodium ovalae ซ่ึงโรคมาลาเรียพบได3มากในประเทศเขตร3อน 
และเป�นปCญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ องค�การอนามัยโลกประมาณกันว#าในแต#ละป�จะมีผู3ปRวยเป�นมาลาเรีย
ถึงป�ละ 300-400 ล3านคนท่ัวโลก และมีคนเสียชีวิตป�ละประมาณ 1 ล3านคน โดยส#วนใหญ#เกิดในทวีปแอฟริกา 
         ส#วนประเทศไทยเองสามารถพบเชื้อมาลาเรียได3ในเขตปRา โดยเฉพาะตามเขต
ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ3าน เช#น ชายแดนไทย-พม#า ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจังหวัดท่ีมีการรายงาน 
พบผู3ปRวยมาลาเรียเป�นจํานวนมากคือ จังหวัดตาก กาญจนบุรี ตราด ราชบุรี แม#ฮ#องสอน เป�นต3น โดยจะพบใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีเป�นปRาเขาเท#านั้น ไม#พบมาลาเรียในเขตเมือง 
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         โรคมาลาเรียติดต#อโดยการถูกยุงก3นปล#อง (Anopheles) กัด โดยยุงจะปล#อยเชื้อ
มาลาเรียเข3าร#างกายคน หลังจากนั้นจะมีการแบ#งตัวมากข้ึนทําให3เกิดอาการของโรคมาลาเรียได3 และเม่ือมี
ยุงก3นปล#องมากัดคนท่ีเป�นมาลาเรียจะสามารถนําเชื้อแพร#ไปสู#คนอ่ืนได3อีก เนื่องจากเชื้อมาลาเรียอยู#ในกระแส
เลือดของผู3ปRวย ดังนั้น จึงมีรายงานการติดเชื้อมาลาเรียโดยการได3รับเลือด โดยการใช3เข็มฉีดยาหรือกระบอก
ฉีดยาร#วมกัน 
         อาการของโรคมาลาเรีย ผู3ปRวยมักจะเริ่มมีอาการภายหลังได3รับเชื้อแล3วประมาณ             
1 สัปดาห�ถึง 2 เดือน โดยอาการของผู3ปRวยคือจะมีไข3สูง หนาวสั่น เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว             
บางรายมีการปวดท3อง ท3องเสียได3 และในรายท่ีรุนแรงจะมีการซีดลง เหลืองมากข้ึน ซึม มีภาวะไตวาย ถ3ารุนแรง
มากอาจเสียชีวิต การติดเชื้อมาลาเรียนั้นจะมีอาการไข3 โดยเฉพาะไข3สูงหนาวสั่นขณะอยู#ในปRาหรือ เพ่ิงเดินทาง
กลับจากปRา ผู3ปRวยควรไปรับการตรวจเลือดทันที และต3องแจ3งประวัติการเดินทางเข3าปRา โดยการตรวจเชื้อ
มาลาเรียในเลือดเป�นวิธีการตรวจยืนยันท่ีดีท่ีสุด 
         การรักษาโรคมาลาเรีย เป�นโรคท่ีรักษาให3หายขาดได3 ซ่ึงหลักสําคัญคือ ต3องรีบ
วินิจฉัยและรักษาต้ังแต#เริ่มแรก ซ่ึงแพทย�จะเป�นผู3พิจารณาในการให3ยารักษามาลาเรีย ตามชนิดของเชื้อ        
ความรุนแรงของโรค และสภาวะสุขภาพของผู3ปRวยแต#ละราย ไม#ควรซ้ือยารักษามาลาเรียกินเอง เพราะอาจจะ
ได3ยาท่ีไม#มีคุณภาพ หรือเป�นยาท่ีใช3ไม#ได3ผลทําให3มีการด้ือยา ในรายท่ีมีอาการรุนแรงแพทย�จําเป�นต3องรับ
ผู3ปRวยไว3ดูแลในโรงพยาบาล 
         การปPองกันโรคมาลาเรียนั้น เม่ือจะเดินทางเข3าปRา หรือเข3าไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงต#อ
การติดเชื้อมาลาเรีย สิ่งสําคัญท่ีสุดคือต3องหลีกเลี่ยงไม#ให3ยุงกัด พยายามใส#เสื้อผ3าท่ีป}ดมิดชิด และนอนในมุ3ง
หรือในบ3านท่ีมีมุ3งลวดเสมอ โดยปกติยุงก3นปล#องซ่ึงนําเชื้อมาลาเรียจะออกหากินตอนกลางคืน ในช#วงเวลา
ดังกล#าวต3องเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องยุง ควรใช3ยากันยุงท่ีได3รับรองมาตรฐาน และใช3ทาผิวหนังทุกๆ 3-4 
ชั่วโมง 
       (6.2) โรคเท�าช�าง เป�นโรคติดต#อชนิดหนึ่ง โดยมียุงบางชนิดเป�นพาหะ สาเหตุเกิด
จากพยาธิตัวกลมใน Super family Fiariidae มีอาการสําคัญ คือ มีการอักเสบของต#อมน้ําเหลืองเป�นๆหายๆ 
ต#อมาอวัยวะส#วนปลายจากต#อมน้ําเหลืองจะบวมโต และกลายเป�นภาวะเท3าช3าง (elephantiasis) ในท่ีสุด
พยาธิท่ีเป�นสาเหตุในคนมีอยู# 3 ชนิด คือ 
         - Wuchereria bancrofti 
         - Brugia malayi 
         - Brugia timori 
         โรคนี้พบได3ท่ัวไปในบริเวณ tropical และ subtropical area ของ Asia, 
Africa, Western Pacific และบางส#วนของทวีป America  World Health Organization (1995) คาดว#ามี
ประชากรกว#า 1,100 ล3านคนอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงต#อการติดเชื้อ หรือประมาณ 20% ของประชากรท่ัวโลก 
ประมาณว#า 120 ล3านคนปRวยเป�นโรคเท3าช3าง โดย 107 ล3านคนติดเชื้อชนิด Wuchereria bancrofti และอีก 
13 ล3านคน ติดเชื้อชนิด Brugia malayi ในจํานวนนี้มีความพิการชนิด Hydrocele ท่ีมีภาวการณ�ค่ังของน้ํา 
ซ่ึงมีลักษณะเหลืองใสในเนื้อเยื่อรอบอัณฑะ จํานวน 40 ล3านคน elephantiasis หรือโรคเท3าช3าง จํานวน 3 
ล3านคน รวมท้ังสิ้น 43 ล3านคน ซ่ึงจัดเป�นสาเหตุสําคัญอันดับท่ี 2 ท่ีทําให3เกิดความพิการถาวร 
         ประเทศท่ีพบโรคเท3าช3างมีท้ังสิ้น 73 ประเทศ โดย 38 ประเทศ อยู#ในทวีป 
Africa 7 ประเทศในทวีป America 4 ประเทศในแถบ Eastern Mediterranean 8 ประเทศใน Southeast 
Asia และ 16 ประเทศใน Western Pacific ประเทศท่ีผู3ปRวยโรคเท3าช3างมากท่ีสุด คือ อินเดีย คาดว#ามีถึง 45.5 
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ล3านคน ดังนั้น โรคนี้ยังคงเป�นปCญหาทางด3านสาธารณสุขท่ีสําคัญ มีผลกระทบท้ังทางด3านสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู3ปRวยเอง ครอบครัว และชุมชน ผู3ปRวยจะสูญเสียการทํางานประมาณ 30 วัน/ป� กลวิธีท่ีจะควบคุมการ
แพร#กระจายของโรคนี้ คือ การใช3ยา หรือ ควบคุมยุงพาหะนําโรค และมีระบบการเฝPาระวังท่ีดีและต#อเนื่อง 
         ในประเทศไทยพบโรคนี้เฉพาะในเขตชนบท ลักษณะการกระจายและความชุกชุม           
มีความแตกต#างกันออกไปตามลักษณะของท3องท่ี และพบโรคอยู#ในวงจํากัด การสํารวจโรคเท3าช3างครั้งแรก         
ในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2499 โดย Dr. M.O.T. iyengar และคณะ ในท3องท่ีจั งหวัดสุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และปCตตานี พบว#า Brugia malayi เป�นพยาธิท่ีทําให3เกิดโรคในพ้ืนท่ี มีอัตราการตรวจ
พบเชื้อพยาธิโรคเท3าช3างในโลหิตของคนในหมู#บ3านท่ีสํารวจแตกต#างกันในแต#ละท3องท่ี อัตราการตรวจพบเชื้อ
พยาธิฯ ต้ังแต# 2.9-40.8% โดยเฉลี่ยอัตราการตรวจพบเชื้อพยาธิฯ 21 % และอัตราการปรากฏอาการของโรค 
5.2% ในการสํารวจต#อๆ มาพบว#าโรคเท3าช3างเกิดจากเชื้อพยาธิ Brugia malayi ท่ีมีความชุกชุมสูงพบเฉพาะ
ในจังหวัดภาคใต3ฝC�งตะวันออก ได3แก# ชุมพร สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปCตตานี และนราธิวาส 
ต#อมาในป� พ.ศ. 2508-2511 ศ.น.พ.จําลอง หะรินสุต และคณะ ได3ทําการศึกษาภาวะระบาดวิทยาโรคเท3าช3าง
ในท3องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พบเชื้อพยาธิชนิด Wuchereria bancrofti มีอัตราการตรวจพบเชื้อพยาธิฯ           
เฉลี่ย 13.1% และอัตราปรากฏอาการของโรค 8.7% ซ่ึงมีอัตราการตรวจพบเชื้อพยาธิฯ แตกต#างกันไปใน           
แต#ละหมู#บ3านต้ังแต# 3.6%-27.8% จากการสํารวจต#อมาโดยกองโรคเท3าช3างพบว#า พยาธิชนิดนี้มีแพร#หลาย         
ชุกชุมเฉพาะ อําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และบางตําบลของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดอ่ืนๆ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร� ได3แก# ตาก แม#ฮ#องสอน  
       (6.3) โรคมือ เท�า ปาก เป�นปCญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในช#วงป� พ.ศ. 2555-2556 
กล#าวคือ อาชีพการเลี้ยงสัตว�ของเกษตรกร โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได3ประกาศเขต      
โรคระบาดชั่วคราว โรคปากและเท3าเป��อย ในท3องท่ี หมู# 5, 6 และ 7 ตําบลยางม#วง อําเภอท#ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ต้ังแต#วันท่ี 29 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรคมือ เท3า ปาก หรือ Hand, Foot 
and Mouth Disease มักเรียกติดปากกันว#า โรคมือ เท3า ปาก สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลําไส3 หรือ            
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โดยพบการระบาดของ โรคมือ เท3า ปาก เม่ือป� พ.ศ. 2500 กับเด็กในเมือง         
โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผู3ปRวยจะมีอาการไข3และยังมีตุ#มน้ําใสในช#องปาก มือ และเท3า พบการระบาด        
ท่ีมีความรุนแรงกับกลุ#มเด็กในเมืองเบอร�มิงแฮม เม่ือป� พ.ศ. 2502 เช#นกัน จนได3มีการเรียกกลุ#มอาการท่ีพบ         
นี้ว#า Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) หลังจากนั้นก็มีรายงานการระบาดของโรคมือ เท3า ปาก 
จากประเทศต#างๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ โรคมือ เท3า ปาก จะมีการระบาดแตกต#างกันในแต#ละพ้ืนท่ี หากเป�นประเทศ
เขตหนาวจะพบในช#วงฤดูร3อน และต3นฤดูใบไม3ร#วง ส#วนประเทศเขตร3อนชื้นจะพบได3ตลอดท้ังป� แต#จะระบาด
มากในช#วงฤดูฝนท่ีมีอากาศร3อนชื้น และมักพบในกลุ#มเด็กทารก และเด็กเล็กท่ีอายุตํ่ากว#า 5 ป� โดยโรคมือ เท3า 
ปาก ติดต#อกันได3 กล#าวคือ 
         - การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง ท้ังจากจมูก ลําคอ และน้ําจากในตุ#มใส 
(Respiratory route) โดยเชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช3ต#าง ๆ หรือการไอจามรดกัน โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
ช#วงสัปดาห�แรกของการปRวย  
         - ทางอุจจาระของผู3ปRวยท่ีมีเชื้อไวรัสอยู# (fecal-oral route) โดยช#วงท่ี
แพร#กระจายมากท่ีสุด คือ ในสัปดาห�แรกท่ีผู3ปRวยมีอาการ และจะยังแพร#เชื้อได3จนกว#ารอยโรคจะหายไป          
แต#ก็ยังพบเชื้อในอุจจาระผู3ปRวยต#อได3อีกประมาณ 2-3 สัปดาห�  
         เชื้อเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหารมนุษย�ได3 และมี
ชีวิตอยู#ในอุณหภูมิห3องได3 2-3 วัน โรคนี้ไม#สามารถติดต#อจากคนสู#สัตว� หรือจากสัตว�สู#คนได3  
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         อาการของโรคมือ เท3า ปาก มักจะมีอาการไม#รุนแรง โดยจะมีระยะฟCกตัว
ประมาณ 3-6 วัน และมีอาการเริ่มต3นคือ เป�นไข3ตํ่า ๆ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะ
เริ่มเจ็บปาก ไม#ยอมทานอาหาร เพราะมีตุ#มแดงท่ีเหงือก ลิ้น กระพุ3งแก3ม โดยตุ#มนี้จะกลายเป�นตุ#มพองใส  
รอบแผลจะอักเสบแดง ต#อมาตุ#มจะแตกออกเป�นแผลหลุมต้ืน จากนั้นจะพบตุ#มหรือผื่น (มักไม#คัน) ท่ีฝRามือ นิ้ว
มือ ฝRาเท3า และอาจพบท่ีก3น แขน ขา และอวัยวะสืบพันธุ�ด3วย ในเด็กทารกอาจพบกระจายท่ัวตัวได3 ท้ังนี้อาการ
จะทุเลาและหายเป�นปกติภายใน 7-10 วัน และจะมีรอยแผลเป�นเกิดข้ึนได3 โดยโรคมือ เท3า ปาก อาจแสดง
อาการในหลายระบบ ได3แก#  
         - ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไข3หวัด ไอ มีน้ํามูกใส เจ็บคอ 
         - ทางผิวหนัง 
         - ทางระบบประสาท เช#น สมอง เยื่อหุ3มสมอง หรือเนื้อสมองอักเสบ 
         - ทางระบบทางเดินอาหาร เช#น อาการท3องเสีย ถ#ายเหลวเป�นน้ําเล็กน3อย           
ปวดหัว อาเจียน 
         - ทางตามักพบเยื่อบุตาอักเสบ (chemosis and conjunctivitis) และ 
         - ทางหัวใจ เช#น สามารถทําให3เกิดกล3ามเนื้อหรือเยื่อหุ3มหัวใจอักเสบได3             
ซ่ึงอาจมีตั้งแต#อาการเล็กน3อยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ3อนท่ีรุนแรง  
         หากผู3ปRวยเกิดผื่น ตุ#ม ท่ีมือ เท3า และปาก นานเกิน 3 วัน แล3วยังมีอาการซึม
ตามมาด3วย ให3รีบพบแพทย�ทันที เพราะอาการซึมเป�นสัญญาณท่ีบ#งบอกว#า เชื้อกําลังเข3าสู#สมองแล3ว และหาก
ปล#อยไว3ไม#ยอมมารักษา เชื้อจะเข3าไปในสมองส#วนท่ีควบคุมการทํางานของหัวใจ จนทําให3หัวใจล3มเหลว และ
เกิดน้ําท#วมปอดจนเสียชีวิตได3 
         ปกติแล3วโรคมือ เท3า ปาก สามารถหายได3เองภายใน 7-10 วัน หากไม#มี
ภาวะแทรกซ3อน โรคนี้ไม#มียารักษาโดยเฉพาะ เพราะเป�นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส จึงต3องใช3ภูมิคุ3มกันของตัวเอง
ต#อสู3กับเชื้อโรค ท้ังนี้ แพทย�จะให3ยารักษาตามอาการ เช#น ให3ยาลดไข3 ยาแก3ปวด ท้ังนี้ ควรเช็ดตัวผู3ปRวย         
เป�นระยะๆ ให3อาหารอ#อนๆ ด่ืมน้ําและผลไม3 และนอนพักผ#อนให3มากๆ ถ3าเป�นเด็กเล็กอาจต3องปPอนนมแทน
การให3ดูดจากขวดนม หลังจากการติดเชื้อผู3ปRวยจะมีภูมิคุ3มกันต#อเชื้อไวรัสท่ีก#อโรค แต#อาจเกิดโรคมือ เท3า ปาก 
ซํ้าได3 จาก เอนเทอโรไวรัสตัวอ่ืน  
         ปCจจุบันยังไม#มีวัคซีนปPองกันโรคมือ เท3า ปาก แต#โดยปกติปPองกันโรคมือ เท3า 
ปาก ได3 โดยการรักษาสุขอนามัยท่ีดี ไม#ว#าจะเป�นการรักษาความสะอาด ตัดเล็บให3สั้น หม่ันล3างมือด3วยน้ําสบู#
บ#อยๆโดยเฉพาะหลังการขับถ#ายและก#อนรับประทานอาหาร รวมท้ังใช3ช3อนกลาง และไม#ใช3สิ่งของร#วมกัน  
โดยต3องแยกผู3ปRวยท่ีเป�นโรคออกจากกลุ#มเพ่ือนในโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก โดยไม#ให3เด็กทํากิจกรรมร#วมกับ             
คนอ่ืนๆ เป�นเวลา 1 สัปดาห� และต3องคอยทําความสะอาดพ้ืน ห3องน้ํา สุขา เครื่องใช3 ของเล#น สนามเด็กเล#น 
ตลอดจนเสื้อผ3า ท่ีอาจปนเป��อนเชื้อด3วยนํ้ายาฆ#าเชื้อท่ีใช3ท่ัวไปภายในบ3าน และหากมีเด็กปRวยจํานวนมาก         
อาจจําเป�นต3องป}ดสถานท่ีชั่วคราว (1-2 สัปดาห�) และทําความสะอาดฆ#าเชื้อโรค โดยอาจใช3สารละลายเจือจาง
ของน้ํายาฟอกขาว 1 ส#วนผสมกับน้ํา 30 ส#วน  
         นอกจากนี้ จากรายงานการศึกษาการสร3างสื่อออนไลน�รายวิชา ชีวิตกับ
สิ่งแวดล3อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได3กล#าวถึงสารพิษท่ีใช3ในการเกษตรท่ีสามารถถ#ายทอดไปยัง
สิ่งมีชีวิตระดับสูงๆ ได3ตามห#วงโซ#อาหาร สารพิษจึงมักสะสมอยู#ในสิ่งมีชีวิตในปริมาณท่ีเข3มข3นกว#าท่ีมีใน
สิ่งแวดล3อม เช#น การใช3สารเคมีท่ีเรียกว#า DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) ซ่ึงเป�นยาฆ#าแมลงท่ีใช3
กันแพร#หลายแต# สาร DDT เป�นสารท่ีสลายตัวยาก สามารถอยู#ได3นานนับสิบป� เม่ือมีการใช3ยากําจัดศัตรูพืช         
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ในบริเวณพ้ืนท่ีหนึ่งสาร DDT ซ่ึงเป�นส#วนผสมของยากําจัดศัตรูพืชนั้นจะตกค3างอยู#ในดิน บางส#วนถูกชะล3าง        
ลงในแหล#งน้ําและสะสมอยู#ในแพลงก�ตอนพืช เม่ือสัตว�น้ํา เช#น หอยมากินแพลงก�ตอนพืช สาร DDT ก็จะเข3า
ไปสะสมในตัวหอย และเม่ือปลามากินหอยเข3าไป ปลาก็จะสะสมสาร DDT ไว3ในปริมาณสูง เม่ือนกมากินปลา 
ก็ยิ่งจะทําให3การสะสมสาร DDT ในตัวนกสูงมากข้ึนไปอีก ถ3าสาร DDT สูงข้ึนถึงขีดอันตรายก็จะทําให3สัตว�นั้น
ตายได3หรือไม#ก็มีอาการผิดปกติ สาร DDT ส#วนใหญ#จะสะสมในเนื้อเยี่อไขมันและขัดขวางการเกาะตัวของ
แคลเซียมท่ีเปลือกไข# ทําให3ไข#มีเปลือกบาง แตกง#ายและไม#สามารถฟCกออกเป�นตัวได3 จึงเป�นเหตุให3นกมีจํานวน
ลดลงอย#างรวดเร็ว นับต้ังแต#มีการใช3สาร DDT กันอย#างแพร#หลายในวงการเกษตรกรรม เช#น เหยี่ยวชนิดหนึ่ง 
ท่ีเคยพบมากในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาได3ลดจํานวนลงอย#างรวดเร็วและไม#พบเห็นอีกเลยในปCจจุบัน 
เนื่องจาก DDT เป�นยาฆ#าแมลงท่ีมีพิษตกค3างยาวนาน และส#งผลเสียต#อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมาก ปCจจุบัน
หลายประเทศท่ัวโลกได3ยกเลิกการใช3สาร DDT ในการเกษตร ส#วนในประเทศไทยมีการประกาศห3ามใช3สาร 
DDT ในการเกษตร ต้ังแต#ป� พ.ศ. 2526 และห3ามใช3ในการกําจัดยุงซ่ึงเป�นพาหะนําโรคมาเลเรีย ต้ังแต#ป�         
พ.ศ. 2537 
     (7)  ภาวะโภชนาการของชุมชน 
       หากกล#าวถึงผลกระทบต#อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ผลกระทบ
ต#อการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ผลกระทบต#อภาวะโภชนาการของชุมชน และเด็กก#อนวัยเรียน 
ผลกระทบทางด3านจิตใจของผู3อยู#เดิมในพ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานใหม# และการให3บริการทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ีต้ังถ่ิน
ฐานใหม# ในการประเมินภาวะทางโภชนาการอาจแบ#งออกเป�น 2 อย#างคือ (ประสงค� เทียนบุญ, 2551) 
       (7.1) Community Assessment คือ การประเมินภาวะทางโภชนาการของชุมชน 
ประเมินคนจํานวนมาก นําข3อมูลท่ีได3มาหาค#าเฉลี่ยของชุมชนนั้นๆ มักจะใช3วิธีการประเมินท่ีสามารถทําได3ง#าย
และสะดวก 
       (7.2) Individual Assessment คือ การประเมินภาวะทางโภชนาการของบุคคลแต#
ละคน ข3อมูลท่ีได3เป�นข3อมูลจําเพาะของคนๆ เดียว มักจะประเมินอย#างละเอียดและใช3วิธีการหลายๆ อย#างช#วย
ในการประเมิน นําผลท่ีได3มาประกอบกันในการพิจารณาภาวะโภชนาการของผู3นั้น 
       หากพิจารณาแผนด3านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีของอําเภอศรีสวัสด์ิ (การควบคุมโรค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2556) พบว#า ปCญหาด3านสุขภาพอนามัย ควรเน3นการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนด3านสาธารณสุข มุ#งเน3นให3องค�กรท3องถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องสุขภาพอนามัย ปCญหา
ท่ีอยู#อาศัยของประชาชนยังไม#ถูกสุขลักษณะ ปCญหาท่ีการขาดการปรับปรุงน้ําด่ืม ขาดแคลนผู3ชํานาญการ
เฉพาะด3าน และการได3รับวัคซีนปPองกันโรคไม#ครบ สําหรับแนวทางแก3ไขปCญหา และข3อเสนอแนะ ได3แก# การ
เน3นภาวะโภชนาการในเด็กให3ปลอดโรคขาดสารอาหาร การปPองกันโรค การวางแผนครอบครัว การพัฒนา
สิ่งแวดล3อมท่ีอยู#อาศัย การมีน้ําสะอาดด่ืมเพียงพอ การลดผู3ติดยาเสพติด และโรคเอดส� 

  3.5.4 ประวัติศาสตรและโบราณคดี 
    1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1)  สํารวจแหล#งโบราณคดีในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร� 
     (2)  ประเมินผลกระทบต#อแหล#งโบราณคดีภายหลังจากการก#อสร3างเข่ือนศรีนครินทร� 
     (3)  เสนอแนวทางในการจัดการแหล#งโบราณคดีโดยรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร�เพ่ือการ
อนุรักษ�และพัฒนาเป�นแหล#งท#องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
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    2) วิธีการศึกษา 
     (1)  ศึกษาจากการทบทวนเอกสารท่ีมีการศึกษาด3านโบราณคดีบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 
     (2)  สํารวจพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บข3อมูลแหล#งโบราณคดี โดยการสํารวจสภาพ
โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ียังคงปรากฏอยู# 
     (3)  นําข3อมูลท่ีได3จากการทบทวนเอกสาร และการสํารวจภาคสนามมาวิเคราะห�ตีความ
โดยการเปรียบเทียบข3อมูลและสภาพความเปลี่ยนแปลงกับข3อมูลท่ีมีการสํารวจก#อนการสร3างเข่ือนศรีนครินทร� 
     (4)  สรุปประเมินผลกระทบต#อแหล#งโบราณคดีภายหลังจากการสร3างเข่ือนศรีนครินทร�  
     (5)  เสนอแนวทางในการจัดการแหล#งโบราณคดี เพ่ือปPองกันไม#ให3เกิดความเสียหายกับ
แหล#งโบราณคดีในอนาคต  
    3) ผลการศึกษา 
     (1)  การทบทวนเอกสารการศึกษา 
       การศึกษาด3านโบราณคดีในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  เริ่มต3นข้ึนในช#วงสงคราม          
มหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) เม่ือกองทัพญ่ีปุRนสร3างทางรถไฟเพ่ือลําเลียงยุทธโธปกรณ�จากไทยไปพม#า
โดยใช3แรงงานเชลยศึกท่ีถูกจับมาจากประเทศต#างๆ ซ่ึงในบรรดาเชลยเหล#านั้นมีนักโบราณคดีชาวฮอลันดา      
ชื่อ ดร.แวน ฮิกเกอเรน (Dr. H.R. Van Heekeren) ได3พบเครื่องมือหินหินกรวดหน3าเดียวและขวานหินขัดทรง
สี่เหลี่ยม จึงได3เก็บซ#อนไว3 จนเม่ือสงครามสงบจึงมีการนําเครื่องมือหินดังกล#าวไปตรวจสอบท่ีพิพิธภัณฑ�          
พีบอด้ีว#าด3วยโบราณคดีและชาติพันธุ�วิทยา (Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)          
แห#งมหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด สหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบของ ศ.ฮัลเลม เอช.โมเวียส จูเนียร� (Hallem H. 
Movius Jr.) พบว#าเครื่องมือหินกรวดเหล#านี้เป�นเครื่องมือหินสมัยก#อนประวัติศาสตร�สมัยหินเก#าคล3ายกับท่ีพบ
ท่ีประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน 
       หลังจากนั้นเป�นต3นมาจึงมีการดําเนินการศึกษาองค�ความรู3ด3านโบราณคดีในจังหวัด
กาญจนบุรีมากข้ึน โดยเฉพาะการสํารวจ และการขุดค3นทางโบราณคดีอย#างเป�นระบบของคณะสํารวจไทย-
เดนมาร�ก ระหว#าง พ.ศ. 2503-2505 นับว#าเป�นการดําเนินการทางโบราณคดีอย#างเป�นระบบครั้งแรก           
ในประเทศไทย 
       จากการศึกษาด3านโบราณคดีปรากฏหลักฐานท้ังโบราณวัตถุและโบราณสถานภายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี แสดงให3เห็นถึงลําดับพัฒนาการของการอยู#อาศัยต้ังแต#สมัยก#อนประวัติศาตร�ของกลุ#ม
คนท่ีอยู#อาศัยตามถํ้าหรือเพิงผา มีการหาของปRาล#าสัตว� พัฒนามาเป�นชุมชนพ้ืนราบริมน้ํามีการขยับขยาย
ชุมชน จากชุมชนเล็กๆ จนกระท่ังพัฒนาข้ึนมากลายเป�นระบบสังคมเมือง ในสมัยประวัติศาตร�ท่ีมีพัฒนาการ
มากว#า 1000 ป�มาแล3ว ดังหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู#ท่ีปราสาทเมืองสิงห� แสดงให3เห็นถึง
อดีตอันรุ#งเรืองของพ้ืนท่ีแห#งนี้ภายใต3อิทธิพลหรือการปกครองขอมจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา   
     (2)  แหล-งโบราณคดีท่ีพบก-อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร 
       จากการสํารวจแหล#งโบราณคดีก#อนการสร3างเข่ือนศรีนครินทร� พบแหล#งโบราณคดี 
จํานวน 16 แหล#ง ได3แก# 
       (2.1) ถํ้าสุวัฒน�     (2.10)  บ3านสามสุ#ย 
       (2.2) ถํ้าสถิตย�     (2.11)  บ3านท#าใหญ# 
       (2.3) บ3านแก#งเรียง   (2.12)  บ3านห3วยขาแข3ง 
       (2.4) บ3านท#ากระดาน  (2.13)  บ3านเวียงสระ 
       (2.5) บ3านทุ#งนา    (2.14)  ถํ้าแม#วะ 
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       (2.6) บ3านนาสวนบน  (2.15)  ถํ้ากระไดช3าง 
       (2.7) บ3านต3นโพ    (2.16)  บ3านเจ3าเณร 
       (2.8) บ3านด#านแม#แฉลบ  
       (2.9) บ3านหินแดด 
     (3)  แหล-งโบราณคดีท่ีมีการสํารวจพบหลังการก-อสร�างเข่ือนศรีนครินทร  
       ภายหลังการสร3างเข่ือนศรีนครินทร� พบแหล#งโบราณคดีเพ่ิมเติมภายในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข3อง 
ได3แก# อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอเมือง พบแหล#งโบราณคดี จํานวน 21 แหล#ง ได3แก# 
       (3.1) ถํ้าองค�พระ   (3.12)  บ3านปากน้ํารัก 
       (3.2) พุละอัว    (3.13)  เมืองเก#า 
       (3.3) ถํ้าเขากระบัง   (3.14)  บ3านหนองแหน 
       (3.4) บ3านม#องคอย   (3.15)  บ3านท#าเสา 
       (3.5) ถํ้าพระธาตุ   (3.16)  บ3านจันอุย 
       (3.6) บ3านกล3วย    (3.17)  บ3านท#าหวี 
       (3.7) บ3านทับศิลา   (3.18)  บ3านท#าด#าน 
       (3.8) ช#องสะเดา   (3.19)  ท#าด#านฝC�งตะวันตก 
       (3.9) บ3านทุ#งนานางหรอก (3.20)  บ3านแก#งเสี้ยน 
       (3.10)  บ3านหลุมมะกอก (3.21)  บ3านแก#งจีน 
       (3.11)  เขาชนไก# 
     (4)  รายช่ือโบราณสถานในจังหวัดกาญจนบุรี 
       กรมศิลปากร ได3จัดรวบรวมรายชื่อแหล#งโบราณสถานภายในอําเภอศรีสวัสด์ิ          
และอําเภอเมือง รวมท้ังสิ้นจํานวน 55 แหล#ง โดยเป�นแหล#งโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห#งชาติ พ.ศ. 2504 แล3ว จํานวน 5 แหล#ง 
รายละเอียดปรากฏตามตาราง 3.5 – 82 
 
ตาราง 3.5-82  รายช่ือโบราณสถาน อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 โดยกรมศิลปากร 
 

ท่ี ทะเบียน ช่ือ ตําบล อําเภอ พิกัดภูมิศาสตร ประกาศ 
1 0004832 วัดนางพิม (วัดท#าเสา) ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุร ี 14°06′36″N99°24′36″E 8 มีนาคม 2478 

2 0004833 วัดปRาเลไลยก� ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุร ี 14°07′12″N99°24′00″E 8 มีนาคม 2478 
3 0004834 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ3านใต3 เมืองกาญจนบุร ี 14°00′36″N99°31′48″E 8 มีนาคม 2478 
4 0004835 กําแพงเมืองกาญจนบุรีใหม# บ3านเหนอื เมืองกาญจนบุร ี 14°01′12″N99°31′48″E 8 มีนาคม 2478 
5 0004836 วัดขุนแผน ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุร ี 14°07′12″N99°24′00″E 8 มีนาคม 2478 
6 0004837 พิพิธภัณฑสถานแห#งชาติบ3านเก#า บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°58′48″N99°18′00″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

7 0006120 ถ้ําเพชรคูหา เกาะสําโรง เมืองกาญจนบุร ี 13°57′36″N99°31′48″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตามพ.ร.บ. 

8 0006121 ถ้ําเขาอ#างหิน หนองบัว เมืองกาญจนบุร ี 14°04′48″N99°26′24″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

9 0006122 บ3านเก#า บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°58′12″N99°18′36″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

10 0006123 ถ้ําเขาสามเหล่ียม ช#องสะเดา เมืองกาญจนบุร ี 14°13′48″N99°13′12″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

11 0006124 ถ้ําตาด3วง ช#องสะเดา เมืองกาญจนบุร ี 14°13′48″N99°15′00″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

12 0006125 บ3านทับศิลา ช#องสะเดา เมืองกาญจนบุร ี 14°13′12″N99°11′24″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

13 0006126 ถ้ําเขาทะลุ บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°54′00″N99°07′12″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

14 0006127 ถ้ําเม#น บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°54′36″N99°09′00″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

15 0006128 ถ้ําหีบ บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°51′36″N99°09′36″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
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ตาราง 3.5-82  รายช่ือโบราณสถาน อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 โดยกรมศิลปากร (ต#อ) 

ท่ี ทะเบียน ช่ือ ตําบล อําเภอ พิกัดภูมิศาสตร ประกาศ 
16 0006129 ท#ากิเลน บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°55′12″N99°06′00″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

17 0006130 บ3านห3วยน้ําขาว บ3านเก#า เมืองกาญจนบุร ี 13°54′00″N99°09′36″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

18 0006131 วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) บ3านเหนอื เมืองกาญจนบุร ี 14°01′48″N99°31′48″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

19 0006132 เขาชนไก# ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุร ี 14°07′48″N99°24′00″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

20 0006133 บ3านจันอุย ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุร ี 14°06′00″N99°23′24″E ยังไม#ข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

21 0006134 บ3านท#าเสา ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°06′36″N99°24′36″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

22 0006135 บ3านท#าหวี ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°06′00″N99°24′36″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

23 0006136 บ3านโปร#งกระต#าย ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°07′48″N99°23′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

24 0006137 บ3านหลุมมะกอก ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°08′24″N99°25′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

25 0006138 วัดแม#หม3าย (เหนือ) ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°07′12″N99°24′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

26 0006139 วัดแม#หม3าย (ใต3) ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°07′12″N99°24′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

27 0006141 เมืองกาญจนบุรีเก#า ลาดหญ3า เมืองกาญจนบุรี 14°06′36″N99°24′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

28 0006142 บ3านท#ามะนาว วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°09′36″N99°16′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

29 0006143 บ3านกล3วย วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°09′36″N99°18′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

30 0006144 บ3านเกาะอีปุก วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°08′24″N99°17′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

31 0006145 บ3านท#าด#าน วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°10′48″N99°16′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

32 0006146 บ3านท#าด#านฝC�งตะวันตก วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°07′48″N99°20′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
33 0006147 บ3านปากน้ํารัก วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°08′24″N99°24′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
34 0006148 บ3านหนองแหน วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°07′48″N99°22′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
35 0006149 บ3านท#าโปRง วังด3ง เมืองกาญจนบุรี 14°08′24″N99°18′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
36 0006150 นางบุญสืบ อินทกูล วังเย็น เมืองกาญจนบุรี 13°56′24″N99°24′36″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
37 0006151 ถ้ําขุนแผน หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°02′24″N99°25′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 
38 0006152 ถ้ําเทวฤทธิ์ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°03′00″N99°24′36″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

39 0006153 บ3านแก#งจีน (ไร#แดนตะวัน)  หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°03′36″N99°25′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

40 0006154 ถ้ําครูมนัส หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 13°58′12″N99°25′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

41 0006155 ถ้ําวงพระจันทร� หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°00′00″N99°24′00″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

42 0006156 หลังโรงเรียนนาคราช หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 13°57′36″N99°26′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

43 0006157 บ3านวังลาน หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 13°58′12″N99°28′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

44 0006158 ถ้ําแล#งกํานัน หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°00′00″N99°26′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

45 0006159 ถ้ําเสน#ห� หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 14°00′00″N99°28′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

46 0006161 ถ้ําพุละอั่ว  ศรีสวัสดิ์ 14°21′36″N99°10′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

47 0006162 ถ้ําสถิตย�  ศรีสวัสดิ์ 14°19′48″N99°12′36″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

48 0006163 ถ้ําสวัสดิ์หรือถ้ําสุวัฒน�  ศรีสวัสดิ์ 14°12′36″N99°14′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

49 0006164 ถ้ําองค�พระ  ศรีสวัสดิ์ 14°16′48″N99°13′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

50 0006165 ถ้ําผาแดงหรือเขาแดง ด#านแม#แฉลบ ศรีสวัสดิ์ 14°39′36″N98°59′24″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

51 0006166 ถ้ําองบะ ด#านแม#แฉลบ ศรีสวัสดิ์ 14°37′48″N98°58′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

52 0006167 บ3านม#องคอย ท#ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 14°23′24″N99°10′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

53 0006168 ถ้ําเขากระบุง หนองเป�ด ศรีสวัสดิ์ 14°27′00″N99°13′48″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

54 0006169 บ3านต3นมะพร3าว หนองเป�ด ศรีสวัสดิ์ 14°27′00″N99°10′12″E ยังไม#ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. 

 
 

หมายเหตุ : พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห#งชาติ พ.ศ. 2504 
ท่ีมา : กรมศิลปากร (2557) 
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3.6 การรับฟ6งความคิดเห็น และการมีส-วนร-วมของประชาชน 
  การรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการดําเนินโครงการการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ เป0นกระบวนการ        
ซ่ึงให(ประชาชน หรือผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย ได(มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข(อมูลและความคิดเห็น ตลอดจน
ข(อเสนอแนะท่ีเป0นประโยชน/ต�อการดําเนินการศึกษาของโครงการ ดังนี้ 
  3.6.1 วัตถุประสงค/ของการรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  3.6.2 แนวทางการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข(อง 
  3.6.3 พ้ืนท่ีดําเนินงานด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน   
  3.6.4 กลุ�มเป+าหมาย 
  3.6.5 การประชาสัมพันธ/และสื่อท่ีใช(ประชาสัมพันธ/ 
  3.6.6 กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
  3.6.7 ผลการดําเนินงาน 

  3.6.1 วัตถุประสงคของการรับฟ6งความคิดเห็นและการมีส-วนร-วมของประชาชน 
    วัตถุประสงค/ของการรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชนโครงการศึกษา           
และจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ มีดังนี้ 
    1) เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร/ ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล�งน้ํา
ขนาดใหญ�ของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (สผ.) ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 
2551 
    2) เพ่ือจัดทํามาตรการป+องกันแก(ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล(อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล(อมท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ 
    3) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล(อมจากโครงการโรงไฟฟ+าพลัง
น้ําเข่ือนศรีนครินทร/ โดยแบ�งการศึกษาเป0น 3 ช�วง คือ ก�อนมีโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ภายหลังการ
ก�อสร(างโรงไฟฟ+าฯ แล(วเสร็จ และป�จจุบัน 
    4) เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี
ศึกษาในบริ เวณเ ข่ือนและพ้ืนท่ีลุ�มน้ํ า ท่ี เ ก่ียวข(อง โดยมุ� ง เน(นการเปลี่ยนแปลงท่ีเ กิด ข้ึนต�อชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ เช�น การตกตะกอนในบริเวณลําน้ํา พันธุ/ไม( สัตว/น้ํา และ
คุณภาพดิน เป0นต(น เพ่ือเป0นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําซ่ึงเป0นมิตรต�อสิ่งแวดล(อม 
และเป0นการสร(างความเชื่อม่ันให(กับประชาชน รวมถึงสร(างภาพลักษณ/ท่ีดีให(กับองค/กรในอนาคต 

  3.6.2 แนวทางการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
    แนวทางการดําเนินงานด(านการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินงานตามกรอบ
รัฐธรรมนูญ กฎและระเบียบต�างๆ รวมท้ังพิจารณาในเรื่องของยุทธวิธีท่ีจะทําให(เกิดการสื่อสารระหว�าง
ผู(รับผิดชอบโครงการกับประชาชน การมีส�วนร�วม และการบริหารจัดการโครงการแบบผสมผสาน ดังนี้ 
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    1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว-าด�วยการรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
     ระบุให(หน�วยงานของรัฐท่ีเป0นผู(รับผิดชอบโครงการต(องมีการเผยแพร�ข(อมูลต�อประชาชน  
ก�อนเริ่มดําเนินโครงการ โดยข(อมูลท่ีเก่ียวกับโครงการต(องประกอบด(วย ข(อมูลดังต�อไปนี้ 
     (1)   เหตุผลความจําเป0น และวัตถุประสงค/ของโครงการ 
     (2)   สาระสําคัญของโครงการ 
     (3)   ผู(ดําเนินการ 
     (4)   สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ 
     (5)   ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
     (6)   ผลผลิตและผลลัพธ/ของโครงการ 
     (7)   ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก�ประชาชนท่ีอยู�อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู�ในสถานท่ีท่ีจะ
ดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกล(เคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการป+องกัน แก(ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร(อน หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล�าว 
     (8)   ประมาณการค�าใช(จ�ายในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐ จะเป0นผู(ดําเนินโครงการของรัฐเอง  
ให(ระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาใช(จ�ายในการดําเนินโครงการนั้นด(วย 
     ในการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนต(องมุ�งให(ประชาชนมีความเข(าใจท่ีถูกต(องเก่ียวกับ
โครงการและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังความเดือดร(อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน      
แก�ประชาชนด(วย โดยการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนนั้นอาจใช(วิธีการอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง เช�น            
การสํารวจความคิดเห็น การประชุมปรึกษาหารือ หรือวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ตามท่ีระบุไว(เป0นหลักเกณฑ/และแนวทางปฏิบัติ เม่ือรับฟ�งความคิดเห็นแล(ว พบว�าก�อให(เกิดผลกระทบมาก          
ถ(ายังจําเป0นต(องดําเนินการอยู� ต(องกําหนดมาตรการป+องกันแก(ไขเพ่ิมข้ึน และประกาศให(ประชาชนทราบ 
    2) แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโครงการพัฒนา     
แหล-งน้ําขนาดใหญ- ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ฉบับมกราคม      
พ.ศ. 2551 
    3) แนวทางการมีส-วนร-วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมทางสังคม 
ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล�อม ของ สผ. ปH พ.ศ. 2557 
     การมีส�วนร�วมของประชาชน คือ กระบวนการ ซ่ึงประชาชนหรือผู( มีส�วนได(ส�วนเสีย            
ได(มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข(อมูล และความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต�างๆ 
เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเป0นท่ียอมรับร�วมกัน ทุกฝMายท่ีเก่ียวข(อง จึงควรเข(าร�วมในกระบวนการนี้
ต้ังแต�เริ่มแรก เพ่ือให(เกิดความเข(าใจ และการรับรู(-เรียนรู( การปรับเปลี่ยนโครงการร�วมกัน ซ่ึงจะเป0นประโยชน/
ต�อทุกฝMาย 
     3.1) ประโยชนของการมีส-วนร-วมของประชาชน 
       การจัดการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีประโยชน/หลายประการ เช�น  
       - เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ ช�วยให(เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม�ในการตัดสินใจ     
ให(รอบคอบข้ึน 
       - การลดค�าใช(จ�ายและการสูญเสียเวลา เม่ือการตัดสินใจนั้นได(รับการยอมรับจะช�วย
ลดความขัดแย(งระหว�างการนําไปปฏิบัติ 
       - การสร(างฉันทามติ ลดความขัดแย(งทางการเมือง และเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 
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       - การเพ่ิมความง�ายในการนําไปปฏิบัติ สร(างให(ประชาชนเกิดความรู(สึกเป0นเจ(าของ
และมีความกระตือรือร(นในการช�วยให(เกิดผลในทางปฏิบัติ 
       - การมีส�วนร�วมต้ังแต�ต(นสามารถลดการเผชิญหน(า และความขัดแย(งท่ีรุนแรงได( 
       - ช�วยทําให(เจ(าหน(าท่ีของรัฐ มีความใกล(ชิดกับประชาชน และไวต�อความรู(สึกห�วง
กังวลของประชาชน และได(ความตระหนักในการตอบสนองต�อความห�วงกังวลของประชาชน เป0นต(น 
     3.2) หลักการมีส-วนร-วมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
       (1)  ความหมายของการมีส-วนร-วมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อม 
         การมีส�วนร�วมของประชาชนในการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม (Public 
Participation in EIA) เป0นกระบวนการท่ีจัดให(มีข้ึนในกระบวนการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อมของ
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือให(ประชาชน องค/กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน�วยต�าง ๆ ท่ีได(รับผลกระทบ
จากโครงการสามารถเข(าร�วมแสดงความคิดเห็นนําเสนอข(อมูล ข(อโต(แย(ง หรือข(อเสนอแนะท่ีเก่ียวข(องกับ               
การวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม 
       (2)  กรอบแนวคิดการมีส-วนร-วมของประชาชน 
         ดังท่ีได(กล�าวแล(วว�า การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในแต�ละโครงการ จะดีหรือไม�ข้ึนอยู�กับประสบการณ/ของโครงการนั้นๆ อย�างไรก็ตาม ในระยะท่ีผ�านมา       
กรอบแนวคิดด(านการมีส�วนร�วมในกระบวนการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม ได(ถูกนํามาใช(ในการพิจารณา
โครงการ โดยข้ันตอนการดําเนินการด(านการมีส�วนร�วม เป0นดังนี้ 
         ข้ันตอนการดําเนินการด(านการมีส�วนร�วม 
         - จําแนกหัวข(อด(านสังคมและการมีส�วนร�วม 
         - จําแนกผู(มีส�วนได(เสีย 
         - จัดทําแผนการมีส�วนร�วมของประชาชน กรอบการมีส�วนร�วม และกิจกรรม 
ท่ีดําเนินงานร�วมกับผู(มีส�วนได(เสีย 
         - ให(ข(อมูลกับสาธารณะ 
         - ดําเนินการปรึกษาหารือ โดยดําเนินการร�วมกับกลุ�มผู( มีส�วนได(เสียตลอด
กระบวนการ 
         - จัดทําแผนการติดตามผลอย�างมีส�วนร�วม 
       (3)  การจําแนกผู�มีส-วนได�เสีย (Stakeholder Analysis) 
         การจําแนกผู(มีส�วนได(เสีย เป0นเรื่องท่ีมีความสําคัญ โดยปกติควรยึดหลักการ
รวมผู(ท่ีเก่ียวข(องไว(ให(มากท่ีสุด (Inclusiveness) ผู(มีส�วนได(เสียในการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อมสามารถ
แบ�งออกได(เป0น 7 กลุ�มหลักๆ ดังนี้ 
         - ผู(รับผลกระทบ 
         - หน�วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม  
         - หน�วยงานท่ีทําหน(าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม  
         - หน�วยงานราชการในระดับต�างๆ 
         - องค/การเอกชนด(านสิ่งแวดล(อม องค/กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
ภายในท(องถ่ิน และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ  
         - สื่อมวลชน 
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         - ประชาชนท่ัวไป 
       (4)  แนวทางการบริหารจัดการมีส-วนร-วมของประชาชน 
         การจัดการมีส�วนร�วมของประชาชน เป0นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ�อนและจําเป0น
จะต(องดําเนินงานโดยผู(มีความรู(ความเข(าใจและมีประสบการณ/ในการปฏิบัติงานร�วมกับชุมชน มิฉะนั้นอาจ
ประเมินสถานการณ/ไม�ถูกต(อง และอาจทําให(เกิดป�ญหาท่ีไม�คาดคิดข้ึน การปฏิบัติงานจึงควรใช(ผู(ท่ีเป0น        
มืออาชีพท่ีเข(าใจในหลักการและแนวทางในการจัดการการมีส�วนร�วมให(ประสบผลสําเร็จ การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนจึงต(องมีการวางแผนให(เป0นข้ันเป0นตอน และมีการประเมินป�ญหาความสําเร็จของแต�ล�ะข้ันตอน และ
นํามาปรับวิธีการดําเนินงานในข้ันต�อไปให(เหมาะสมกับสถานการณ/ แนวทางการบริหารจัดการการมีส�วนร�วม
ให(ประสบผลสําเร็จ ควรต(องให(ความสําคัญใน 2 ส�วน คือ 
         (4.1) หัวใจ หรือหลักการพ้ืนฐานของการจัดการมีส�วนร�วมของประชาชน ท่ี
ผู(บริหารโครงการต(องยึดถือ ประกอบด(วยหลัก 4 S คือ 
           (4.1.1) Staring Early (การเริ่มต(นเร็ว) กระบวนการมีส�วนร�วม      
ของประชาชนจะต(องเริ่มต(นต้ังแต�ระยะแรก มีการให(ข(อมูล กระตุ(นให(เกิดความคิดเห็น และให(มีการรับฟ�ง
ความคิดเห็นของประชาชนก�อนตัดสินใจ นอกจากนี้ การให(ประชาชนเข(ามามีส�วนร�วมในกระบวนการต้ังแต�ต(น                
มีประโยชน/ช�วยให(ประชาชน มีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางการแก(ไขป�ญหาของชุมชน ท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
และเป0นข(อมูลในการพัฒนาโครงการ 
           (4.1.2) Stakeholders (ครอบคลุมผู(ท่ีเก่ียวข(อง) หลักการสําคัญของ
การมีส�วนร�วมอีกประการหนึ่งคือ การให(ประชาชนเข(ามามีส�วนร�วมอย�างกว(างขวาง ผู(ท่ีได(รับผลกระทบหรือผู(มี
ส�วนได(ส�วนเสียทุกฝMาย ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ(อมถือว�าเป0นผู(มีส�วนได(เสีย ควรมีโอกาสเข(าสู�กระบวนการ           
มีส�วนร�วม แต�กลุ�มท่ีได(รับผลกระทบโดยตรง อาจถือว�าต(องรับฟ�งข(อมูลหรือปรึกษาหารือเป0นอันดับแรกๆ 
           (4.1.3) Sincerity (ความจริงใจ) การมีส�วนร�วมเป0นกระบวนการท่ี        
มีความละเอียดอ�อน และความสัมพันธ/ระหว�างหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการจัดกระบวนการมีส�วนร�วมและ
ประชาชนถือเป0นมิติท่ีมีความสําคัญ ในการบริหารการมีส�วนร�วมให(ประสบผลสําเร็จ หน�วยงานเจ(าของ
โครงการหรือผู(มีอํานาจอนุมัติต(องจัดกระบวนการอย�างจริงใจ เปgดเผยซ่ือสัตย/ ปราศจากอคติ และมีการ
สื่อสารสองทางอยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให(ข(อมูลท่ีถูกต(องและเพียงพอ ตอบสนองต�อความสงสัยของ         
ผู(มีส�วนได(เสีย รวมท้ังแจ(งความก(าวหน(าหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการอย�างต�อเนื่อง 
           (4.1.4) Suitability (วิธีการท่ีเหมาะสม) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบ
การมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลาย 
และลักษณะท่ีแตกต�างกันของพ้ืนท่ีและของกลุ�มมีส�วนได(เสีย ตลอดจนความแตกต�างทางด(านวัฒนธรรม สังคม 
และค�านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความพร(อม รวมท้ัง
ข(อจํากัดของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส�วนร�วม 
         (4.2) การมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน                    
ซ่ึงประกอบด(วย 3 ข้ันตอน หลัก คือ 
           (4.2.1) ข้ันเตรียมการ โดยจะต(องกําหนดทีมงานหรือผู(รับผิดชอบ 
ตรวจสอบสถานการณ/ภายในหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจ เช�น ระเบียบท่ีเก่ียวข(อง ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม และงบประมาณ เป0นต(น และประเมินสถานการณ/สาธารณะ เช�น กําหนดระดับความสนใจ         
ของสาธารณะ หรือชุมชนในประเด็นท่ีต(องตัดสินใจ 
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           (4.2.2) ข้ันการวางแผน จากข(อมูลต�างๆ ในข้ันการเตรียมการ ทีมงาน
ต(องนํามาวิเคราะห/เพ่ือจัดทําแผนการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยกําหนดผู(มีส�วนได(เสียและวิเคราะห/
ความสําคัญของผู(มีส�วนได(เสียกลุ�มต�างๆ ตลอดจนนํามาเขียนแผนการมีส�วนร�วมเพ่ือให(เกิดความชัดเจนและ
ก�อให(เกิดความร�วมมือในการประสานงาน 
           (4.2.3) ข้ันนําไปสู�การปฏิบัติ หลังการมีแผนการมีส�วนร�วม ต�อไปคือ
การดําเนินการตามแผน ซ่ึงต(องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของแต�ละกิจกรรมการมีส�วนร�วม เช�น การจัดเวที
สาธาณะต(องตัดสินใจว�าจะจัดท่ีใด ใครเป0นวิทยากร เป0นต(น 
     3.3) องคประกอบสําคัญของการจัดการมีส-วนร-วมของประชาชนเพ่ือให�ได�ผลลัพธท่ีมี
ความหมายอย-างแท�จริง (Meaningful Participation)  
       การท่ีจะจัดการมีส�วนร�วมของประชาชนมีประสิทธิภาพและมีความหมายนั้น        
ควรเตรียมการและวางแผนการให(ข(อมูลและการหารือกับชุมชนอย�างเป0นระบบต�อเนื่อง และสอดคล(องกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของผู(เข(าร�วมหารือนั้นเป0นเรื่องสําคัญ ในการหารือ         
ผู(วางแผนและดําเนินการหารือควรคํานึงถึงองค/ประกอบหลักของการหารือดังนี้ 
       (1)  การเปbดเผยข�อมูลข-าวสารของโครงการ โครงการควรจัดให(มีการเปgดเผย
ข(อมูลข�าวสารโครงการอย�างครบถ(วน ท้ังในด(านผลประโยชน/ท่ีจะได(รับ และด(านผลกระทบทางลบให(แก�       
ผู(มีส�วนได(เสีย และสาธารณชนท่ัวไปได(รับทราบ โดยข(อมูลท่ีเจ(าของโครงการจะต(องเผยแพร�แก�ประชาชน          
ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด(วยการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข(อ 7 ระบุว�า
อย�างน(อยต(องประกอบด(วย 
         ก) เหตุผลความจําเป0นและวัตถุประสงค/ของโครงการ 
         ข) สาระสําคัญของโครงการ 
         ค) ผู(ดําเนินการ 
         ง) สถานท่ีท่ีดําเนินงาน 
         จ) ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 
         ฉ) ผลผลิตและผลลัพธ/ของโครงการ ผลประโยชน/ในด(านบวกท่ีผู(มีส�วนได(เสีย
แต�ละกลุ�มจะได(รับ 
         ช) ผลกระทบในด(านลบท่ีอาจเกิดข้ึนแก�ประชาชน ท่ีอยู�อาศัย หรือประกอบ
อาชีพอยู�ในสถานท่ีท่ีดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกล(เคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการป+องกันแก(ไข
หรือเยียวยาความเดือดร(อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล�าว 
         ซ) ประมาณค�าใช(จ�าย ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐจะเป0นผู(ดําเนินโครงการของ
รัฐเอง ให(ระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาใช(จ�ายในการดําเนินโครงการด(วย 
         ข(อมูลต�างๆ เหล�านี้  เจ(าของโครงการจะต(องติดประกาศไว(โดยเปgดเผย            
ณ สถานท่ีติดประกาศหน�วยงานท(องถ่ินของรัฐ สถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการ และชุมชนท่ีเก่ียวข(อง 
       (2)  ช-วงเวลาของการเปbดเผยข�อมูล การให(ข(อมูลนั้นจะต(องให(แน�ใจว�า ประชาชน
โดยเฉพาะผู(มีส�วนได(เสียได(รับข(อมูลของโครงการล�วงหน(าเป0นเวลานานพอท่ีจะสามารถเข(าใจเนื้อหาสาระ  
และสามารถต้ังคําถามท่ีเก่ียวข(องและให(คําแนะนําต�อโครงการอย�างเป0นประโยชน/ได( การให(ข(อมูลเบื้องต(นของ
โครงการนั้นควรให(ต้ังแต�เริ่มออกแบบโครงการ ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด(วยการรับฟ�งความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได(กําหนดเวลาการเปgดเผยข(อมูลให(เป0นเวลาไม�น(อยกว�าสิบห(าวันก�อนเริ่ม
ดําเนินการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-602 

         นอกจากนี้ทางเจ(าของโครงการ ควรจะต(องจัดทําแผนการให(ข(อมูลข�าวสาร 
และการหารือกับผู(มีส�วนได(เสีย แผนการดําเนินงานนี้ ควรจะประกาศให(ประชาชนได(รับทราบถึงวิธีการ       
ให(ข(อมูล และการรับฟ�งความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจน รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม
แก�การท่ีประชาชนจะสามารถ เข(าถึงข(อมูลและเข(ามามีส�วนร�วม ในการให(ข(อคิดเห็นในประเด็นต�างๆ ได(ตาม
เวลาท่ีกําหนด 
       (3)  ขีดความสามารถของผู�มีส-วนได�เสียในการท่ีจะเข�าใจโครงการ และสามารถ
ประเมินทางเลือกต�างๆ ตลอดจนชี้แจงข(อกังวล และข(อคิดเห็นได(อย�างมีอิสระปราศจากความกลัวเกรงหรือ
การบังคับ ฉะนั้นข(อมูลต�างๆโดยเฉพาะในด(านเทคนิคควรท่ีจะได(มีการกลั่นกรอง แยกย�อยและแปลเป0นภาษา
ท(องถ่ิน เพ่ือให(ง�ายต�อการเข(าใจของคนในชุมชนหรือผู(เข(าร�วมในการท่ีจะสามารถร�วมหารือในประเด็นต�างๆ  
ท่ีเก่ียวข(องกับโครงการและผลกระทบได( วิธีการหารือจะต(องครอบคลุมสอดคล(องกับบริบทของท(องท่ีนั้นๆ 
เอกสารและภาษาท่ีใช( ควรจะมีการปรับให(เหมาะสมกับผู(เข(าร�วมหารือท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู(  
ท่ีได(รับผลกระทบเป0นกลุ�มชุมชนด้ังเดิมหรือชนเผ�า 
       (4)  ความโปร-งใส และกลไกป"อนข�อมูลกลับสู-ชุมชนและโครงการ วัตถุประสงค/
หลักอันหนึ่งของการหารือกับประชาชน ก็เพ่ือนําความคิดเห็นและข(อเสนอแนะไปปรับปรุงการออกแบบและ
การดําเนินงานของโครงการ ในหลายกรณีด(วยกันประชาชนได(เข(าร�วมแสดงความคิดเห็น แต�หลังจากการ
หารือแล(วนั้น ประชาชนมักจะไม�ได(รับข(อมูลข�าวสารเพ่ิมเติมว�า สิ่งท่ีได(เสนอไปนั้น ทางโครงการได(นํามา
พิจารณาเป0นส�วนประกอบในการปรับโครงการอย�างไรบ(าง การไม�ได(รับข(อมูลย(อนกลับนี้ก�อให(เกิดความระแวง 
เกิดการไม�ให(ความร�วมมือในการหารือ เพราะกลัวว�าตนจะถูกใช(เป0นเครื่องมือในการอนุมัติโครงการว�าได(หารือ
กับภาคประชาชนแล(ว ฉะนั้นผู(เสนอโครงการและหน�วยงานของรัฐจําเป0นอย�างยิ่งท่ีจะต(องให(แน�ใจว�า           
ในการหารือนั้นมีการจดบันทึกการหารือในประเด็นต�างๆ อย�างเพียงพอ และให(ผู(เสนอโครงการหน�วยงานของ
รัฐ ประกาศสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นให(ประชาชนทราบ ภายในสิบห(าวันภายหลังวันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟ�ง
ความคิดเห็น และควรจัดให(มีระบบการรับฟ�งความคิดเห็นจากประชาชนตลอดระยะเวลาของโครงการ และ
ประกาศให(ประชาชนรับทราบถึงระบบการรับฟ�งความคิดเห็น และกลไกการแก(ไขป�ญหาของทางโครงการ 
     (3.4) หลักเกณฑการจัดการมีส-วนร-วมของประชาชน 
       ตามหลักการ และแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีกล�าวมา การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน จะมีลักษณะเป0นกระบวนการ มิใช�การจัดรับฟ�งความคิดเห็นเพียงครั้งเดียวจะสําเร็จได(ทุกกรณี 
อย�างไรก็ตาม มีความจําเป0นท่ีต(องมีการกําหนดเกณฑ/ข้ันตํ่าเพ่ือเป0นแนวทางให(ผู(เก่ียวข(องได(ปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติ
จริงอาจจําเป0นต(องดําเนินการมากกว�าเกณฑ/ข้ันตํ่า ขอให(คํานึงถึงหลักการให(ประชาชนมีส�วนร�วมมากท่ีสุด    
และแนวทางการจัดการมีส�วนร�วมให(ประสบผลสําเร็จ 
       กรณีโครงการท่ีต�องทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมเบ้ืองต�น :  
       เจ(าของโครงการจะต(องดําเนินการด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยอย�างน(อย
ท่ีสุด ต(องมีการให(ข(อมูลข�าวสารกับประชาชนและรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีและหน�วยงาน        
ท่ีเก่ียวข(องต้ังแต�เริ่มต(นโครงการ และต(องเปgดโอกาสให(ประชาชนในพ้ืนท่ีและหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องให(ความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเป0นข(อห�วงกังวล โดยผลท่ีได(จากการรับฟ�งความคิดเห็น เจ(าของโครงการจะต(องระบุไว(ใน
รายงานและต(องนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ รวมท้ังจะต(องกําหนดมาตรการการป+องกัน
และแก(ไขผลกระทบสิ่งแวดล(อม พร(อมเปgดเผยข(อมูลให(ประชาชนทราบด(วย และภายหลังจากท่ีโครงการผ�าน
การอนุมัติแล(ว เจ(าของโครงการจะต(องให(ข(อมูลรายงานท่ีผ�านการอนุมัติแล(วกับประชาชนในพ้ืนท่ีและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง นอกจากนั้นยังต(องให(ข(อมูลและรับฟ�งความคิดเห็นตลอดการก�อสร(างโครงการ 
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       กรณีโครงการท่ีต�องทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดล�อม : 
       เจ(าของโครงการจะต(องดําเนินการตามกระบวนการการรับฟ�งความคิดเห็น              
ของประชาชนอย�างน(อย 2 ครั้ง ดังนี้  
       ครั้งแรก ในระหว�างเริ่มต(นโครงการ โดยรับฟ�งความคิดเห็นต�อร�างข(อเสนอโครงการ
และขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงค/ของการรับฟ�งความคิดเห็นในครั้งแรก คือ เป0นการให(ข(อมูลกับประชาชน
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง เก่ียวกับโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ รวมท้ังขอบเขตการศึกษาด(วย 
       ครั้งท่ีสอง ในระหว�างการเตรียมจัดทําร�างรายงานและมาตรการป+องกันและแก(ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล(อม มีวัตถุประสงค/เพ่ือให(ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานและมาตรการการป+องกันและ
แก(ไขผลกระทบสิ่งแวดล(อม โดยข(อคิดเห็นท่ีได(จากการรับความคิดเห็นในครั้งท่ีสอง จะต(องผนวกไว(เป0นส�วน
หนึ่งของรายงาน สําหรับโครงการขนาดใหญ�และซับซ(อนอาจจําเป0นต(องมีการรับฟ�งความคิดเห็นในวงกว(าง 
การทําประชาพิจารณ/ และ/หรือใช(เทคนิคการมีส�วนร�วมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ภายหลังจากท่ีโครงการผ�านการ
อนุมัติแล(วเจ(าของโครงการจะต(องให(ข(อมูลรายงานท่ีผ�านการอนุมัติแล(วกับประชาชนในพ้ืนท่ีและหน�วยงาน         
ท่ีเก่ียวข(อง นอกจากนั้น ต(องให(ข(อมูลและรับฟ�งความคิดเห็นตลอดการก�อสร(างโครงการ 
     (3.5) บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�เก่ียวข�อง 
       การมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการวิ เคราะห/ผลกระทบสิ่ งแวดล(อม              
ทําให(กระบวนการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อมมีความสมบูรณ/มากยิ่งข้ึน เจ(าของโครงการมีหน(าท่ีหลัก        
ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน ตลอดจนนําความคิดเห็นของประชาชน          
มาผนวกไว(ในรายงาน ท้ังนี้ ในการดําเนินงานอาจปรึกษากับบริษัทท่ีปรึกษา ผู(เชี่ยวชาญด(านการมีส�วนร�วม 
โดยเฉพาะในกรณีโครงการขนาดใหญ�และซับซ(อน โดยมีแนวคิดในการจัดทําตามข้ันตอนต�างๆ ดังนี้ 
       ข้ันการวางแผนและเตรียมการ ตามหลักการการมีส�วนร�วมของประชาชน ควรเริ่ม
ดําเนินการต้ังแต�ข้ันต(น และดําเนินการต�อเนื่องไปอย�างเป0นข้ันเป0นตอน ต้ังแต�การเริ่มให(ข(อมูลข�าวสาร           
หรือร�วมรับรู( และเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร�วมคิด ร�วมติดตามซ่ึงเป0นการร�วมทํา ในข้ันนี้จึงควรมีการวางแผน
อย�างเป0นข้ันตอน โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามข(อ 3.2 และองค/ประกอบสําคัญของการ
จัดการมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือให(ได(ผลลัพธ/ท่ีมีความหมายอย�างแท(จริง  
       ข้ันพิจารณารายงาน ในระหว�างการพิจารณารายงาน หน�วยงานพิจารณาจะต(อง
ม่ันใจว�าเจ(าของโครงการได(ดําเนินการมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นไปตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนด อย�างไรก็ตาม 
คุณภาพของรายงานในส�วนนี้ข้ึนอยู�กับประสบการณ/ของเจ(าของโครงการ ดังนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องควรจัด
อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ(าของโครงการในเรื่องดังกล�าว 
       ข้ันดําเนินการและการติดตามผล เจ(าของโครงการมีหน(าท่ีในการดําเนินกิจกรรมด(าน
การมีส�วนร�วมของประชาชนท้ังในระหว�างดําเนินการและการติดตามผล และท่ีสําคัญท่ีสุดผลท่ีได(จากการ
จัดการมีส�วนร�วมเจ(าของโครงการ ต(องนํามาพิจารณาให(เป0นส�วนหนึ่งของมาตรการป+องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล(อม นอกจากนี้ จะต(องมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมการมีส�วนร�วมด(วย หน�วยงานท่ีมีบทบาท
ในการติดตามจะต(องดําเนินการติดตามท้ังในนั้นตอนการดําเนินการและข้ันการก�อสร(าง เพ่ือให(ม่ันใจว�า
กระบวนการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อมเป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป0นบทเรียนร�วมกันในกรณี
ต�อๆไป  
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     (3.6) เทคนิควิธีการการมีส-วนร-วมของประชาชน 
       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด(วยการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 กําหนดวิธีการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ว�าอาจใช(วิธีการอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง ดังต�อไปนี้ 
       (1)  การสํารวจความคิดเห็น 
         (1.1) การสัมภาษณ/รายบุคคล 
         (1.2) การเปgดให(แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย/ ทางโทรศัพท/หรือโทรสาร
ทางระบบเครือข�ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
         (1.3) การสนทนากลุ�มย�อย 
       (2)  การประชุมปรึกษาหารือ 
         (2.1) การประชาพิจารณ/ 
         (2.2) การอภิปรายสาธารณะ 
         (2.3) การแลกเปลี่ยนข(อมูลข�าวสาร 
         (2.4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
         (2.5) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข(องหรือมีส�วนได(เสีย 
       (3)  วิธีการอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
         ท้ังนี้ ท่ีผ�านมามีหลายหน�วยงานได(รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส�วนร�วม 
ของประชาชนต�างๆ ซ่ึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน สถานการณ/ท่ีควรนํามาใช( และเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให(              
การดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถศึกษาได(จาก คู�มือการมีส�วนร�วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิ
ปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ พ.ศ. 2546 
     (3.7) การนําเสนอข�อมูลการมีส-วนร-วมของประชาชน 
       (1)  ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม โดยเฉพาะโครงการ        
ท่ีเป0นไปตามเกณฑ/การพิจารณาโครงการท่ีควรให(ความสําคัญด(านสังคม และการมีส�วนร�วมของประชาชน  
ควรให(ประชาชนได(เข(ามามีส�วนร�วม โดยควรมีการให(ข(อมูลและรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวม
ประเด็นข(อคิดเห็นและความเป0นห�วยใยของประชาชน นํามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล(อม และพิจารณาว�า
โครงการจะสามารถตอบสนองหรือแก(ไขป�ญหาท่ีประชาชนเป0นห�วงได(อย�างไร พร(อมท้ังเสนอมาตรการป+องกัน
และแก(ไขผลกระทบสิ่งแวดล(อม มาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมีการอพยพโยกย(ายราษฎร
หรือการเวนคืน การรโอนสิทธิ จะต(องเสนอแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานให(ชัดเจนด(วย 
       (2)  นําเสนอข(อมูลการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนตามข(อ 1) และท่ีได(
ดําเนินการมาท้ังหมด รวมท้ังแผนการดําเนินงานในอนาคต เสนอพร(อมกับรายงานการวิเคราะห/ผลกระทบ
สิ่งแวดล(อม (อาจเพ่ิมเป0นบทหนึ่งไว(ในรายงานหรือทําเป0นเล�มแยก) ท้ังนี้รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงาน 
เช�น เทคนิค วิธีการ วัน เวลาสถานท่ี ผู(เข(าร�วม เป0นต(น 

  3.6.3 พ้ืนท่ีดําเนินงานด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน 
     การกําหนดพ้ืนท่ีและกลุ-มเป"าหมาย 
     การกําหนดเป+าหมายสําหรับดําเนินกิจกรรมการรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วม           
ของประชาชนในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร/ ได(กําหนดให(สอดคล(องกับพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ โดยให(ความสําคัญกับชุมชนท่ีอยู�บริเวณ
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ใกล(เคียงโดยรอบท่ีต้ังโครงการ และสอดคล(องกับวัตถุประสงค/ของโครงการ เพ่ือให(เป0นตัวแทนของการศึกษา
โครงการดังนี้ 
     พ้ืนท่ีและกลุ�มเป+าหมายของการดําเนินงานด(านการรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วม 
ของประชาชน ประกอบด(วย ชุมชน 33 หมู�บ(าน ในพ้ืนท่ี 6 ตําบล ของอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี           
ดังแสดงพ้ืนท่ีดําเนินงานด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังตาราง 3.6-1 
 
ตาราง 3.6-1  พ้ืนท่ีชุมชนเป"าหมายในการดําเนินงานด�านการรับฟ6งความคิดเห็นและการมีส-วนร-วม    
     ของประชาชน 

ตําบล หมู-บ�าน 
1.ตําบลหนองเป0ด  หมู�ที่ 1 บ(านเกาะบกุ 
 หมู�ที่ 2 บ(านสามสุ�ย 
 หมู�ที่ 3 บ(านสองพี่น(อง 
 หมู�ที่ 4 บ(านทุ�งนา 
2.ตําบลท�ากระดาน หมู�ที่ 1 บ(านท�ากระดาน 
 หมู�ที่ 2 บ(านท�ากระดาน 
 หมู�ที่ 3 บ(านเขาแก�งเรียง 
 หมู�ที่ 4 บ(านแก�งแคบ 
 หมู�ที่ 5 บ(านหม�องกระแทะ 
3.ตําบลด�านแม�แฉลบ  หมู�ที่ 1 บ(านท�าสนุ�น  
 หมู�ที่ 2 บ(านพุน้ําเปร้ียว 
 หมู�ที่ 3 บ(านด�านแม�แฉลบ 
 หมู�ที่ 4 บ(านท�าสนุ�น 
 หมู�ที่ 5 บ(านโปMงหวาย 
 หมู�ที่ 6 บ(านดงเสลา 
 หมู�ที่ 7 บ(านปากเหมือง  
 หมู�ที่ 8 บ(านหาดแตง 
4.เทศบาลตําบลเขาโจด หมู�ที่ 1 บ(านตีนตก  
 หมู�ที่ 2 บ(านนํ้าพุล�วง 
 หมู�ที่ 3 บ(านไกรเกรียง 
 หมู�ที่ 4 บ(านสามหลัง 
 หมู�ที่ 5 บ(านเขาเหล็ก 
5.ตําบลนาสวน  หมู�ที่ 1 บ(านปลายนาสวน 
 หมู�ที่ 2 บ(านปากนาสวน 
 หมู�ที่ 3 บ(านองหลุ 
 หมู�ที่ 4 บ(านองสิต  
 หมู�ที่ 5 บ(านละเหลาะ 
6.ตําบลแม�กระบุง หมู�ที่ 1 บ(านหาดแตง 
 หมู�ที่ 2 บ(านแม�กระบุง 
 หมู�ที่ 3 บ(านนํ้ามุด 
 หมู�ที่ 4 บ(านพุชะนี 
 หมู�ที่ 5 บ(านปลายดินสอ 
 หมู�ที่ 6 บ(านต(นมะพร(าว 
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  3.6.4 กลุ-มเป"าหมาย 
    กลุ�มเป+าหมายจะถูกกําหนดให(สอดคล(องกับแนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล(อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม ของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (สผ.) ซ่ึงจําแนกผู(มีส�วนได(เสีย (Stakeholders) ออกเป0น 7 กลุ�ม 
ดังนี้  
    กลุ�มท่ี 1  ผู(รับผลกระทบ 
    กลุ�มท่ี 2  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม 
    กลุ�มท่ี 3  หน�วยงานท่ีทําหน(าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม 
    กลุ�มท่ี 4 หน�วยงานราชการในระดับต�าง ๆ 
    กลุ�มท่ี 5  องค/การเอกชนด(านสิ่งแวดล(อม องค/กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท(องถ่ิน 
และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
    กลุ�มท่ี 6  สื่อมวลชน 
    กลุ�มท่ี 7  ประชาชนท่ัวไป 

  3.6.5 การประชาสัมพันธและส่ือท่ีใช�ประชาสัมพันธ  
    การประชาสัมพันธ/การรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการดําเนิน
โครงการการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือน              
ศรีนครินทร/ โดยประชาสัมพันธ/ข(อมูลเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงประกอบด(วยข(อมูลต�าง ๆ ได(แก� เหตุผลความ
จําเป0น และวัตถุประสงค/ของโครงการ สาระสําคัญของโครงการ ผู(ดําเนินการ สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ/ของโครงการ โดยในการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นครั้งท่ี 1              
ผู(ดําเนินโครงการได(ทําการประชาสัมพันธ/ในช�องทางต�างๆ ได(แก� 
    1) การประชาสัมพันธการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  
บนเว็บไซตของสํานักนายกรัฐมนตรี และเว็บไซตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     1.1)  http://www.publicconsultation.opm.go.th 
     1.2)  http://www.forensicsciencessru.com 
    2) สถานีวิทยุกระจายเสียง จทบ. กาญจนบุรี FM 92.75 ช-วงเวลา 17.30 - 18.00 น. ของ
วันท่ี 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีข�อความประชาสัมพันธ ดังนี้ 
     “ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิเศษ พลตํารวจโท ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญา        
ดุษฏีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู�จัดการโครงการ ขอเชิญเข�าร�วมประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมก�อนและภายหลังการมีโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การศึกษาดําเนินการ
ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค�าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อ
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป;นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและ       
เป;นการสร�างความเชื่อม่ันให�กับประชาชน จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส�วนร�วมรับฟ1งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
ต�อการศึกษาและจัดทํารายงาน ในวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอประชุมองค�การ
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รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-607 

บริหารส�วนตําบลหนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติมได�ท่ีคุณวิรงรอง ทําโย โทรศัพท� 080-598-7596” 
    3) สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. ค-ายพระพุทธยอดฟ"า กาญจนบุรี FM 97.75 ช-วงเวลา 
18.30 - 19.00 น. ของวันท่ี 15 -16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีข�อความประชาสัมพันธ ดังนี้ 
     “ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิเศษ พลตํารวจโท ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู�จัดการ
โครงการขอเชิญเข�าร�วมประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล�อมก�อนและภายหลังการมีโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การศึกษาดําเนินการครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค�าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต         
เพ่ือเป;นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และเป;นการสร�าง      
ความเชื่อม่ันให�กับประชาชน จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส�วนร�วมรับฟ1งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อการศึกษา
และจัดทํารายงาน ในวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอประชุมองค�การบริหารส�วน
ตําบลหนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี
คุณวิรงรอง ทําโย โทรศัพท� 080-598-7596” 
    4) สถานีวิทยุกระจายเสียง จทบ. กาญจนบุรี FM 92.75 ช-วงเวลา 14.00 - 18.00 น.         
ของวันท่ี 7-8 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีข�อความประชาสัมพันธ ดังนี้ 
     “ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิเศษ พลตํารวจโท ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญา        
ดุษฏีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู�จัดการโครงการขอเชิญ เข�าร�วมประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 การศึกษาและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเ ข่ือนศรีนครินทร� โดยศึกษา           
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมก�อนและภายหลังการมีโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การศึกษาดําเนินการ
ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค�าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�า           
ต�อคุณภาพชีวิต เพ่ือเป;นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและ
เป;นการสร�างความเชื่อม่ันให�กับประชาชน จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส�วนร�วมรับฟ1งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
ต�อการศึกษาและจัดทํารายงาน ในวันพุธท่ี 9 กันยายน 2558 เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอประชุมองค�การ
บริหารส�วนตําบลหนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติมได�ท่ี คุณวิรงรอง ทําโย โทรศัพท� 080-598-7596” 
    5) สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. ค-ายพระพุทธยอดฟ"า กาญจนบุรี FM 97.75 ช-วงเวลา 
18.00 - 19.00 น. ของวันท่ี 7-8 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีข�อความประชาสัมพันธ ดังนี ้
     “ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิเศษ พลตํารวจโท ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญา        
ดุษฏีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู�จัดการ
โครงการ ขอเชิญเข�าร�วมประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 การศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล�อมก�อนและภายหลังการมีโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� การศึกษาดําเนินการครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค�าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต        
เพ่ือเป;นกรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และเป;นการสร�างความ
เชื่อม่ันให�กับประชาชน จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส�วนร�วมรับฟ1งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อการศึกษาและ
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จัดทํารายงาน ในวันพุธท่ี 9 กันยายน 
หนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี
คุณวิรงรอง ทําโย โทรศัพท� 080-598
    6) การติดป"ายประชาสัมพันธตามสถานท่ีต-าง
 

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณบ�านท-าสนุ-น ตําบลด-านแม-แฉลบ 
 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณองคการบริหารส-วนตําบลท-ากระดาน
ตําบลท-ากระดาน 

ภาพ 3.6-1 การติดป"ายประชาสัมพันธตามสถานท่ีต-างๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ
 
    7) การรายงานข-าวหลังการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นครั้งท่ี 
จังหวัดกาญจนบุรี FM 98.25 โดยมีข�อความรายงานข-าว ดังนี้
     “การไฟฟ8าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย 
ประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 
การดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
     การไฟฟ8าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย 
ประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 
การดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อ
โครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยมุ�งเน�นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ  
     วันนี้ (17 ธ.ค. 25
ตําบลหนองเป;ด อ.ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอศรีสวัสด์ิ เป;นประธานในการเปJดการประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 
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กันยายน 2558 เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบล
หนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี

598-7596” 
การติดป"ายประชาสัมพันธตามสถานท่ีต-าง ๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณบ�านท-าสนุ-น ตําบลด-านแม-แฉลบ  

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณแพขนานยนตท-าแม-ละมุ-น 

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณองคการบริหารส-วนตําบลท-ากระดาน 

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณบ�านสองพ่ีน�อง

การติดป"ายประชาสัมพันธตามสถานท่ีต-างๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ

การรายงานข-าวหลังการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นครั้งท่ี 1 ของสถานีวิทยุส่ือมวลชน
โดยมีข�อความรายงานข-าว ดังนี้ 

การไฟฟ8าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
ประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง
การดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�  

การไฟฟ8าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
ประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง
การดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อ.ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประเ
โครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยมุ�งเน�นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ

2557) เวลา 14.00 น. ท่ี หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเป;ด 
วัดกาญจนบุรี นางสาวภัสสรากาญจน� ไขว�พันธุ� ปลัดอําเภอฝHายงานป8องกัน 

อําเภอศรีสวัสด์ิ เป;นประธานในการเปJดการประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ณ หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบล
หนองเป;ด ตําบลหนองเป;ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี         

ๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ (ภาพ 3.6-1) 

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณแพขนานยนตท-าแม-ละมุ-น  ตําบลท-ากระดาน 

 

พ้ืนท่ีติดป"ายบริเวณบ�านสองพ่ีน�อง ตําบลหนองเปiด 

การติดป"ายประชาสัมพันธตามสถานท่ีต-างๆ ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ 

ของสถานีวิทยุส่ือมวลชน

ร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง

ร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง

ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประเมินผลการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยมุ�งเน�นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ี หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเป;ด 
นางสาวภัสสรากาญจน� ไขว�พันธุ� ปลัดอําเภอฝHายงานป8องกัน 

อําเภอศรีสวัสด์ิ เป;นประธานในการเปJดการประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและ
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จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อ.ศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.ป1ญญารัตน� ปานทอง อดีตผู�ว�าราชการจังหวัดหนองบัวลําภูและผู�ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย กล�าวถึงวัตถุประสงค�ของโครงการ และผู�ช�วยศาสตราจารย� พล.ต.ท.ดร.ณรงค� กุลนิเทศ 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา กล�าวถึงท่ีมาและการดําเนินโครงการฯ มีประชาชนเข�าร�วมเป;นจํานวนมาก  
     การไฟฟ8าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
ประชุมรับฟ1งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลัง
การดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�      
ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ�ของ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2551  เพ่ือจัดทํา
มาตรการป8องกันแก�ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม      
ท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� และศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล�อม             
จากโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยแบ�งการศึกษาออกเป;น 3 ช�วง คือ ก�อนมีโรงไฟฟ8าพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร�ภายหลังการก�อสร�างโรงไฟฟ8าฯ แล�วเสร็จและป1จจุบัน รวมท้ังเพ่ือประเมินผลการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาในบริเวณเข่ือนและพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข�อง 
โดยมุ�งเน�นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือเป;น
กรณีตัวอย�างของการดําเนินโครงการโรงไฟฟ8าพลังน้ํา ซ่ึงเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและเป;นการสร�างความเชื่อม่ัน
ให�กับประชาชน รวมถึงสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับองค�กรในอนาคต” 
    7) การรายงานข-าวในหัวข�อข-าว “กฟผ. ร-วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมรับฟ6ง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการ
ดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ํ าเข่ือนศรีนครินทร” บนเว็บไซตของสํานักข-าว กรมประชาสัมพันธ ท่ี 
www.thainews.prd.go.th (ดังภาพ 3.6-2)  

 

ภาพ 3.6-2 การรายงานข-าวบนเว็บไซตของสํานักข-าว กรมประชาสัมพันธ 

    8) การรายงานข-าวในหัวข�อ “กฟผ. ร-วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมรับฟ6ง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลัง                    
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การดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร” ในหนังสือพิมพรายวันท�องถ่ินพิมพไทย ฉบับวันท่ี                      
9 กันยายน พ.ศ. 2558 (ดังภาพ 3.6-3)  

 

ภาพ 3.6-3 การรายงานข-าวในหนังสือพิมพรายวันท�องถ่ินพิมพไทย 

 

  3.6.6 กิจกรรมท่ีดําเนินการ  
    การรับฟ�งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ เป0นการสื่อสารและบูรณาการ
จากภาคส�วนท่ีเก่ียวข(อง ได(มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข(อเสนอแนะท่ีเป0นประโยชน/ต�อการศึกษาและการ
ดําเนินงานการประชาสัมพันธ/ และการมีส�วนร�วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ            
โดยดําเนินการดังนี้ 
    1) กิจกรรมท่ีดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(อง คือ แนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล(อมทางทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห/ผละกระทบสิ่งแวดล(อมของ สผ. 
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ/การจัดการการมีส�วนร�วมของประชาชนของโครงการท่ีต(องจัดทํารายงานการวิเคราะห/
ผลกระทบสิ่งแวดล(อม โดยระบุว�าจะต(องดําเนินการตามกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน        
อย�างน(อย 2 ครั้ง ในการศึกษาโครงการจึงได(กําหนดกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนให(สอดคล(องกับ
หลักเกณฑ/ดังกล�าว ดังนี้ 
     1.1) การจัดประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 มีวัตถุประสงค/เพ่ือชี้แจง
ความเป0นมา และรายละเอียดในการดําเนินโครงการให(กับกลุ�มเป+าหมาย ซ่ึงประกอบด(วย กลุ�มประชาชน        
ท่ีอาจได(รับผลกระทบจากโครงการ ประกอบด(วย ผู(นําชุมชนระดับตําบลและระดับหมู�บ(าน (กํานัน ผู(ใหญ�บ(าน) 
และประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ จากทุกตําบล ในอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชน 
ผู(ท่ีสนใจโครงการ ตลอดจนรับฟ�งความคิดเห็นและข(อเสนอแนะ ข(อซักถามจากผู(เข(าร�วมประชุม เพ่ือนํามา
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ประกอบการศึกษาวิเคราะห/ผละกระทบสิ่งแวดล(อม และแนวทางในการพัฒนาโครงการให(สอดคล(องกับความ
ต(องการของท(องถ่ิน กําหนดดําเนินการประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
     1.2) การจัดประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค/เพ่ือเสนอ
ผลการศึกษาวิเคราะห/ผละกระทบสิ่งแวดล(อม โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ พร(อมท้ังเสนอ
มาตรการป+องกัน และแก(ไขผลกระทบสิ่งแวดล(อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล(อม ให(แก�
ประชาชนท(องถ่ินและภาคส�วนท่ีเก่ียวข(อง ซ่ึงประกอบด(วย หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
และท(องถ่ิน ประกอบด(วย ผู(แทนหน�วยงานราชการของตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ 
ตําบลแม�กระบุง ตําบลแม�กระบุง เทศบาลตําบลเขาโจด และสถาบันการศึกษา หน�วยงานภาคเอกชน องค/กร
พัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนรับฟ�งความคิดเห็นและข(อเสนอแนะ ข(อชักถามจากผู(เข(าร�วมประชุมเพ่ือนํามา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห/ผลกระทบสิ่งแวดล(อม และเป0นแนวทางในการพัฒนาโครงการให(สอดคล(องกับ
ความต(องการของท(องถ่ิน ตลอดจนรับฟ�งความคิดเห็นและข(อเสนอแนะต�อการศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุง
มาตรการต�างๆ ให(มีความเหมาะสมสอดคล(องกับสภาพชุมชนท(องถ่ิน และจัดทําเป0นรายงานนําเสนอหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข(องพิจารณาให(ความเห็น กําหนดจัดการประชุมประมาณวันพุธท่ี 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
    2) กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ิมเติม นอกจากการกําหนดกิจกรรมตามหลักเกณฑ/การจัด
กระบวนการด(านการมีส�วนร�วมของประชาชนตามแนวทางของ สผ. แล(ว ในการศึกษาโครงการได(กําหนด       
จัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ิมเติม เพ่ือเผยแพร�ข(องมูล สร(างความเข(าใจและรับฟ�งความคิดเห็น
ข(อเสนอแนะจากภาคส�วนท่ีเก่ียวข(องในช�วงเวลาต�างๆ ท้ังนี้การศึกษาได(กําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาเลือกใช(เทคนิคการมีส�วนร�วมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและกลุ�มเป+าหมายของโครงการ ดังนี้ 
     2.1) การเข�าพบปะ หารือ หน-วยงานและผู�นําชุมชน มีวัตถุประสงค/เพ่ือนําข(อมูลโครงการ
รวมท้ังปรึกษาหารือ รับฟ�งความคิดเห็นข(อเสนอแนะ จากหน�วยงานเก่ียวข(องและผู(นําชุมชน เพ่ือนํามา
ประกอบและกําหนดแนวทางการศึกษาโครงการ กําหนดการดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ/ตลอดระยะเวลา              
ศึกษาโครงการ และก�อนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือทํางานภาคสนาม โดยกลุ�มเป+าหมายจะครอบคลุมผู(นําชุมชนในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีส�วนเก่ียวข(องกับพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ กําหนดดําเนินการต้ังแต�เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
     2.2) การประชาสัมพันธข�อมูลโครงการในการสํารวจภาคสนาม เพ่ือรับฟ�งความคิดเห็น
จากหัวหน(าครัวเรือนและประชาชนในระดับหมู�บ(าน โดยดําเนินการร�วมกับการสํารวจแบบสอบถามด(าน
เศรษฐกิจสังคมและการสํารวจภาคสนามด(านอ่ืนๆ มีวัตถุประสงค/เพ่ือประชาสัมพันธ/และให(ข(อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับโครงการเพ่ือสร(างความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการและแนวทางศึกษา และรูปแบบ
การพัฒนาโครงการรวมท้ังรับฟ�งความคิดเห็น ข(อกังวลใจ ข(อเสนอแนะ และความคิดเห็นต�อโครงการ 
กลุ�มเป+าหมายจะครอบคลุมผู(นําชุมชน และประชาชนบริเวณท่ีเก่ียวข(องกับโครงการ กําหนดดําเนินการ
ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557 
     2.3) การสนทนากลุ-ม เป0นกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนระหว�างการศึกษาโครงการ 
โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแต�ละพ้ืนท่ีท่ีมีอาชีพเก่ียวข(องกับการมีเข่ือน          
ศรีนครินทร/ ต�อผลกระทบท่ีเก่ียวข้ึนภายหลังการมีเข่ือน และให(ประชาชนแต�ละพ้ืนท่ีเสนอแนะวิธีการจัดการ
ป�ญหาด(านต�างๆ ตลอดจนร�วมกันวางแผน กําหนดมาตรการป+องกันแก(ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล(อม 
จํานวน 5 ครั้ง คือ วันพุธท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดประชุมกลุ�มย�อยท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลท�า
กระดาน, วันพุธท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดประชุมกลุ�มย�อยท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลด�านแม�แฉลบ, วัน
พุธท่ี 18 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2558 จัดประชุมกลุ�มย�อยท่ีองค/การบริหารส�วนเทศบาลตําบลเขาโจด และวัน
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พฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2558 จัดประชุมกลุ�มย�อยท่ีเทศบาลตําบลนาสวน, วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 จัดประชุมกลุ�มย�อยท่ีองค/การบริหารส�วนเทศบาลตําบลแม�กระบุง 

  3.6.7 ผลการดําเนินการ 
    (1)  การเข�าพบหารือบุคคล/หน-วยงานสําคัญเพ่ือช้ีแจงโครงการ 
      ก�อนการเริ่มศึกษาโครงการ คณะผู(วิจัยได(ดําเนินการพบปะหน�วยงานต�าง ๆ และผู(ท่ี
เก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค/ของการศึกษา ประสานงานเบื้องต(น และรวบรวมข(อมูลพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ (ภาพ 3.6-4) ดังนี้  
      1.1) การไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (เข่ือนศรีนครินทร/)  
        โดยเข(าพบบุคลากรเข่ือนศรีนครินทร/ ประกอบด(วย  
        นายธนรัชต/ ภุมมะกสิกร  ผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร/ 
        นายวรวิทย/ รวีนิภาพงศ/  ผู(ช�วยผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร/-บริหาร 
        นายพงษ/เทพ เจริญวรรณ ผู(ช�วยผู(อํานวยการเข่ือนศรีนครินทร/-ปฏิบัติการ 
        นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา วิศวกรระดับ 11 เข่ือนศรีนครินทร/ 
        นายคํารณ  รัตนจันทร/  วิศวกรระดับ 9 เข่ือนศรีนครินทร/ 
      1.2) อําเภอศรีสวัสดิ์ 
        นายเสรี  คงอยู�    นายอําเภอศรีสวัสด์ิ 
        นางสาวภัสสรากาญจน/ ไขว(พันธุ/ ปลัดอําเภอศรีสวัสด์ิ หัวหน(าฝMายงานป+องกัน 
        นายเทวิน ปติพัทธ/พงค/  ปลัดอําเภอศรีสวัสด์ิ หัวหน(าฝMายทะเบียน และบัตร 
      1.3) องค/การบริการส�วนตําบลหนองเป0ด อําเภอศรีสวัสด์ิ 
        นายนพนันท/  ศรีสุวรรณ/  นายกองค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด 
        นายวิโรจน/  บุญชู    รองนายกองค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด 
        นายมาโนช  คูหา    ปลัดองค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด 
        นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ/  เจ(าหน(าท่ีองค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด 
       4) ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตกกาญจนบุรี 
        นายประทีป  เจริญทรัพย/  หัวหน(าศูนย/บริหารจัดการประมงน้ําจืด 
                 ภาคตะวันตกกาญจนบุรี   
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ภาพ 3.6-4 การพบปะหน-วยงานผู�ท่ีเก่ียวข�องก-อนเริ่มศึกษาโครงการ
 
    (2)  การประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน
      การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน
โครงการ มีวัตถุประสงค/เพ่ือเผยแพร�ข(อมูลรายละเอียดการศึกษาโครงการไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง
องค/กรและภาคส�วนต�างๆ ได(แก�ผู(นําชุมชน หน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไป เป0นต(น 
เพ่ือสร(างความเข(าใจท่ีถูกต(องในการศึกษาโครงการ รวมท้ังแผนการดําเนินงา
ส�วนต�างๆ ได(ร�วมเสนอความคิดเห็น
17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12
จังหวัดกาญจนบุรี (บรรยากาศการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น
เป0นผู(แทนจากภาคส�วนต�างๆ และประชา
ประกอบด(วยตัวแทนจากการไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย 
อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ 
ตําบลท�ากระดาน เทศบาลตําบลเขาโจด และตําบลแม�กระบุง ซ่ึงภายหลังการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นได(มี
การตอบแบบประเมินความคิดเห็น
ประชาชนครั้งท่ี 1 สรุปได(ดังนี้ 
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การพบปะหน-วยงานผู�ท่ีเก่ียวข�องก-อนเริ่มศึกษาโครงการ

การประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 
การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 ดําเนินการในช�วงการเริ่มการศึกษา

มีวัตถุประสงค/เพ่ือเผยแพร�ข(อมูลรายละเอียดการศึกษาโครงการไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง
องค/กรและภาคส�วนต�างๆ ได(แก�ผู(นําชุมชน หน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไป เป0นต(น 
เพ่ือสร(างความเข(าใจท่ีถูกต(องในการศึกษาโครงการ รวมท้ังแผนการดําเนินงาน และเพ่ือให(ประชาชนและภาค
ส�วนต�างๆ ได(ร�วมเสนอความคิดเห็น ข(อวิตกกังวล และข(อเสนอแนะต�อการศึกษา โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี

12.00-16.00 น. ณ องค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด อําเภอศรีสวัสด์ิ 
บรรยากาศการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นครั้งท่ี 1 ดังภาพ 3.6-5) 

เป0นผู(แทนจากภาคส�วนต�างๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 162 คน 
ประกอบด(วยตัวแทนจากการไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ 
ตําบลท�ากระดาน เทศบาลตําบลเขาโจด และตําบลแม�กระบุง ซ่ึงภายหลังการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นได(มี
การตอบแบบประเมินความคิดเห็นโดยผู(เข(าร�วมประชุมจํานวน 91 คน ผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

 

 

การพบปะหน-วยงานผู�ท่ีเก่ียวข�องก-อนเริ่มศึกษาโครงการ 

ดําเนินการในช�วงการเริ่มการศึกษา
มีวัตถุประสงค/เพ่ือเผยแพร�ข(อมูลรายละเอียดการศึกษาโครงการไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง

องค/กรและภาคส�วนต�างๆ ได(แก�ผู(นําชุมชน หน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไป เป0นต(น          
น และเพ่ือให(ประชาชนและภาค

โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี          
ณ องค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด อําเภอศรีสวัสด์ิ 

 โดยมีผู(เข(าร�วมประชุม
คน (ดังตาราง 3.6-2) 

ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ 
ตําบลท�ากระดาน เทศบาลตําบลเขาโจด และตําบลแม�กระบุง ซ่ึงภายหลังการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นได(มี

คน ผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของ
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ตาราง  3.6-2  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 

กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 
1. หน�วยงานส�วนกลาง (กฟผ.) 18 
2. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 3 
3. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 17 
4. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 14 
5. สถาบัน/องค/กรภาคประชาชน - 
6. ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  
 6.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหนองเป0ด  51 
 6.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลนาสวน 8 
 6.3 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลด�านแม�แฉลบ 12 
 6.4 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลท�ากระดาน 15 
 6.5 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลแม�กระบุง 16 
 6.6 ประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเขาโจด 2 
7. สื่อมวลชนท(องถ่ิน 6 

รวม 162 

 
      สรุปประเด็นข�อคิดเห็นจากการประชุมรับฟ6งความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
      1) ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
       - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุนให(เกิดการ
สร(างอาชีพจากด(านการท�องเท่ียว ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน 
      2) ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
       (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
         - ในอําเภอศรีสวัสด์ิมี 6 ตําบล ตําบลท�ากระดาน ตําบลแม�กระบุง และ
เทศบาลตําบลเขาโจด เป0นพ้ืนท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีใกล(เคียง แต�กลับไม�มี
ไฟฟ+าใช( ซ่ึงหน�วยงาน/โครงการควรพิจารณาให(ประชาชนในพ้ืนท่ีก�อสร(างเข่ือนศรีนครินทร/มีไฟฟ+าใช(         
ในทุกหมู�บ(าน 
         - บริ เวณพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเ ข่ือนศรีนครินทร/เป0นแหล�งท่ีอยู�อาศัย         
ของสัตว/ปMาบางชนิด เช�น ช(างปMา ซ่ึงช(างปMาเพ่ิมจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมท่ีรุกล้ําของปMา และขยาย
ครอบครัวของช(างปMามากข้ึน และยังออกมาหากินตามแนวเส(นทางคมนาคม และพ้ืนท่ีการเกษตร เช�น                    
ไร�ข(าวโพดยังไม�ทันถึงเวลาเก็บเก่ียวก็ถูกช(างปMารุกรานอย�างรุนแรง ภายในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร/ ควรมี
แผนงาน/มาตรการในการป+องกันสัตว/ปMากับการบุกรุกพ้ืนท่ีของชาวบ(านหรือไม� อย�างไร 
         - การจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอยู�อาศัยให(กับประชาชน ตําบลหนอง
เป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ ตําบลท�ากระดาน ตําบลแม�กระบุง และเทศบาลตําบลเขาโจด ของทาง
โรงไฟฟ+าพลังน้ํ าเ ข่ือนศรีนครินทร/  ได( มีการออกเอกสารสิทธิ์ ให( เป0นกรรมสิทธิ์ของประชาชนหรือ                  
ไม� อย�างไร เกรงว�าจะส�งผลกระทบต�อการครอบครองท่ีดิน 
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         - ท่ีดินเดิมของประชาชนท่ีมีอยู�ก�อนการสร(างเข่ือนมีอยู� 100-200 ไร� เม่ือ
สร(างเข่ือนถูกจัดสรรท่ีดินให(เหลือเพียง 17-18 ไร� โดยลูกหลานเพ่ิมมากข้ึนไม�มีท่ีทํากิน และอําเภอศรีสวัสด์ิ
แห(งแล(ง ควรขยายเขตไฟฟ+าเข(าท่ีทํากินให(ทุกพ้ืนท่ี 
       (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
         - ตําบลท�ากระดานเป0นพ้ืนท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร/ และอีก 5 ตําบล           
ท่ีมีพ้ืนท่ีอยู�ใกล(น้ําเข่ือนศรีนครินทร/ แต�เป0นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีไม�ได(รับประโยชน/ด(านการใช(น้ําจากการมีเข่ือน          
แม(แต�น(อย ซ่ึงหน�วยงาน/โครงการควรพิจารณาให(ประชาชนในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ได(ใช(ประโยชน/จากน้ํา 
ในเข่ือนบ(าง 
         - เข่ือนศรีนครินทร/ มีโครงการช�วยเหลือด(านแหล�งน้ําแก�ชุมชน ซ่ึงได(พิจารณา
ตามความเหมาะสม เช�น การขุดเจาะบาดาลในช�วงฤดูแล(ง ปริมาณน้ําบาดาลจะแห(งขอด ทําให(ไม�สะดวก/       
ซ่ึงไม�เพียงพอต�อการใช(อุปโภคบริโภคสําหรับประชาชนในชุมชนท้ัง 6 ตําบล  
       (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
         - กองทุนพัฒนาไฟฟ+า มีพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลประโยชน/ไม�สอดคล(องกับลักษณะ
พ้ืนท่ีชุมชน รวมท้ังการบริหารจัดการเงินกองทุนไม�สอดคล(องกับสภาพป�จจุบัน ยกตัวอย�างเช�น ในอําเภอ                  
ศรีสวัสด์ิ ท่ีเป0นพ้ืนท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร/ แต�เป0นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีได(รับผลประโยชน/จากการบริหารจัดสรร
เงินกองทุนน(อยกว�าประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภออ่ืน ซ่ึงหน�วยงาน/โครงการควรพิจารณาให(ประชาชนในพ้ืนท่ี
ก�อสร(างเข่ือนศรีนครินทร/ได(ใช(ประโยชน/จากการจัดสรรเงินกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึนกว�านี้ เพราะในป�จจุบันเงินจํานวน
ท่ีจัดสรรให(ไม�เพียงพอสําหรับการแก(ป�ญหาเร�งด�วนของชุมชนได( 
         - การประกาศเขตอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร/ บางพ้ืนท่ีมีการซ(อนทับ
กับพ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชน เนื่องจากไม�มีเขตก้ันท่ีชัดเจน ทําให(เกิดการลุกล้ําเขตอุทยาน 
         - ควรพัฒนาเป0นสถานท่ีท�องเท่ียว เช�น การคมนาคมจากตําบลท�ากระดาน 
มายังตําบลหนองเป0ด และตําบลด�านแม�แฉลบ น�าจะทําให(เป0นแหล�งท�องเท่ียวได(ไม�แพ(สถานท่ีท�องเท่ียว         
ของจังหวัดอ่ืนๆ เช�น พัทยา โดยทําให(เป0นรีสอร/ท หรือแพพักให(มีมากข้ึนกว�าเดิม เพ่ือเป0นการพัฒนาการท�องเท่ียว 
      3) ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
       - พ้ืนท่ีตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ ตําบลท�ากระดาน ตําบล
แม�กระบุง และเทศบาลตําบลเขาโจด ขอรับการสนับสนุนเรื่องน้ําใช(เพ่ืออุปโภคบริโภค เช�น เจาะบาดาล การ
ทําฝายก้ันน้ํา การจัดทําท�อส�งน้ํา/ต�อท�อส�งน้ําจากเข่ือนมายังพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือใช(ในการอุปโภคบริโภค เป0นต(น 
       - การสนับสนุนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคแก�ชุมชนต�างๆ โดยเฉพาะการใช(น้ําบาดาล
อย�างเดียว อาจไม�เพียงพอ ควรจัดหาแหล�งน้ําผิวดินเพ่ิมเติมด(วย 
       - ตําบลแม�กระบุง ขอรับพิจารณาเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ+าท่ีมอบให(กับ
ประชาชนใน 6 ตําบลเพ่ิมเติม 
       - ตําบลหนองเป0ด ขอรับพิจารณาสนับสนุนจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรให(เพียงพอ          
ต�อประชากรในพ้ืนท่ี 
       - ตําบลท�ากระดาน ตําบลแม�กระบุง และเทศบาลตําบลเขาโจด ขอรับพิจารณา
สนับสนุนให(มีการขยายเขตไฟฟ+าให(มีไฟฟ+าใช(ในทุกหมู�บ(าน 
       - ตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ ตําบลท�ากระดาน ตําบลแม�
กระบุง และเทศบาลตําบลเขาโจด ขอรับพิจารณาสนับสนุนให(มีการออกเอกสารสิทธิ์ให(เป0นกรรมสิทธิ์        
ของประชาชนในชุมชน  
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       - กฟผ. จัดสรรท่ีดินให(ทํามาหากิน และท่ีอยู�อาศัย ตอนท่ีสร(างวัดละบุง และ
โรงเรียนสามสุ�ย ท่ีโรงเรียนบุกรุกท่ีของวัด โดยบอกว�าวัดและโรงเรียนเหมือนกัน เพราะมีหน(าท่ีให(บริการ
ประชาชน แต�ป�จจุบันโรงเรียนได(ถูกยุบแล(ว และเจ(าหน(าท่ีราชพัสดุแทนท่ีจะคืนท่ีดินให(กับประชาชน กลับยึด
ท่ีดินไป บอกว�าเป0นท่ีดินของราชพัสดุ 
       - พ้ืนท่ีบริเวณท่ีประชาชนทํามาหากินอยู�ป�จจุบันนี้ กลับมีหน�วยงานกรมปMาไม( และ
อุทยาน บอกว�า เป0นพ้ืนท่ีของหน�วยงานเขา ป�ญหาทุกวันนี้ไม�สามารถออกโฉนดท่ีดินได( 
       - พ้ืนท่ีบริเวณขอบอ�างเก็บน้ํา เม่ือมีนายทุนมาซ้ือท่ีดินจะถูกปgดทางเข(า-ออก        
พ้ืนท่ี หากต(องการตัดถนนริมอ�างเก็บน้ํา มีชาวบ(านหลายรายท่ีจะเสียสละให(พ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําให(การคมนาคม
สะดวก และมีความเจริญ ช�วยในการท�องเท่ียว การทําประมง ให(ดียิ่งข้ึน 
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ภาพ  3.6-5  บรรยากาศการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1  
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ องคการบริหารส-วนตําบลหนองเปiด 
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      4) ผลการประเมินความคิดเห็นผู�เข�าร-วมการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งท่ี 1 
       1) ส-วนท่ี 

        (1)  เพศ

แผนภูมิ 3.6-1 

          จาก
อายุ พบว�า เป0นเพศชาย คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 30 อายุ 40-49 ปr 
คิดเป0นร(อยละ 11 อายุ 60-69 ปr คิดเป0นร(อยละ 

        (2)  ระดับการศึกษาของผู�

แผนภูมิ  3.6

          จาก
การศึกษา พบว�า ระดับมัธยมศึกษา คิดเป0นร(อยละ 
ประถมศึกษา คิดเป0นร(อยละ 23 ระดับอนุปริญญา
ร(อยละ 9 ไม�จบการศึกษาแต�พออ�านออกเขียนได( คิดเป0นร(อยละ 
1 ตามลําดับ 
  
 

33%

เพศ

11%

25%

9%
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ประเมินความคิดเห็นผู�เข�าร-วมการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน 

ส-วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 

เพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม 

.

 ข�อมูลเพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-1 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(าน
คิดเป0นร(อยละ 67 และเป0นเพศหญิง คิดเป0นร(อยละ 33 โดยส�วนใหญ�

ปr คิดเป0นร(อยละ 29 อายุ 50-59 ปr คิดเป0นร(อยละ 
ปr คิดเป0นร(อยละ 6 และอายุ 70 ปrข้ึนไป คิดเป0นร(อยละ 1

ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

-2 ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1

จากแผนภูมิ 3.6-2 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(าน
พบว�า ระดับมัธยมศึกษา คิดเป0นร(อยละ 26 ระดับปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ 

ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป0นร(อยละ 11 ระดับสูงกว�าปริญญาตรี คิดเป0น
ไม�จบการศึกษาแต�พออ�านออกเขียนได( คิดเป0นร(อยละ 5 และอ่ืนๆ คือ เรียนทางศาสนา คิดเป0นร(อยละ 

 

67%

ชาย

หญิง

11%

30%

29%

23%

6% 1%

5%
23%

26%

1%
ระดับการศึกษา ไม-จบการศึกษาแต-พออ-านออกเขียนได�

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว-าปริญญาตรี

อ่ืนๆ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ประเมินความคิดเห็นผู�เข�าร-วมการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน 

. 

ครั้งท่ี 1 

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเพศ และ
ส�วนใหญ�มีอายุ 30-39 ปr           

ปr คิดเป0นร(อยละ 23 อายุตํ่ากว�า 30 ปr            
1 ตามลําดับ 

. 
1 

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับ
ระดับปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ 25 ระดับ

ระดับสูงกว�าปริญญาตรี คิดเป0น
และอ่ืนๆ คือ เรียนทางศาสนา คิดเป0นร(อยละ 

30%

อายุ

ตํ่ากว-า 30 ปH
30-39 ปH
40-49 ปH
50-59 ปH
60-69 ปH
70 ปHข้ึนไป

ไม-จบการศึกษาแต-พออ-านออกเขียนได�



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

        (3)  หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�

แผนภูมิ 3.6-3 หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�

          จาก
ท่ีเก่ียวข(อง พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามเป0นประชาชนในพ้ืนท่ี
คิดเป0นร(อยละ 35 หน�วยงานอ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 
หน�วยงานราชการ คิดเป0นร(อยละ 3

        (4)  ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-4 ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

          จาก
เก่ียวข(องกับเข่ือนศรีนครินทร/ พบว�า
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
เข่ือนศรีนครินทร/ เช�น เกษตรกรรม รีสอร/ทและแพพัก เป0นต(น 
อพยพต้ังถ่ินฐานใหม� และเคยอาศัยอยู�ในอ�างเก็บน้ํา คิดเป0นร(อยละ 

35%

3%

8%

1%

23%

1%
13%

ความเกี่ยวข�องกับเขื่อนศรีนครินทร

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-619 

หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-3 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(าน
ท่ีเก่ียวข(อง พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามเป0นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 47 องค/กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

หน�วยงานอ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 8 หน�วยงานระดับ จังหวัดและอําเภอ คิดเป0นร(อยละ 
3 ตามลําดับ 

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

จากแผนภูมิ 3.6-4 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(าน
เก่ียวข(องกับเข่ือนศรีนครินทร/ พบว�า เป0นหน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�กระบุง
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลด�านแม�แฉลบ คิดเป0นร(อยละ 20 เป0นผู(ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข(องกับ

เช�น เกษตรกรรม รีสอร/ทและแพพัก เป0นต(น คิดเป0นร(อยละ 13 เป0นประชาชนในพ้ืนท่ี
อพยพต้ังถ่ินฐานใหม� และเคยอาศัยอยู�ในอ�างเก็บน้ํา คิดเป0นร(อยละ 9 เป0นหน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ี

47%

7%

8%

หน-วยงานที่เกี่ยวข�อง

ประชาชนในพ้ืนที่

หน-วยงานระดบัจังหวดั/อําเภอ

องคกรปกครองส-วนท�องถ่ิน

หน-วยงานราชการ

อ่ืนๆ

4% 8%
9%

9%

1%

3%

20%

ความเกี่ยวข�องกับเขื่อนศรีนครินทร
เจ�าหน�าที่เข่ือนศรนีครินทร

หน-วยงานรัฐในพืน้ที่

ประชาชนในพื้นทีอ่พยพตังถ่ินฐานใหม-

เคยอาศัยอยู-ในอ-างเก็บน้ํา

เกดิ/เข�ามาอยู-อาศัยในหมู-บ�านภายหลังการมีเข่ือน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลนาสวน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลด-านแม-แฉลบ

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลหนองเปiด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลท-ากระดาน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลแม-กระบุง

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีอ่ื่นๆ

เปiนผู�ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข�องกับเข่ือนศรีนครนิทร

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ครั้งท่ี 1 

.  

ครั้งท่ี 1 

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านหน�วยงาน          
องค/กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

หน�วยงานระดับ จังหวัดและอําเภอ คิดเป0นร(อยละ 7 และ

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านความ
แม�กระบุง คิดเป0นร(อยละ 23 

เป0นผู(ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข(องกับ
เป0นประชาชนในพ้ืนท่ี

นหน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ี

อําเภอ

ประชาชนในพื้นทีอ่พยพตังถ่ินฐานใหม-

เข�ามาอยู-อาศัยในหมู-บ�านภายหลังการมีเข่ือน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลนาสวน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลด-านแม-แฉลบ

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลหนองเปiด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลท-ากระดาน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลแม-กระบุง

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีอ่ื่นๆ

เปiนผู�ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข�องกับเข่ือนศรีนครนิทร



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

ตําบลหนองเป0ด และหน�วยงานรัฐในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ
เป0นหน�วยงาน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน คิดเป0นร(อยละ 
ตําบลท�ากระดาน พ้ืนท่ีตําบลอ่ืนๆ และเป0นประชาชนท่ีเกิด
เป0นร(อยละ 1 ตามลําดับ 
 
       2) ส-วนท่ี 
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

        (1)  ความคิดเห็นต-
มีเข่ือนศรีนครินทรในประเด็นการเปล่ียนแปลงต-าง
 

แผนภูมิ 3.6-5 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ในภาพรวม

          จาก
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ในภาพรวม
ด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 
ป+องกันน้ําท�วม ด(านทรัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิต และด(านการท�องเท่ียว ในภาพรวม พบว�า 
ผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 31 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
 

31%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-620 

หนองเป0ด และหน�วยงานรัฐในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 8 เป0นเจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/
และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน คิดเป0นร(อยละ 3 เป0นหน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ี

และเป0นประชาชนท่ีเกิด/เข(ามาอยู�อาศัยในหมู�บ(านภายหลังการมีเข่ือน คิด

ส-วนท่ี 2 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
มีเข่ือนศรีนครินทรในประเด็นการเปล่ียนแปลงต-าง ๆ ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม

.

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

จากแผนภูมิ 3.6-5 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ในภาพรวม ของผู(ตอบแบบสอบถามในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ได(แก� 
ด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา ด(านเข่ือนกับการ

ด(านทรัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิต และด(านการท�องเท่ียว ในภาพรวม พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
 

69%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
29.6

50.3

0
10
20
30
40
50
60

มาก ปานกลาง

ระดับการเปลี่ยนแปลง
ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

เป0นเจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ คิดเป0นร(อยละ 4 
เป0นหน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ี

เข(ามาอยู�อาศัยในหมู�บ(านภายหลังการมีเข่ือน คิด

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ        
ๆ ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

 

ากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อมและ
ของผู(ตอบแบบสอบถามในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ได(แก� 

ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา ด(านเข่ือนกับการ
ด(านทรัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ และ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 69 ด(าน
โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 50.3  

17.9

2.2

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง
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        (2)  ความคิดเห็นต-
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเ
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-6 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน

          จาก
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท(ายเข่ือน
ด(านการเปลี่ยนแปลงความขุ�นของน้ําในลําน้ําท(ายเข่ือน
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 56.3  

        (3)  ความคิดเห็นต-
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม
ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-7 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ํา

          จาก
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถาม
การเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(เพ่ืออุปโภค

64%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

21%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-621 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบ

 
อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร

ด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบแบบสอบถาม

จากแผนภูมิ 3.6-6 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 

ด(านการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท(ายเข่ือน ด(านการกัดเซาะตลิ่งท(ายเข่ือน
ด(านการเปลี่ยนแปลงความขุ�นของน้ําในลําน้ําท(ายเข่ือน และด(านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 64 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 36 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม

. 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ารใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-7 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถาม ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ําในประเด็น

ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(เพ่ืออุปโภค

36%

ผลดี

ผลเสีย
23.4

56.3
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มาก ปานกลาง

ระดับการเปลี่ยนแปลง

79%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
33.8

45.6

14

0

20

40

60

มาก ปานกลาง น�อย

ระดับการเปลี่ยนแปลง

ร�อยละ 

ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคม จากการมี
ข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบ

 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อมและ
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน       

ด(านการกัดเซาะตลิ่งท(ายเข่ือน 
นพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา พบว�า ทิศทางการ

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 
ครั้งท่ี 1 

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อมและ
ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ําในประเด็น

ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(เพ่ืออุปโภค 

17.9

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

14.3
6.3

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

ด(านการนําน้ําไปใช(เพ่ือทําการเกษตร และด(านช�วงเวลาของการสูบน้ํามาใช(ประโยชน/ พบว�า ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 45.6  

        (4)  ความคิดเห็นต-
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วมของผู�ตอบแบบ
 

แผนภูมิ 3.6-8 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วม

          จาก
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 58.2 

        (5)  ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม
 
 

แผนภูมิ 3.6-9 ความคิดเห็นต-อการ
ด�านทรัพยากรธรรมชาติ

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านทรัพยากรธรรมชาติ ได(แก� ด(านปMาไม(และ
สัตว/ปMา และด(านสัตว/น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ทิศทางการเปลี่
คิดเป0นร(อยละ 43 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

21%
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

43%
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-622 

ด(านการนําน้ําไปใช(เพ่ือทําการเกษตร และด(านช�วงเวลาของการสูบน้ํามาใช(ประโยชน/ พบว�า ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 79 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 21 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแ

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วมของผู�ตอบแบบ

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1

จากแผนภูมิ 3.6-8 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า ทิศทางการ

คิดเป0นร(อยละ 79 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 21 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

จากแผนภูมิ 3.6-9 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านทรัพยากรธรรมชาติ ได(แก� ด(านปMาไม(และ
สัตว/ปMา และด(านสัตว/น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 

ดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 46.2 

79%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย 31.9
58.2
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

57%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
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46.2
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

ร�อยละ 

ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด(านการนําน้ําไปใช(เพ่ือทําการเกษตร และด(านช�วงเวลาของการสูบน้ํามาใช(ประโยชน/ พบว�า ทิศทางการ
โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 

และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
1 

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อมและ
สังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า ทิศทางการ

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 

และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านทรัพยากรธรรมชาติ ได(แก� ด(านปMาไม(และ

ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 57 ด(านผลเสีย 
 

8.8

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

20.3

1.1

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

        (6)  ความคิดเห็นต-
ศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค
 

แผนภูมิ 3.6-10 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 88 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 43.3 

        (7)  ความคิดเห็นต-
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม
ครั้งท่ี 1 
 
 

แผนภูมิ 3.6-11 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 
ด(านการพัฒนาด(านต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ
ครอบครัว ด(านรายจ�ายของครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 
คิดเป0นร(อยละ 73 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 

12% ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

73%

27% ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-623 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือน
ศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของผู�ตอบ

. 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-10 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 12 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-11 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 

ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ
องครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 

ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 27 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

88%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย
32.1

43.3
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย 14.8

67
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มาก ปานกลาง น�อย

ระดับการเปลี่ยนแปลง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

และสังคมจากการมีเข่ือน 
สาธารณูปการของผู�ตอบแบบสอบถามครั้งท่ี 1 

. 

และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 
ครั้งท่ี 1 

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมี
และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม         

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 

ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ
องครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 67 

24

0.6

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

13.9

1.3

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

        (8)  ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมี
เข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม
 
 

แผนภูมิ 3.6-12 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม
ด�านการท-องเท่ียว

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0น ร(อยละ 
เปลี่ยนแปลงมาก คิดเป0นร(อยละ 45
 
       3) ส-วนท่ี 
        (1)  ผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
          ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความ
จําเป0นเร�งด�วน โดยแบ�งเป0นพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลกระทบออกเป0นท้ังหมด
การเกษตร 3) พ้ืนท่ีการประมง 4) พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ื
ท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ โดยสรุปผลตามระดับความจําเป0นเร�งด�วน ได(ดังต�อไปนี้
          (
           
ผลกระทบในพ้ืนท่ีอพยพ โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� 
สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ
จําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้
 

32% ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-624 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมี
นทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม 

.

อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

จากแผนภูมิ 3.6-12 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ

ร(อยละ 68 ด(านผลเสีย คิดเป0น ร(อยละ 32 โดยส�วนใหญ�มีระดับการ
45.4 

ส-วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต-อการแก�ไขป6ญหา
ผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความ
โดยแบ�งเป0นพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลกระทบออกเป0นท้ังหมด 5 พ้ืนท่ี ได(แก� 

พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก และ
โดยสรุปผลตามระดับความจําเป0นเร�งด�วน ได(ดังต�อไปนี้ 

(1.1) พ้ืนท่ีอพยพ 
  การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน

ผลกระทบในพ้ืนท่ีอพยพ โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ
จําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 

 

68%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมี
ครั้งท่ี 1 

. 

และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร

อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ

โดยส�วนใหญ�มีระดับการ

ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต-อการแก�ไขป6ญหา 
ผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วนของ

ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความ
พ้ืนท่ี ได(แก� 1) พ้ืนท่ีอพยพ 2) พ้ืนท่ี

และแพพัก และ 5) พ้ืนท่ี

การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านการให(บริการด(าน

สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ

20.5

1.5

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-13 ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

           
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-14 ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

           
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0น
ลําดับท่ี 1 
 

40%

8%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

36%

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-625 

  (1.1.1) ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-13 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

  (1.1.2) ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-14 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0น

 

47%

5%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลําดับท่ี 1

ลําดับท่ี 2

ลําดับท่ี 3

ลําดับท่ี 4

21%

33%

10%
ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ลําดับท่ี 1
ลําดับท่ี 2
ลําดับท่ี 3
ลําดับท่ี 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 47       
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 21          
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0น

1
2
3
4



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-15 ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ

           
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ 
ได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-16 ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน

           
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข
เป0นลําดับท่ี 1 

 
 

31%

ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ี

64%

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.1.3) ด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ

ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม
ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-15 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

  (1.1.4) ด�านการมีส-วนร-วมของประชาชนของผู�ตอบ

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-16 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข

 

28%

20%%

21%
ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ี

อพยพ

ลําดบัที่ 1

ลําดบัที่ 2

ลําดบัที่ 3

ลําดบัที่ 4

3%
8%

25%

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 28          
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 3         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข

1

2

3

4
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            (1.1.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ ของ
พ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 

แผนภูมิ 3.6-17 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               จากแผนภูมิ 3.6-17 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(าน
ต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีอพยพ โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วนลําดับ
แรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านการมีส�วนร�วมของประชาชนเป0นลําดับแรก คิดเป0น   
ร(อยละ 36 รองลงมา คือ ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน คิดเป0นร(อยละ 26.4  ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค คิดเป0นร(อยละ 20.2 และด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ คิดเป0น ร(อยละ 17.4 
ตามลําดับ 

          (1.2) พ้ืนท่ีการเกษตร 
            การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรมครัวเรือน ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา และด(านการซ้ือ
ขายผลผลิตทางการเกษตร ตามความจําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ร�อยละ
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ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-18 ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก

           
52 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ
แก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 
           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-19 ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเ

           
12 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน 
การแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 
 
 

32%

14%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

44%

ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.2.1) ด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกของผู�ตอบแบบสอบถาม

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-18 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

  (1.2.2) ด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือนของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-19 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

 

52%

2%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

12%

27%

17%

ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

ด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือนของผู�ตอบ

. 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
ขาดแคลนน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-20 ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา

           
27 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ
แก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-21 ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

           
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน 
การแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

 
 

19%

35%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา 

46%

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.2.3) ด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-20 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

  (1.2.4) ด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-21 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
ความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

 

27%

19%
%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา 
และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

9%
22%

23%

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

ด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรของผู�ตอบ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร ร(อยละ 9 
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

1
2
3
4
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            (1.2.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ ของ
พ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 

แผนภูมิ 3.6-22 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               จากแผนภูมิ 3.6-22 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�าง  ๆ      
ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วนลําดับ
แรก ในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป0นลําดับแรก คิดเป0นร(อยละ 
29.6 รองลงมา คือ ด(านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร คิดเป0น ร(อยละ 26 ด(านการส�งเสริมเกษตรกรรม
ครัวเรือน คิดเป0นร(อยละ 24.7 และด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา       
คิดเป0นร(อยละ 19.7 ตามลําดับ 

          (1.3) พ้ืนท่ีการประมง 
            การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีการประมง โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง ด(านความอุดม
สมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา และด(านการเพ่ิมประชากร และ
พันธุ/ของสัตว/น้ําตามความจําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
 
 
 
  

29.6

24.7

19.7

26

ด(านการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูก ด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักนํ้า และบรรเทา
ป�ญหาการขาดแคลนนํ้า
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ด(านการจัดสรร
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ด(านการส�งเสริม
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ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-23 ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง

           
10 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน  ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง 
แก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-24 ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

           
21 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง
เร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

 
 

40%

ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง 

39%

11%

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 
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  (1.3.1)  ด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม

.

ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-23 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน  ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

  (1.3.2)  ด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-24 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
ระดับความเร�งด�วน ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

เร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

 

10%

20%

30%

ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

21%

29%

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการ

ด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมงของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
ระดับความเร�งด�วน ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง มีความจําเป0น

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4
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แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

. 
แผนภูมิ 3.6-25 ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

           
51 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา
ได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-26 ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

           
13 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการเพ่ิมประชากร
ท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 

18

9%

22%
ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

24%

28%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา
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  (1.3.3) ด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบ

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม
ครั้งท่ี 1   

     จากแผนภูมิ 3.6-25 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
ระดับความเร�งด�วน ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

   (1.3.4) ด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม
ครั้งท่ี 1  

     จากแผนภูมิ 3.6-26 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
ระดับความเร�งด�วน ด(านการเพ่ิมประชากร และพันธุ/ของสัตว/น้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วน

 
 

51%

18%

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

13%

35%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบ

 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

ด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ําของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
มีความจําเป0นเร�งด�วน         

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4
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            (1.3.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ ของ
พ้ืนท่ีการประมง 
 

. 

แผนภูมิ 3.6-27 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               จากแผนภูมิ 3.6-27 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�าง  ๆ 
ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีประมง โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วนลําดับแรก 
ในแต�ละด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ําเป0นลําดับแรก คิดเป0น
ร(อยละ 53.7 รองลงมา คือ ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง คิดเป0นร(อยละ 22.1 ด(านการ
เพ่ิมประชากรและพันธุ/ของสัตว/น้ํา คิดเป0นร(อยละ 13.7 และด(านการขยายพ้ืนท่ีการประมง คิดเป0นร(อยละ 
10.5 ตามลําดับ 

          (1.4) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรและพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก        
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไข
ป�ญหาด(านผลกระทบในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก โดยพิจารณาด(านต�างๆ 
ได(แก� ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท�องเท่ียว ด(านทัศนียภาพรอบ ๆ 
พ้ืนท่ี และด(านสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย เป0นต(น ตามความจําเป0น
เร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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ร(อยละ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-28 ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก
ประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-29 ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
เสียงดังจากการท�องเท่ียว มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

 
 
 

32%

46%

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.4.1) ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม

.
ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-28 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก ร(อยละ 40 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านคุณภาพชีวิตของ

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

  (1.4.2) ด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-29 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 41 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านขยะ น้ําเสีย และ

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

 

40%

20%

8%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

41%

10% 3%
ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน          
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านคุณภาพชีวิตของ

ด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียวของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านขยะ น้ําเสีย และ

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-30 ระดับความเร-งด-วนด�าน

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
พ้ืนท่ี มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-31 ระดับความเร-งด-วนด�านส่ิงอํานวยความสะดวก

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
สะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย
 
 
 
 
 

33%

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ี

55%

ระดับความเร-งด-วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวก

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.4.3) ด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-30 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 12 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านทัศนียภาพรอบๆ 

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

  (1.4.4) ด�านส่ิงอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม

.
ระดับความเร-งด-วนด�านส่ิงอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-31 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 8 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

 

12%

18%

37%

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ี

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

8%
16%

21%

ระดับความเร-งด-วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวก

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านทัศนียภาพรอบๆ 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านสิ่งอํานวยความ
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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            (1.4.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ ของ
พ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

. 

แผนภูมิ 3.6-32 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               จากแผนภูมิ 3.6-32 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�าง  ๆ 
ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและ
แพพัก โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วนลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(าน       
สิ่งอํานวยความสะดวกเป0นลําดับแรก คิดเป0นร(อยละ 31 รองลงมา คือ ด(านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการ
ท�องเท่ียว คิดเป0นร(อยละ 25.8 ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน คิดเป0นร(อยละ 22.5 และด(านทัศนียภาพรอบๆ
พ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 17.4 ตามลําดับ 

          (1.5) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง)  
            การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านตะกอนและ
คุณภาพน้ําในคลองและแม�น้ํา ด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค และการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า ตามความจําเป0น
เร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ร(อยละ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           

แผนภูมิ 3.6-33 ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

           
เข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 
คลองและแม�น้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
 

แผนภูมิ 3.6-34 ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน

           
เข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) คิดเป0น
สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 
 
 
 

24%

30%

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

43%

23%

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สม่ําเสมอตลอดท้ังวัน 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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  (1.5.1) ด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-33 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/
ร(อยละ 31 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านตะกอนและคุณภาพน้ําใน

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

  (1.5.2) ด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ั

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-34 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรี
คิดเป0นร(อยละ 9 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�

สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

 

31%

15%

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

9%

25%

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สม่ําเสมอตลอดท้ังวัน 

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา 

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึง
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านตะกอนและคุณภาพน้ําใน

บน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวันของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึง
ระดับความเร�งด�วนด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-35 ระดับความเร-งด-วนด�าน

           
เข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) คิดเป0น
สาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"าของผู�ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-36 ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"า

           
เข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า
 
 
 

19%

12%
ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

14%

35%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนนุจากกองทุน
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  (1.5.3) ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบแบบสอบถาม

     จากแผนภูมิ 3.6-35 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรี
คิดเป0นร(อยละ 24 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการให(บริการด(าน

สาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

  (1.5.4) ด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"าของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

     จากแผนภูมิ 3.6-36 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรี
ร(อยละ 36 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก

กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับ

 

24%

45%

%
ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

36%

15%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนนุจากกองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"า

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

การให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึง
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการให(บริการด(าน

ด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน 

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึง
ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับ ท่ี 1 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4
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            (1.5.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-างๆ ของ
พ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

.  

แผนภูมิ 3.6-37 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

               จากแผนภูมิ 3.6-37 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�าง  ๆ  
ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วน         
ลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงตามลําดับการแก(ไข พบว�า ด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภคเป0นลําดับแรก     
คิดเป0นร(อยละ 29.0 รองลงมา คือ ด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน คิดเป0นร(อยละ 27.8         
ด(านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า คิดเป0นร(อยละ 23.2 และด(าน
ตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม�น้ํา คิดเป0นร(อยละ 20.0 ตามลําดับ 
               ผลสรุปการเปรียบเทียบระดับความเร�งด�วนของป�ญหา        
ด(านต�างๆ ท่ีต(องการแก(ไขของแต�ละพ้ืนท่ีของผู(ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 ดังตาราง 3.6-3 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ร(อยละ
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ตาราง 3.6-3  สรุปเปรียบเทียบความเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องการแก�ไขของแต-ละพ้ืนท่ี
 แบบสอบถาม ครั้งท่ี 

พ้ืนท่ี 
 ลําดับท่ี 1
1. พ้ืนท่ีอพยพ ด(านการมสี�วนร�วม

ของประชาชน
2.พ้ืนท่ีการเกษตร ด(านการจดัสรรพ้ืนท่ี

เพาะปลูก ครัวเรือน

3. พ้ืนท่ีประมง ด(านการรักษาระบบ
นิเวศของแหล�งนํ้า

4. พ้ืนท่ีอ�างเก็บนํ้า
เข่ือนศรีนครินทร/
และรสีอร/ทและ 
แพพัก 

ด(านสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช�น  

คมนาคม การรักษา
ความปลอดภัย

5. พ้ืนท่ีท(ายเข่ือน
แม�กลอง (ริมตลิ่ง) 

ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค

        (2)  ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบัน
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 
          (

แผนภูมิ 3.6-38 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอพยพด(านต�างๆ ได(แก� การได(รับการสนับสนุน
อบรมส�งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ ของ 
กฟผ. ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�

18%
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สรุปเปรียบเทียบความเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องการแก�ไขของแต-ละพ้ืนท่ี
ครั้งท่ี 1 

ความจําเปiนเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องได�รับการแก�ไข
1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

ด(านการมสี�วนร�วม 
ของประชาชน 

ด(านคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ด(านการให(บริการ 
ด(านสาธารณูปโภค 

ด(านการจดัสรรพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ครัวเรือน 

ด(านการซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรม 

ด(านการรักษาระบบ
นิเวศของแหล�งนํ้า 

ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ี
ลดลงของทรัพยากร

ประมง 

ด(านการเพ่ิมประชากร
และพันธุ/ของสัตว/นํ้า

ด(านสิ่งอํานวยความ
 การ

คมนาคม การรักษา
ความปลอดภัย 

ด(านขยะ นํ้าเสีย และ
เสียงดังจากการ

ท�องเท่ียว 

ด(านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค 

ด(านระดับนํ้าในคลองท่ี
ไม�สม่ําเสมอตลอดท้ังวัน 

การจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี

รอบโรงไฟฟ+า 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบัน

(2.1) พ้ืนท่ีอพยพ 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-38 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอพยพด(านต�างๆ ได(แก� การได(รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน

ฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ ของ 
ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง

17%

63%

% 2%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

สรุปเปรียบเทียบความเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องการแก�ไขของแต-ละพ้ืนท่ีของผู�ตอบ 

ความจําเปiนเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องได�รับการแก�ไข 
ลําดับท่ี 4 

 
 

ด(านการบุกรุกปMาท่ีดิน
สาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ 
ด(านการเพ่ิมปริมาตร

เก็บกักนํ้า และบรรเทา
ป�ญหาการขาดแคลนนํ้า 

ด(านการเพ่ิมประชากร
และพันธุ/ของสัตว/นํ้า 

ด(านการขยายพ้ืนท่ี 
ทําการประมง 

ด(านคุณภาพชีวิตของ ด(านทัศนียภาพ 
รอบ ๆ พ้ืนท่ี 

สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี

ด(านตะกอนและคุณภาพ
นํ้าในคลองและแม�นํ้า 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันของผู�ตอบ

 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
จากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า การ

ฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ ของ 
มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 63  
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          (
 

แผนภูมิ 3.6-39 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรด(านต�าง
การจัดการแหล�งน้ําต(นทุนสําหรับการอุปโภค
ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

          (
 

แผนภูมิ 3.6-40 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการประมงด(านต�างๆ ได(แก� การปล�อยพันธุ/สัตว/น้ํา 
โดย กฟผ. และการเพ่ิมพ้ืนท่ีการทําประมง
ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 63
 

20%

14%
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(2.2) พ้ืนท่ีการเกษตร 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-39 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรด(านต�าง ๆ ได(แก� การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา 
การจัดการแหล�งน้ําต(นทุนสําหรับการอุปโภค-บริโภค และการส�งเสริมการเกษตรครัวเรือน
ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 61 

(2.3) พ้ืนท่ีการประมง 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-40 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการประมงด(านต�างๆ ได(แก� การปล�อยพันธุ/สัตว/น้ํา การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน

และการเพ่ิมพ้ืนท่ีการทําประมง ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�
63 
 

15%

61%

4%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

18%

63%

5%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา 

บริโภค และการส�งเสริมการเกษตรครัวเรือน ในภาพรวม พบว�า 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน        

ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

          (

แผนภูมิ 3.6-41 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการเรื่องขยะ 
และน้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภค 
ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจ

          (

แผนภูมิ 3.6-42 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
ถึงเข่ือนแม-กลอง 

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือน
กัดเซาะตลิ่งของ กฟผ. การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
ระบบสาธารณูปโภค ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถาม
คิดเป0นร(อยละ 63 
 

18%

12%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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(2.4) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-41 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการเรื่องขยะ 
และน้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภค 

บแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจ อยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

(2.5) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-42 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
นท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) ด(านต�างๆ ได(แก� การติดตามและแก(ไขป�ญหา

การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
รณูปโภค ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 

 

10%

69%

3%

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

16%

63%

9%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก 

 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการเรื่องขยะ 
และน้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภค          

อยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 69 

พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) 

 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร  
 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ด(านต�างๆ ได(แก� การติดตามและแก(ไขป�ญหา       

การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

       4) ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

          (
โครงการ ก-อนรับฟ6งการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-43 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ก-อนรับฟ6งการประชุม

           
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 58 

          (4
ภายหลังรับฟ6งการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-44 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
การประชุม

           
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 53 
 

24%

53%
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ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม 

(4.1) ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ก-อนรับฟ6งการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภู มิ  3.6-43 ความคิดเห็น ด(านความรู(  ความเข(าใจ
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ

(4.2) ความคิดเห็นความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภู มิ  3.6-44 ความคิด เห็นด( านความรู(  ความเข( า ใจ
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ

 

16%

58%

2%
ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

เข�าใจดีมาก
เข�าใจปานกลาง
เข�าใจเล็กน�อย
ไม-เข�าใจ

46%

1%0%

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

เข�าใจดีมาก

เข�าใจปานกลาง

เข�าใจเล็กน�อย

ไม-เข�าใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษา

.  

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ 

ด(านความรู(  ความเข(าใจ
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ         

ถุประสงคการศึกษาโครงการ

.  

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการหลังรับฟ6ง 

ความคิด เห็นด( านความรู(  ความเข( า ใจ
วัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจ

เข�าใจปานกลาง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

          (4
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

แผนภูมิ 3.6-45

           
ประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า 
อยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

          (4
นําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยาย

แผนภูมิ 3.6-46 ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา
และระยะเวลาบรรยาย

           
การประชุม การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า 
แบบสอบถามด(านความเหมาะสมจากการประชุม
 

50%

56%
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(4.3) ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม

45 ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม

  จากแผนภูมิ 3.6-45 ความคิดเห็นด(านการได(รับประโยชน/จากการ
ประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุม
อยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 50 

(4.4) ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การ
ระยะเวลาบรรยาย 

ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา
และระยะเวลาบรรยายของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 1 

  จากแผนภูมิ 3.6-46 ความคิดเห็นด(านความเหมาะสมของรูปแบบ
การประชุม การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า 
แบบสอบถามด(านความเหมาะสมจากการประชุม อยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

 

48%

2%
0%

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

ได�ประโยชนดีมาก
ได�ประโยชนปานกลาง
ได�ประโยชนเล็กน�อย
ไม-ได�ประโยชนเลย

40%
3%

1%

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมเล็กน�อย
ไม-ได�เหมาะสม

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ได�รับประโยชนจากการประชุมของผู�ตอบ

.  

ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม 

ความคิดเห็นด(านการได(รับประโยชน/จากการ
ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุม

รูปแบบการประชุม การ

.  

ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา 

ความคิดเห็นด(านความเหมาะสมของรูปแบบ
การประชุม การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ

อยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 56 

เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมเล็กน�อย
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    3.6.7.3 การประชุมกลุ-มย-อย (Focus group) 
       การประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) เป0นกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน
ระหว�างการศึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแต�ละพ้ืนท่ีท่ีมีอาชีพ
เก่ียวข(องกับการมีเข่ือนศรีนครินทร/ ต�อผลกระทบท่ีเก่ียวข้ึนภายหลังการมีเข่ือน และให(ประชาชนแต�ละพ้ืนท่ี
เสนอแนะวิธีการจัดการป�ญหาด(านต�างๆ ตลอดจนร�วมกันวางแผน กําหนดมาตรการป+องกันแก(ไข และลดผล          
กระทบสิ่งแวดล(อม โดยผู(ดําเนินโครงการได(กําหนดการประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) จํานวน 5 ครั้ง          
ตามตาราง 3.6-4 และสรุปผลการประชุมกลุ�มย�อยของประชาชนในแต�ละครั้งดังต�อไปนี้ 
 

ตาราง 3.6-4  กําหนดการประชุมกลุ-มย-อย (Focus Group) 
การจัดประชุมกลุ-มย-อย วัน เวลา สถานท่ี 

1. การประชุมกลุ�มย�อย  
(Focus Group) ครั้งท่ี 1 

วันพุธท่ี 21 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

13.00 - 16.00 น. องค/การบริหาร 
ส�วนตําบลท�ากระดาน 

2. การประชุมกลุ�มย�อย  
(Focus Group) ครั้งท่ี 2 

วันพุธท่ี 28 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

13.00 - 16.00 น. องค/การบริหาร 
ส�วนตําบลด�านแม�แฉลบ 

3. การประชุมกลุ�มย�อย  
(Focus Group) ครั้งท่ี 3 

วันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ/ 
พ.ศ. 2558 

13.00 - 16.00 น. เทศบาลตําบลเขาโจด 

4. การประชุมกลุ�มย�อย  
(Focus Group) ครั้งท่ี 4 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 
กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2558 

13.00 - 16.00 น. องค/การบริหาร 
ส�วนตําบลนาสวน 

5. การประชุมกลุ�มย�อย  
(Focus Group) ครั้งท่ี 5 

วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

13.00 - 16.00 น. องค/การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�กระบุง 

 
       1) การประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 1  
        การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินการเม่ือวันพุธท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. 
ณ องค/การบริหารส�วนตําบลท�ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู(เข(าร�วมประชุมเป0นผู(แทน
จากภาคส�วนต�างๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังสิ้น 36 คน ประกอบด(วย ตัวแทนจากการ
ไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชน      
ในพ้ืนท่ี ตําบลท�ากระดาน ได(แก� หมู�ท่ี 1 บ(านท�ากระดาน, หมู�ท่ี 2 บ(านท�ากระดาน, หมู�ท่ี 3 บ(านเขาแก�งเรียง, 
หมู�ท่ี 4 บ(านแก�งแคบ และหมู�ท่ี 5 บ(านหม�องกระแทะ ตามตาราง 3.6-5 (บรรยากาศการประชุมกลุ�มย�อยของ
ประชาชนครั้งท่ี 1 ดังภาพ 3.6-6) 
 
ตาราง 3.6-5   จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมกลุ-มย-อย ครั้งท่ี 1  

กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 
1. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 1 
2. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 3 
3. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 20 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลท�ากระดาน 12 

รวม 36 
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        (1)  ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
          - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุน
ให(เกิดการสร(างอาชีพจากด(านการท�องเท่ียว ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน 
        (2)  ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
          (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            - ชาวบ(านในตําบลท�ากระดาษขอเสนอให(จัดสรรเงินงบประมาณ
รอบโรงไฟฟ+าในเรื่องของแผงโซล�าเซลล/ท่ีใช(สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ+า เพ่ือใช(ในการดูดน้ํา เนื่องจากป�จจุบัน
ในทุกหมู�บ(านใช(เครื่องจักร ซ่ึงไม�เพียงพอในการดูดน้ําใช( และต(องเสียค�าใช(จ�ายในการชื้อน้ํามันเป0นเงินจํานวนมาก  
            - ชาวบ(านขอให(ทาง กฟผ. สร(างบ�อบําบัดน้ําเสีย, รถส�งน้ําในหมู�บ(าน และ
บ�อสําหรับท้ิงขยะ 
          (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
            - ความเป0นอยู�ของชาวบ(านในหมู�บ(าน ด(านการประกอบอาชีพ  
โดยส�วนใหญ�มีอาชีพหลัก คือทําการเกษตร ซ่ึงในตําบลท�ากระดานเป0นพ้ืนท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร/ และมี
หมู�บ(านอยู�ใกล(เข่ือนมากท่ีสุด แต�กลับไม�ได(รับผลประโยชน/ทางน้ําจากการมีเข่ือนแม(แต�น(อย ทําให(ชาวบ(าน        
ในตําบลมีน้ําไม�เพียงพอต�อการทําการเกษตร และใช(ในการอุปโภคบริโภค เช�น หมู�ท่ี 1, 2, 3 และหมู� 5 เนื่องจากตําบล
ท�ากระด�านมีความเดือดร(อนเรื่องน้ําและไม�มีแหล�งน้ําจากธรรมชาติ จึงอยากเสนอให(มีการขุดเจาะน้ําประปา 
เพราะจะทําให(เกิดประโยชน/ต�อชาวบ(าน  
          (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
            - ตําบลท�ากระดานเป0นตําบลหน(าด�านของอําเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงมี
แหล�งชุมชนหนาแน�น เป0นท่ีต้ังของตัวเข่ือนศรีนครินทร/ ซ่ึงมีทรัพยากรท่ีเข่ือนต(องการคือทรัพยากรน้ํา        
ในชุมชนท�ากระดาน พ้ืนท่ีเขตรอบๆ อําเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงเป0นแหล�งทรัพยากรน้ําท่ีไปรวมเป0นตัวเข่ือน ทําให(       
ตัวเข่ือนมีสภาพน้ําท่ีนําไปสู�การป�vนกระแสไฟฟ+า ท่ีสามารถผลักดันน้ําทะเลไปสู�ภาคเกษตรในชุมชนท�ากระดาน 
และเขตรอบๆ ให(ได(ผลประโยชน/อย�างมหาสาร แต�ในความเป0นจริง กับไม�ได(รับผลประโยชน/จากการมีเข่ือน
เท�าท่ีควร เนื่องจากเข่ือนศรีนครินทร/มีขนาดใหญ�ท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ+าได( ทําให( กฟผ. มีเม็ดเงินท่ีได(จาก
การขายกระแสไฟฟ+า และได(จากการนําน้ําไปผลิตเป0นน้ําประปาใช(ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเม็ดเงินต�างๆท่ีได( 
ทาง กฟผ. ควรจะจัดสรรมาอุดหนุนให(กับ อบต. ทุกตําบลในอําเภอศรีสวัสด์ิและชาวบ(าน เช�น จ�ายเป0นภาษี
โดยตรงให(กับชาวบ(านเป0นรายเดือน หรือมอบเป0นโครงการให(กับ อบต. เพราะว�า อบต. เป0นหน�วยงานท่ีอยู�
ใกล(ชิดประชาชนมากท่ีสุด สามารถพัฒนาในโครงการต�าง ๆ ในชุมชน และหวังเป0นอย�างยิ่งว�าประเด็นความ
คิดเห็นนี้จะไปสู�ท่ีประชุมและมีการพิจารณา 
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เม่ือวันพุธท่ี 
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บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 
วันพุธท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. 

ณ องคการบริหารส-วนตําบลท-ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

 

 

 

บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 1  
.  

ณ องคการบริหารส-วนตําบลท-ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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        (3)  ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
          - ขอเสนอให(ช�วยแก(ไขเรื่องน้ําบริเวณพ้ืนท่ีใต(เข่ือนศรีนครินทร/ เพราะใน
แต�ละปrมีปลาตายลอยข้ึนมาจากแพทุกปr และน้ําจะส�งกลิ่นเหม็นจึงอยากให(ทาง กฟผ. ช�วยแก(ไขให(ป�ญหา
ดังกล�าวให(กับชาวบ(าน 
          - จากการสร(างเข่ือนเพ่ือผลิตไฟฟ+าในตําบลท�ากระดาน แต�ชาวบ(านในหมู�ท่ี          
3 ตําบลท�ากระดาน ยังไม�มีใช( จึงอยากเสนอให(มีการขยายเขตไฟฟ+าให(เข(าถึงหมู�บ(านท่ียังไม�มีไฟฟ+าใช( 
          - เรื่องการจัดสรรพ้ืนท่ีทํากิน และพ้ืนท่ีอยู�อาศัยให(กับชาวบ(านท่ีอยู�           
มาก�อนจะมีการสร(างเข่ือน โดยไม�มีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิม ซ่ึงส�วนใหญ�พ้ืนท่ีเหล�านี้ ติดป�ญหาเป0นพ้ืนท่ีเขตอุทยาน 
ป�จจุบันจํานวนประชากรมีขนาดเพ่ิมข้ึนมาเรื่อยๆ เช�น ชาวบ(านในหมู�ท่ี 2 ตําบลท�ากระดานมีจํานวน 500 
ครัวเรือน ซ่ึงเป0นหมู�บ(านท่ีมีขนาดใหญ� ทําให(มีป�ญหาต�อคนรุ�นหลังในเรื่องไม�มีพ้ืนท่ีทํากิน 
          - ขอเสนอให(ทางหน�วยงานรัฐบาล และกรมท่ีดินท่ีเก่ียวข(องช�วยพิจารณา 
ในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนครอบครอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบพ้ืนท่ีนั้น ๆ ได( ช�วยออกเป0นโฉนดท่ีดินให(กับประชาชน 

       2) การประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 2 
        การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินการเม่ือวันพุธท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 -16.00 น. 
ณ องค/การบริหารส�วนตําบลด�านแม�แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู(เข(าร�วมประชุม          
เป0นผู(แทนจากภาคส�วนต�าง ๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังสิ้น 33 คน ประกอบด(วยตัวแทน
จากการไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับ ตําบล และท(องถ่ิน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลด�านแม�แฉลบ ได(แก� หมู�ท่ี 1 บ(านท�าสนุ�น หมู�ท่ี 2 บ(านพุน้ําเปรี้ยว หมู�ท่ี 3 บ(านด�าน
แม�แฉลบ หมู� 4 บ(านท�าสนุ�น หมู�ท่ี 5 บ(านโปMงหวาย หมู�ท่ี 6 บ(านดงเสลา หมู�ท่ี 7 บ(านปากเหมือง หมู�ท่ี 8 
บ(านหาดแตง ดังตาราง 3.6-6 (บรรยากาศการประชุมกลุ�มย�อยของประชาชนครั้งท่ี 2 ดังภาพ 3.6-7) 

ตาราง 3.6-6  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมกลุ-มย-อย ครั้งท่ี 2  
กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 

1. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 1 
2. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 3 
3. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 15 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีด�านแม�แฉลบ 14 

รวม 33 

        (1)  ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
          - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุน
ให(เกิดการสร(างอาชีพจากด(านการท�องเท่ียว ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน 
        (2)  ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
          (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            - ชาวบ(านในตําบลด�านแม�แฉลบ เสนอขอให(สร(างสะพานข(าม
แม�น้ําแทนการใช(แพขนานยนต/ เนื่องจากชาวบ(านไม�ค�อยสะดวกในเรื่องการคมนาคม ซ่ึงต(องใช(เวลาในการรอ 
20-30 นาที ถึงจะได(ข(ามแม�น้ํา หากต(องมีการรับส�งสินค(าระหว�างจังหวัด ทําให(ไปส�งสินค(าไม�ทันเวลา 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-649 

            - ในบริเวณเขตพ้ืนท่ีหมู�บ(านสามหลังได(มีเสาไฟฟ+าเข(าถึงภายใน
หมู�บ(าน แต�ชาวบ(านไม�สามารถใช(ไฟฟ+าได( เนื่องจากติดเขตพ้ืนท่ีของอุทยาน จึงอยากเสนอขอขยายเขตไฟฟ+า 
            - ชาวบ(านในตําบลมีป�ญหาในเรื่องของช(างปMาท่ีเข(ามาบุกรุกพ้ืนท่ี
การเกษตรของชาวบ(าน เช�น ชาวบ(านปลูกข(าวโพดแต�ยังไม�ถึงฤดูการเก็บเก่ียวช(างก็เข(ามาบุกรุก ทําให(ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย 
          (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
            - ชาวบ(านในตําบล มีป�ญหาเรื่องน้ํา น้ําสําหรับใช(ในหมู�บ(านยังไม�
เพียงพอ จึงอยากให(ทาง กฟผ.ช�วยแก(ไขป�ญหา พอให(ได(ใช(ประโยชน/จากน้ําในเข่ือน หรือทําการเจาะน้ํา
บาดาลในหมู�บ(านพอให(ชาวบ(านได(มีน้ําใช( 
          (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
            - เรื่องท่ีทํากินของชาวบ(านไม�เพียงพอ เริ่มแรกชาวบ(านมีพ้ืนท่ี 50 
ไร� แต�จัดสรรให(เหลือคนละ 18 ไร� ในป�จจุบันลูกหลานเกิดมา ส�งผลทําให(พ้ืนท่ีทํากินไม�เพียงพอ เม่ือเจ(าหน(าท่ี
มีการประกาศเป0นเขตพ้ืนท่ีอุทยาน ทําให(ชาวบ(านมีป�ญหาในเรื่องการใช(พ้ืนท่ีรอบ ๆ เขตอุทยานดังกล�าว         
จึงอยากขอให(ทางรัฐบาล และกรมท่ีดินช�วยประชุมและพิจารณา ในเขตพ้ืนท่ีรอบ ๆ ดังกล�าวให(ประชาชน        
ได(ใช(ท่ีดินทํามาหากิน และพ้ืนท่ีท่ีประชาชนครอบครองนั้น ขอเสนอให(ช�วยออกเป0นโฉนดท่ีดินให(กับประชาชน 
เพ่ือประชาชนจะได(ใช(พ้ืนท่ีไปเปลื่ยนเป0นทุนในการดํารงชีวิตได( 
        (3)  ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
          - ชาวบ(านหมู�ท่ี 7 เสนอขอถนนลาดยางบริเวณทางเข(าหมู�บ(าน เพราะ
ลําบากในการเดินทาง 
          - ชาวบ(านในตําบลแม�แฉลบ เสนอขอเรื่องจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับทํา
การเกษตรเพ่ิมเติมเนื่องจากลูกหลานรุ�นหลังเกิดมาพ้ืนท่ีทํากินไม�เพียงพอต�อการดํารงชีวิต  

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-650 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

ภาพ 3.6-7 บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 2  
เม่ือวันพุธท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  

ณ องคการบริหารส-วนตําบลด-านแม-แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-651 

       3) การประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 3 
        การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินการเม่ือวันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น. 
ณ เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู(เข(าร�วมประชุมเป0นผู(แทนจากภาคส�วน
ต�างๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 47 คน ประกอบด(วยตัวแทนจากการไฟฟ+าฝMายผลิต
แห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาล
ตําบลเขาโจด ได(แก� หมู�ท่ี 1 บ(านตีนตก หมู�ท่ี 2 บ(านน้ําพุล�วง หมู�ท่ี 3 บ(านไกลเกรียง หมู�ท่ี 4 บ(านสามหลัง 
และหมู�ท่ี 5 บ(านเขาเหล็ก ดังตาราง 3.6- 7 (บรรยากาศการประชุมกลุ�มย�อยของประชาชนครั้งท่ี 3 ดังภาพ 
3.6-8) 

ตาราง 3.6-7  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมกลุ-มย-อย ครั้งท่ี 3  
กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 

1. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 1 
2. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 3 
3. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 6 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาโจด 37 

รวม 47 

        (1)  ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
          - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุน
ให(เกิดการสร(างอาชีพจากด(านการท�องเท่ียวและการประมง ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน  
        (2)  ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
          (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            - เรื่องพ้ืนท่ีดินทํากิน ชาวบ(านมีพ้ืนท่ีทํากินแต�ไม�มีเอกสารสิทธิ์  
ขอเสนอให(ทําเอกสารสิทธิ์ให(ชาวบ(าน เพราะชาวบ(านจะได(นําไปใช(ประโยชน/ในด(านอ่ืนๆ  
            - ผลกระทบจากการสร(างเข่ือน เม่ือระดับน้ําในเข่ือนเต็มปกติ 
ชาวบ(านจะไม�ค�อยเดือดร(อน แต�ถ(าเม่ือไรท่ีระบบน้ําในเข่ือนลดลง ชาวบ(านอาจจะได(รับอันตรายจากเหตุกาณ/
นั้น เช�น การเกิดแผ�นดินไหว พ้ืนดินในหมู�บ(านจะมีการยุบตัว  
          (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
            - เม่ือ 33 ปr ท่ีมีการสร(างเข่ือน สภาพพ้ืนท่ีเดิมของชาวบ(านอยู�กับ
ลุ�มแม�น้ํา ชาวบ(านส�วนใหญ�จะเป0นชาวกระเหรี่ยง เม่ือมีการสร(างเข่ือนชาวบ(านต(องอพยพออกมาอยู�เหนือ
เข่ือนซ่ึงเป0นท่ีราบสูง และภูเขา เช�นหมู� 1, 2, 3 และหมู� 4 ซ่ึงทําให(ชาวบ(านทํามาหากินไม�สะดวก การเกษตร
ทําไม�ได(ผลผลิต เนื่องจากชาวบ(านไม�ได(รับประโยชน/จากการสร(างเข่ือน เพราะไม�มีน้ําท่ีจะใช(ทําการเกษตร       
ขอเสนอให(การไฟฟ+าจัดระบบชลประทานให(ชาวบ(านให(เป0นระบบ และสมบูรณ/แบบ เช�น มีการใช(แผงโซล�า
เซลล/ในการสูบน้ํา 
          (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
            - ขอเสนอให(มีการแก(ไขเรื่องงบประมาณทดแทนกองทุนช�วยเหลือ
ของทางการไฟฟ+า เพราะประชาชนในหมู�บ(านมีคนตกการสํารวจจากทางการ ทําให(ไม�ได(รับเงินค�าทดแทน 
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ภาพ 3.6-8 บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 3  
เม่ือวันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  

ณ เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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        (3)  ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
          - ขอสนับสนุนเรื่องกีฬาภายในหมู�บ(าน เช�น มีโครงการเล�นกีฬา การ
บริจาคอุปกรณ/กีฬาให(กับชาวบ(าน 
          - เรื่องไฟฟ+า เข่ือนศรีนครินทร/เป0นเข่ือนท่ีผลิตกระแสไฟฟ+า แต�หมู�บ(านใน
ตําบล คือหมู� 1, 2, 3 และหมู�ท่ี 5 ยังไม�มีไฟฟ+าใช(  
          - เนื่องจากหมู�บ(านของตําบลเขาโจดอยู�บนเขา อยากเสนอให(มีไฟฟ+า
พลังงานลมทดแทน เช�น ไฟฟ+ากังหันลม 
          - ขอสนับสนุนในเรื่องการประมง เพ่ือส�งเสริมอาชีพของชาวบ(าน ใน
ป�จจุบันมีป�ญหาในการจับปลาไม�ได( เนื่องจากปลามีจํานวนลดน(อยลง จึงอยากให(มีโครงการปล�อยพันธุ/ปลา 
การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเพาะพันธุ/ปลา น�าจะทําให(ชาวบ(านมีความเป0นอยู�ท่ีดีข้ึน  

       4) การประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 4 
        การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินการเม่ือวันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น. 
ณ องค/การบริหารส�วนตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู(เข(าร�วมประชุมเป0นผู(แทนจาก
ภาคส�วน ต�าง ๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังสิ้น 37 คน ประกอบด(วยตัวแทนจากการไฟฟ+า
ฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับ ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลนาสวน ได(แก� หมู�ท่ี 1 บ(านปลายนาสวน หมู�ท่ี 2 บ(านปากนาสวน หมู�ท่ี 3 บ(านองหลุ หมู�ท่ี 4 บ(านองสิต 
และหมู�ท่ี 5 บ(านละเหลาะ ดังตาราง 3.6-8 (บรรยากาศการประชุมกลุ�มย�อยของประชาชนครั้งท่ี 4 ดังภาพ 
3.6-9) 

ตาราง 3.6-8  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมกลุ-มย-อย ครั้งท่ี 4 
กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 

1. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 4 
2. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 3 
3. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 21 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน 9 

รวม 37 

        (1)  ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
          - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุน
ให(เกิดการสร(างอาชีพจากด(านการท�องเท่ียว ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน 
        (2)  ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
          (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            - ผลกระทบจากการสร(างเข่ือนคือ ฝนไม�ตกต(องตามฤดูกาล  
            - เฉพาะหมู�ท่ี 5 ชาวบ(านเดือดร(อน เพราะมีการกล�าวหาว�าบุกรุก
เขตพ้ืนท่ีไฟฟ+า จึงอยากขอเสนอให(ทางการไฟฟ+าก้ันแนวเขตให(เป0นสัดส�วน  
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            - พ้ืนท่ีบริเวณอุทยาน ในท่ีดินเริ่มแรกไม�ใช� เป0นพ้ืนท่ีอุทยาน         
ซ่ึงต�อมามีการถูกกล�าวอ(างว�าเป0นพ้ืนท่ีอุทยาน ซ่ึงทําให(ชาวบ(านท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีรอบ ๆ บริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าว           
ใช(ประโยชน/จากพ้ืนท่ีไม�ได( อีกท้ังยังกลายเป0นผู(ท่ีบุกรุกเขตอุทยานในบางเวลา และเม่ือมีการสร(างเข่ือน
เจ(าหน(าท่ี ได(อพยพชาวบ(านข้ึนมาอยู�เหนือเข่ือน ซ่ึงได(ให(คําม่ันสัญญากับชาวบ(านว�าจะออกเอกสารสิทธิ์ให(กับ
ชาวบ(าน แต�จนถึงป�จจุบันชาวบ(านก็ยังไม�ได(รับการออกเอกสารสิทธิ์แต�อย�างไร ทําให(ชาวบ(านไม�สามารถนํา
พ้ืนท่ีไปใช(ประโยชน/ได( 
            - เม่ือมีการสร(างเข่ือนมีการอพยพชาวบ(านข้ึนมาอยู�เหนือเข่ือน 
พ้ืนท่ีท่ีชาวบ(านได(จากการจัดสรร เป0นพ้ืนท่ีดินผสมหิน ซ่ึงทําให(ไม�สามารถทําการเกษตรได( ซ่ึงส�วนใหญ�
ชาวบ(านจะทําการเกษตร เช�น ปลูกข(าวโพด ส�งผลให(ชาวบ(านปลูกได(ปrละหนึ่งครั้ง เนื่องจากไม�มีน้ําใช(สําหรับ
การเกษตร ชาวบ(านต(องพ่ึงน้ําจากธรรมชาติ เช�น น้ําฝน น้ําจากภูเขา ถ(าหมดฤดูฝน ชาวบ(านจะชื้อน้ําใช( 
เพราะชาวบ(านไม�ได(ใช(ประโยชน/จากน้ําในเข่ือน จึงอยากเสนอขอระบบชลประทาน ขอให(มีการผันน้ําจาก
เข่ือนมาให(ชาวบ(าน  
          (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
            - เนื่องจากน้ําในหมู�บ(านไม�พอใช( และน้ําประปาภูเขาไม�มี ป�จจุบัน
ชาวบ(านใช(น้ําจากอ�างเก็บน้ํา โดยใช(ไฟขนาดสามเฟสในการดูดน้ําไว(ใช( ทําให(ชาวบ(านต(องเสียค�าน้ําแพง         
ซ่ึงชาวบ(านต(องเสียค�าน้ําในอัตราหน�วยละ 20 บาท  
          (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืน ๆ  
            - ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนทําให(ชาวบ(านเดือดร(อนคือ พ้ืนท่ีบริเวณหมู�บ(าน 
3 หลัง ประกาศให(เป0นพ้ืนท่ีอุทยาน ทําให(ส�งผลกระทบในเรื่องท่ีดิน ไฟฟ+า น้ํา และเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา 
            - ชาวบ(านประสบป�ญหาช(างปMาบุกรุก ท่ีทํากินของชาวบ(าน         
ในหมู�บ(าน 
         (3) ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
          - เข่ือนศรีนครินทร/เป0นเข่ือนท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในการผลิตกระแสไฟฟ+า 
ซ่ึงสามารถทําให( กฟผ. มีรายได(จากการขายกระแสไฟฟ+า ชาวบ(านจึงขอเสนอควรให(มีการจัดสรรงบประมาณ
จากรายได(ดังกล�าว มาอุดหนุนให(กับชาวบ(านคนท่ีเขาเสียสละพ้ืนท่ีให(สร(างเข่ือน และมีชาวบ(านท่ีได(รับ
ผลกระทบ  
          - ขอเสนอให(การไฟฟ+าติดต้ังหลอดไฟฟ+าตามแยกต�าง ๆ โดยไม�คิด
ค�าใช(จ�าย 
          - ขอเสนอการสนับสนุนรถเครื่องจักร เช�น รถบด รถไถ เป0นต(น 
          - ขอเสนอให(มีการขยายเขตไฟฟ+าเข(าไปในบ(านท่ีไม�มีไฟฟ+าใช( และ
ชาวบ(านแก(ไขป�ญหาอัตราค�าไฟฟ+าสูง ขอพิจารณาให(มีการลดราคาค�าน้ําและค�าไฟฟ+า 

          - ชาวบ(านเสนอขอถนนคอนกรีตในหมู�บ(าน 
          - ชาวบ(านหมู�ท่ี 3 ยังไม�มีไฟฟ+าใช( และไม�มีงบประมาณเพียงพอในการ
ขยายเขตไฟฟ+า ขอเสนอให(มีการขยายไฟฟ+าเข(าไปในหมู�บ(าน 
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ภาพ 3.6-9 บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 4  
เม่ือวันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น.  

ณ องคการบริหารส-วนตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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       5) การประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 5  
        การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล(อมภายหลังการดําเนินงาน
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(ดําเนินการเม่ือ วันพุธท่ี 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 - 
16.00 น. ณ องค/การบริหารส�วนตําบลแม�กระบุง อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู(เข(าร�วมประชุม
เป0นผู(แทนจากภาคส�วนต�างๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ี ท้ังสิ้น 24 คน ประกอบด(วยตัวแทนจาก       
การไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับตําบลและท(องถ่ิน ประชาชน       
ในพ้ืนท่ีตําบลแม�กระบุง ได(แก� หมู�ท่ี 1 บ(านหาดแตง หมู�ท่ี 2 บ(านแม�กระบุง หมู�ท่ี 3 บ(านน้ํามุด หมู�ท่ี 4 บ(านพุ
ชะนี หมู�ท่ี 5 บ(านปลายดินสอ และหมู�ท่ี 6 บ(านต(นมะพร(าว ดังตาราง 3.6-9 (บรรยากาศการประชุมกลุ�มย�อย
ของประชาชนครั้งท่ี 5 ดังภาพ 3.6-10) 

ตาราง 3.6-9  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมกลุ-มย-อย ครั้งท่ี 5 
กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 

1. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ - 
2. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 3 
3. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 11 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�กระบุง 10 

รวม 24 

        (1)  ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
          -  
        (2)  ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
          (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
            - จากป�ญหาภัยแล(ง ฝนไม�ตกต(องตามฤดูกาล ทําให(ไม�มีน้ําใช(          
ในการเกษตร ผลผลิตเสียหาย อยากเสนอให(มีการทําฝนเทียมในโครงการพระราชดําริ 
            - มีการอนุมัติเงิน ในการขยายเขตไฟฟ+าภายในหมู�บ(าน ซ่ึงทางการ
ไฟฟ+าส�วนภูมิภาคมีการให(คําม่ันว�าไม�เกินปr พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอให(มีการเร�งรัดโครงการดังกล�าว เนื่องจาก
ชาวบ(านมีความเดือนร(อน และจําเป0นต(องใช(ไฟฟ+า 
          (2.2) เก่ียวกับการใช�น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร 
            - เนื่องจากชาวบ(านในตําบลแม�กระบุงประสบป�ญหาภัยแล(ง        
ขาดแคลนน้ําอย�างหนัก ชาวบ(านไม�มีน้ําใช(อุปโภคบริโภค และทําเกษตร น้ําในอ�างเก็บน้ําแห(งขอด ชาวบ(าน 
ในตําบลแม�กระบุง ขอเสนอให(มีการสนับสนุบงบประมาณในการสร(างประปาภูเขา และอ�างเก็บน้ําไว(ใน      
ทุกหมู�บ(าน โดยผันน้ําจากเข่ือนในรูปแบบชลประทานท�อน้ํา แล(วผันน้ํามากักเก็บไว(ใช(ในอ�างเก็บน้ําของแต�ละ
หมู�บ(าน 
          (2.3) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืน ๆ  
            - เนื่องจากชาวบ(านในตําบลมีอาชีพหลักคือ เกษตรกร ซ่ึงทําให(
ได(ผลผลิตจากการเกษตรท่ีสามารถจําหน�ายให(ชาวบ(านมีรายได(สําหรับเป0นค�าใช(จ�าย จึงอยากเสนอให(ทางการ
ไฟฟ+าหรือผู(เก่ียวข(องสนับสนุนในด(านผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศไทยก�อนท่ีจะนําเข(าผลผลิต          
จากประเทศอ่ืน 
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ภาพ 3.6-10 บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 
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บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 
เม่ือวันพุธท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. 

ณ องคการบริหารส-วนตําบลแม-กระบุง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

 

 

 

 

บรรยากาศการประชุมกลุ-มย-อยของประชาชน ครั้งท่ี 5  
.  

ณ องคการบริหารส-วนตําบลแม-กระบุง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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            - เนื่องจากมีโครงการเอา กฟผ. เข(าตลาดหลักทรัพย/ในสมัย 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป0นนกยกรัฐมนตรี และทาง กฟผ. มีการคืนพ้ืนท่ีให(กับกรมปMาไม( โดยท่ีประชาชนไม�รู(
ว�ามีการคืนพ้ืนท่ีตรงส�วนไหน ทําให(ชาวบ(านถูกกล�าวหาว�าเป0นผู(บุกรุกปMา จึงอยากเสนอให(มีการประกาศบอก
ชาวบ(าน หรือไม�ก็ก้ันแนวเขตให(ชัดเจน 
        (3)  ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
          - เนื่องจากพ้ืนท่ีดินทํากินของชาวบ(านไม�มีเอกสารสิทธิ์  จึงอยากเสนอให(
ทําเอกสารสิทธิ์ให(ชาวบ(าน แต�ถ(าจัดทําเอกสารสิทธิ์ไม�ได( ก็ขอให(ออกเป0นสิทธิ์ครอบครอง, สิทธิ์ทํากินท่ี
ชาวบ(านสามารถนําไปใช(ประโยชน/ได( 
          - ชาวบ(านในตําบลแม�กระบุง ขอเสนอให(ทางการไฟฟ+ามีโครงการ
ฝxกอบรมอาชีพให(กับชาวบ(าน 
          - ชาวบ(านขอเสนอให(สนับสนุนให(มีการทําฝายก้ันน้ําภายในหมู�บ(าน 
          - เนื่องจากพ้ืนท่ีในหมู�ท่ี 1 ของตําบลแม�กระบุง มีพ้ืนท่ีว�างประมาณ 300 
ไร� ท่ีเรียกว�า ทุ�งดอกกระเจียวหาดแดง มีลําห(วยเล็กๆท่ีใช(เป0นท่ีกักเก็บน้ําไว(ใช(ในหมู�ท่ี 1 และบริเวณรอบๆ           
มีพ้ืนท่ีเป0นปMาท่ีมีความอุดมสมบูรณ/ เช�น ปMาเต็ง ปMารัง จึงขอเสนอให(ทางการไฟฟ+าสนับสนุนเรื่องการท�องเท่ียว
ในตําบลแม�กระบุง 
          - ในตําบลแม�กระบุงมีน้ําตกชื่อน้ําตกตะเคียนปgดทองท่ีสามารถใช(เป0น
แหล�งผลิตกระแสไฟฟ+าย�อยได( จึงอยากเสนอให(ทางไฟฟ+าพิจารณาในการผลิตกระแสไฟฟ+าใช(ภายในหมู�บ(าน  

    3.6.7.4 การประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
       การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค/เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา
โครงการต�อผู(ท่ีเก่ียวข(อง รวมท้ังรับฟ�งความคิดเห็นเพ่ิมเติมต�อผลการศึกษา เพ่ือปรับปรุงรายงานการศึกษา ให(
สมบูรณ/ ซ่ึงกําหนดการจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นครั้งท่ี 2 ในวันพุธท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-
16.00 น. ณ องค/การบริหารส�วนตําบลหนองเป0ด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี (บรรยากาศการประชุม
รับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 ดังภาพ 3.6-11) โดยมีผู(เข(าร�วมประชุมเป0นผู(แทนจาก          ภาค
ส�วนต�างๆ และประชาชนท่ีเก่ียวข(องในพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังสิ้น 195 คน (ดังตาราง 3.6-10) ประกอบด(วย 
ตัวแทนจากการไฟฟ+าฝMายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนหัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล และท(องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการตําบลหนองเป0ด ตําบลนาสวน ตําบลด�านแม�แฉลบ ตําบล
ท�ากระดาน ตําบลเขาโจด ตําบลแม�กระบุง และตําบลช�องสะเดา ซ่ึงภายหลังการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น     
ได(มีการตอบแบบประเมินความคิดเห็นโดยผู(เข(าร�วมประชุม จํานวน 127 คน ผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น
ของประชาชนครั้งท่ี 2 สรุปได(ดังนี้ 
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ตาราง 3.6-10  จํานวนผู�เข�าร-วมประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

กลุ-มเป"าหมาย จํานวน (คน) 
1. หน�วยงานส�วนกลาง (กฟผ.) 18 
2. เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ 4 
3. หน�วยงานผู(รับผิดชอบโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 19 
4. หัวหน(าส�วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และท(องถ่ิน 19 
5. สถาบัน/องค/กรภาคประชาชน 1 
6. ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  
 6.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหนองเป0ด  25 
 6.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลนาสวน 14 
 6.3 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลด�านแม�แฉลบ 23 
 6.4 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลท�ากระดาน 10 
 6.5 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลแม�กระบุง 24 
 6.6 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลเขาโจด 18 
 6.7 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลช�องสะเดา 4 
7. สื่อมวลชนท(องถ่ิน 9 
8. หน�วยงานอ่ืน ๆ  7 

รวม 195 

       สรุปประเด็นข�อคิดเห็นจากการประชุมรับฟ6งความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
       1) ประเด็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
        - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุนให(เกิด
การสร(างอาชีพจากการท�องเท่ียวและการประมง ทําให(ความเป0นอยู�ของคนในพ้ืนท่ีด(านอาชีพดีข้ึน 
        - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ เป0นโครงการท่ีช�วยสนับสนุนให(เกิด
การคมนาคมท่ีดีข้ึน เช�น มีถนนลาดยาง 
        - โครงการโรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/เป0นโครงการท่ีสามารถช�วยป+องกัน
น้ําท�วมได( 
       2) ประเด็นส่ิงแวดล�อม/ข�อวิตกกังวล 
        (2.1) เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ"าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
          - เ ข่ือนศรีนครินทร/  มีโครงการช�วยเหลือด(านการพัฒนาแหล�งน้ํ า            
ในการเกษตรแก�ชุมชน ซ่ึงได(พิจารณาตามความเหมาะสม เช�น การขุดเจาะบาดาล การใช(แผงโซล�าเซลล/ผลิต
กระแสไฟฟ+าในการสูบน้ํา ในบางครั้งไม�สามารถใช(ได(ในทุกตําบล ทําให(ไม�สะดวกและไม�เพียงพอต�อการใช(
อุปโภคบริโภค 
        (2.2) เรื่องเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
          - การจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอยู�อาศัยให(กับประชาชนของทาง
โรงไฟฟ+าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ ได(มีการออกเอกสารสิทธิ์ให(เป0นกรรมสิทธิ์ของประชาชน แต�ประชาชนบาง
พ้ืนท่ียังไม�ได(รับเอกสารสิทธิ์ ซ่ึงเอกสารอาจจะอยู�ท่ีจังหวัดไม�ได(ออกให(ประชาชนถือครอง 
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ภาพ 3.6-11 บรรยากาศการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2  
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ องคการบริหารส-วนตําบลหนองเปiด  
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          -
เข่ือนท�าทุ�งนาและเข่ือนศรีนครินทร/จะมีปลาตายโดยเฉพาะในช�วงต(นฤดูฝนของทุกปr
          -
เม่ือลูกหลานเพ่ิมมากข้ึนส�งผลให(พ้ืนท่ีทํากินไม�เพียงพอ
ทําให(ชาวบ(านต(องมีการขยับขยายพ้ืนท่ีทํากิน จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปMาไม( ทําให(ส�งผ
          -
ซ่ึงเป0นแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว/ปMาบางชนิด เช�น ช(างปMา พอมีการสร(างเข่ือนทําให(ช(างปMาไม�สามารถข(าม
ไปอีกฝ�vงของเข่ือนได( ส�งผลให(ช(างปMาออกมาหากิ
ประชาชน 
       3) ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน
        - ขอการสนับสนุนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคแก�ชุมชนต�างๆ เนื่องจากการใช(น้ํา
บาดาลอย�างเดียวอาจไม�เพียงพอ จึงควรจัดหาแหล�งน้ําผิวดินเพ่ิมเติม
        - ขอให(พิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรให(เพียงพอต�อประชากร
ในพ้ืนท่ี 
        - ขอให(พิจารณาสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ+าให(มีไฟฟ+าใช(ในทุกหมู�บ(าน
        - ขอให( พิจารณาสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ ท่ี ดินให( เป0นกรรมสิทธิ์
ของประชาชนในชุมชน 
 
       4) ผลการ
ประชาชน ครั้งท่ี 2 

       1) ส-วนท่ี 

        (1)  เพศ

แผนภูมิ 3.6-47 

          จาก
อายุ พบว�า เป0นเพศชาย คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 30 อายุ 30-39 ปr คิดเป0นร(อยละ 
เป0นร(อยละ 13 และอายุ 70 ปrข้ึนไป คิดเป0นร(อยละ 

44%

เพศ
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- น้ําท่ีปล�อยจากเข่ือนศรีนครินทร/จะมีกลิ่นเหม็น และในบริเวณระหว�าง
และเข่ือนศรีนครินทร/จะมีปลาตายโดยเฉพาะในช�วงต(นฤดูฝนของทุกปr 

- เม่ือมีการสร(างเข่ือนได(มีการจัดสรรท่ีดินให(ประชาชนจํานวน 
เม่ือลูกหลานเพ่ิมมากข้ึนส�งผลให(พ้ืนท่ีทํากินไม�เพียงพอ จํานวนประชากรของแต�ละหมู�ท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปr 
ทําให(ชาวบ(านต(องมีการขยับขยายพ้ืนท่ีทํากิน จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปMาไม( ทําให(ส�งผลกระทบต�อเข่ือน

- จากเดิมบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร/เป0นท่ีราบลุ�ม
ซ่ึงเป0นแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว/ปMาบางชนิด เช�น ช(างปMา พอมีการสร(างเข่ือนทําให(ช(างปMาไม�สามารถข(าม
ไปอีกฝ�vงของเข่ือนได( ส�งผลให(ช(างปMาออกมาหากินตามแนวเส(นทางคมนาคม และพ้ืนท่ีการเกษตรของ

ประเด็นท่ีชุมชนขอรับการสนับสนุน 
ขอการสนับสนุนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคแก�ชุมชนต�างๆ เนื่องจากการใช(น้ํา

บาดาลอย�างเดียวอาจไม�เพียงพอ จึงควรจัดหาแหล�งน้ําผิวดินเพ่ิมเติม 
ขอให(พิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรให(เพียงพอต�อประชากร

ขอให(พิจารณาสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ+าให(มีไฟฟ+าใช(ในทุกหมู�บ(าน
ขอให( พิจารณาสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ ท่ี ดินให( เป0นกรรมสิทธิ์

ผลการประเมินความคิดเห็นผู�เข�าร-วมการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของ

ส-วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

เพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

 

47 ข�อมูลเพศ และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-47 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเพศ และ
คิดเป0นร(อยละ 56 และเป0นเพศหญิง คิดเป0นร(อยละ 44 โดยส�วนใหญ�มีอายุ 

ปr คิดเป0นร(อยละ 25 อายุ 40-49 ปr คิดเป0นร(อยละ 22 
ปrข้ึนไป คิดเป0นร(อยละ 1 ตามลําดับ 

56%

ชาย

หญิง

12.6

22
29.9

8.7 1.6 อายุ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

น้ําท่ีปล�อยจากเข่ือนศรีนครินทร/จะมีกลิ่นเหม็น และในบริเวณระหว�าง

เม่ือมีการสร(างเข่ือนได(มีการจัดสรรท่ีดินให(ประชาชนจํานวน 20 ไร�  
จํานวนประชากรของแต�ละหมู�ท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปr          

ลกระทบต�อเข่ือน 
จากเดิมบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร/เป0นท่ีราบลุ�ม        

ซ่ึงเป0นแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว/ปMาบางชนิด เช�น ช(างปMา พอมีการสร(างเข่ือนทําให(ช(างปMาไม�สามารถข(าม          
นตามแนวเส(นทางคมนาคม และพ้ืนท่ีการเกษตรของ

ขอการสนับสนุนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคแก�ชุมชนต�างๆ เนื่องจากการใช(น้ํา

ขอให(พิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพ้ืนท่ีการเกษตรให(เพียงพอต�อประชากร       

ขอให(พิจารณาสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ+าให(มีไฟฟ+าใช(ในทุกหมู�บ(าน 
ขอให( พิจารณาสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ ท่ี ดินให( เป0นกรรมสิทธิ์              

ประเมินความคิดเห็นผู�เข�าร-วมการประชุมรับฟ6งความคิดเห็นของ

 

. 

และอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเพศ และ
โดยส�วนใหญ�มีอายุ 50-59 ปr 

22 อายุตํ่ากว�า 30 ปr คิด

25.2

ตํ่ากว�า 30 ปr
30-39 ปr
40-49 ปr
50-59 ปr
60-69 ปr
70 ปrขึ้นไป



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

        (2)  ระดับการศึกษาของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

แผนภูมิ 3.6-48 

          จาก
การศึกษา พบว�า ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
22 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป0นร(อยละ 
แต�พออ�านออกเขียนได( คิดเป0นร(อยละ 

        (3)  หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�สอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-49 

          จาก
ท่ีเก่ียวข(อง พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามเป0นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 28 หน�วยงานราชการ คิดเป0นร(อยละ 
และอําเภอ สถาบันการศึกษา และหน�วยงานยอ่ืน ๆ 
 

11%

22%

28%

1%

9%
16% 2%

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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ระดับการศึกษาของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

48 ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-48 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับ
การศึกษา พบว�า ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คิดเป0นร(อยละ 29 ระดับปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ 

คิดเป0นร(อยละ 11 ระดับสูงกว�าปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 3 และอ่ืนๆ คือ เรียนทางศาสนา คิดเป0นร(อยละ 2 

หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

49 หน-วยงานท่ีเก่ียวข�องของผู�สอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

จากแผนภูมิ 3.6-49 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข(อง พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามเป0นประชาชนในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 40 องค/กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

หน�วยงานราชการ คิดเป0นร(อยละ 16 สื่อมวลชน คิดเป0นร(อยละ 9 หน�วยงานระดับ จังหวัด
รศึกษา และหน�วยงานยอ่ืน ๆ คิดเป0นร(อยละ 2 และอ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 

 

3%
29%

29%

4% 2%

ระดับการศึกษา ไม-จบการศึกษาแต-พออ-าน
ออกเขียนได�
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว-าปริญญาตรี

40%

2%
2%

%

หน-วยงานท่ีเกี่ยวข�อง
ประชาชนในพ้ืนท่ี

หน-วยงานระดับจังหวัด/อําเภอ

สถาบันการศึกษา

องคกรปกครองส-วนท�องถ่ิน

องคกรเอกชน/มูลนิธิ

สื่อมวลชน

หน-วยงานราชการ

อ่ืนๆ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

. 

ระดับการศึกษาของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับ
ระดับปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ  

ระดับสูงกว�าปริญญาตรี คิดเป0นร(อยละ 4 ไม�จบการศึกษา         
2 ตามลําดับ 

ครั้งท่ี 2 

.  
ครั้งท่ี 2  

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านหน�วยงาน 
องค/กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

หน�วยงานระดับ จังหวัด
อ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 1 ตามลําดับ 

ไม-จบการศึกษาแต-พออ-าน

อําเภอ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

        (4)  ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-50 ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

          จาก
เก่ียวข(องกับเข่ือนศรีนครินทร/ พบว�า
ต้ังถ่ินฐานใหม� คิดเป0นร(อยละ 16 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลด�านแม�แฉลบ คิดเป0นร(อยละ 
ภายหลังการมีเข่ือน หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน และตําบลหนองเป0ด 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 5 เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ และประชาชนท่ีเคยอาศัยอยู�ในอ�างเก็บน้ํา คิดเป0นร(อยละ 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�กระบุ

        2) ส-วน
การมีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถา

         (1)  
มีเข่ือนศรีนครินทรในประเด็นการเปล่ียนแปลงต-างๆ ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-51 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ในภาพรวม

2

8%

11%

8%

5%

12%

1% 6%
ความเกี่ยวข�องกับเขื่อนศรีนครินทร

30%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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3-663 

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม

จากแผนภูมิ 3.6-50 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านความ
เก่ียวข(องกับเข่ือนศรีนครินทร/ พบว�า เป0นหน�วยงานรัฐในพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 21 ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพ

16 หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาโจด คิดเป0นร(อยละ 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลด�านแม�แฉลบ คิดเป0นร(อยละ 11 เกิด/เข(ามาอยู�อาศัยในหมู�บ(าน
ภายหลังการมีเข่ือน หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน และตําบลหนองเป0ด 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ คิดเป0นร(อยละ 6 หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลท�ากระดาน 

เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ และประชาชนท่ีเคยอาศัยอยู�ในอ�างเก็บน้ํา คิดเป0นร(อยละ 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�กระบุง คิดเป0นร(อยละ 1 ตามลําดับ 

ส-วนท่ี 2 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจาก
ศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรในประเด็นการเปล่ียนแปลงต-างๆ ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม

.

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  

2%
21%

16%

2%
8%

ความเกี่ยวข�องกับเขื่อนศรีนครินทร เจ�าหน�าที่เข่ือนศรนีครินทร

หน-วยงานรัฐในพืน้ที่

ประชาชนในพื้นทีอ่พยพตังถ่ินฐานใหม-

เคยอาศัยอยู-ในอ-างเก็บน้ํา

เกดิ/เข�ามาอยู-อาศัยในหมู-บ�านภายหลังการมีเข่ือน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลนาสวน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลด-านแม-แฉลบ

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลหนองเปiด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลท-ากระดาน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลเขาโจด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลแม-กระบุง

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีอ่ื่นๆ

70%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี
ผลเสีย 40.9

49

8

0

20

40

60

มาก ปานกลาง น�อย

ระดับการเปลี่ยนแปลง
ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

. 

ความเก่ียวข�องกับเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  

ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถามด(านความ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอพยพ       

หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาโจด คิดเป0นร(อยละ 12 
เข(ามาอยู�อาศัยในหมู�บ(าน

ภายหลังการมีเข่ือน หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาสวน และตําบลหนองเป0ด คิดเป0นร(อยละ 8 
หน�วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลท�ากระดาน         

เจ(าหน(าท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ และประชาชนท่ีเคยอาศัยอยู�ในอ�างเก็บน้ํา คิดเป0นร(อยละ 2 และ

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจาก

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรในประเด็นการเปล่ียนแปลงต-างๆ ในภาพรวมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ประชาชนในพื้นทีอ่พยพตังถ่ินฐานใหม-

เข�ามาอยู-อาศัยในหมู-บ�านภายหลังการมีเข่ือน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลนาสวน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลด-านแม-แฉลบ

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลหนองเปiด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลท-ากระดาน

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลเขาโจด

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีต่ําบลแม-กระบุง

หน-วยงานและประชาชนในพื้นทีอ่ื่นๆ

8.7

1.4

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ในภาพรวมของผู(ตอบแบบสอบถามในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต�างๆ 
ได(แก� ด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา ด(านเข่ือนกับ
การป+องกันน้ําท�วม ด(านทรัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิต และด(านการท�องเท่ียว ในภาพรวม พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 30 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

         (2)  
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-52 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอ
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท(ายเข่ือน
ด(านการเปลี่ยนแปลงความขุ�นของน้ําในลําน้ําท(ายเข่ือน
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 63.37  
 

59%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-664 

จากแผนภูมิ 3.6-51 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ในภาพรวมของผู(ตอบแบบสอบถามในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต�างๆ 
ได(แก� ด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา ด(านเข่ือนกับ

รัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิต และด(านการท�องเท่ียว ในภาพรวม พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบ

 
ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน

จากแผนภูมิ 3.6-52 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 

ด(านการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําท(ายเข่ือน ด(านการกัดเซาะตลิ่งท(ายเข่ือน
ด(านการเปลี่ยนแปลงความขุ�นของน้ําในลําน้ําท(ายเข่ือน และด(านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 41 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 59 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง 

 

41%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี

ผลเสีย

29.75

63.37
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ในภาพรวมของผู(ตอบแบบสอบถามในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต�างๆ 
ได(แก� ด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน ด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา ด(านเข่ือนกับ

รัพยากรธรรมชาติ ด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด(านสภาพเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิต และด(านการท�องเท่ียว ในภาพรวม พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 70        

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 49  

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอนของผู�ตอบ

 
ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านระดับน้ําท�ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
บถามด(านระดับน้ําท(ายเข่ือน การกัดเซาะและตะกอน      

ด(านการกัดเซาะตลิ่งท(ายเข่ือน 
และด(านพ้ืนท่ีปลูกพืชริมน้ํา พบว�า ทิศทางการ

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง 

5.3
1.58

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

         (3)  
มีเ ข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ํา ท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-53 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ํา

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถา
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(
เพ่ืออุปโภค ด(านการนําน้ําไปใช(เพ่ือทําการเกษตร และด(านช�วงเวลาขอ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
เปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

         (4)  
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการ
  

แผนภูมิ 3.6-54 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วม

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
เปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

35%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

40%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-665 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ํา ท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบ

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ํา

จากแผนภูมิ 3.6-53 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(

ด(านการนําน้ําไปใช(เพ่ือทําการเกษตร และด(านช�วงเวลาของการสูบน้ํามาใช(ประโยชน/ พบว�า
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 65 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 35 โดยส�วนใหญ�มีระดับการ

ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 55  

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วมของผู�ตอบแบบสอบถาม

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านเข่ือนกับการป"องกันน้ําท-วม 

จากแผนภูมิ 3.6-54 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวด
เข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 60 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 40 โดยส�วนใหญ�มีระดับการ
คิดเป0นร(อยละ 52.8 

65%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี
ผลเสีย 31
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

60%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

ร�อยละ 

ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ํา ท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ําของผู�ตอบ

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการใช�น้ําท่ีระบายน้ําจากอ-างเก็บน้ํา 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
มด(านการใช(น้ําท่ีระบายน้ําจากอ�างเก็บน้ํา         

ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได(แก� ด(านการผลิตกระแสไฟฟ+าช�วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด(านการนําไปใช(
งการสูบน้ํามาใช(ประโยชน/ พบว�า      

ดยส�วนใหญ�มีระดับการ

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
เข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านเข่ือนกับการป+องกันน้ําท�วม พบว�า           

โดยส�วนใหญ�มีระดับการ

8

6

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

5.5
0

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

         (5)  
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม
 
 

แผนภูมิ 3.6-55 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติ

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านทรัพยากรธรรม
สัตว/ปMา และด(านสัตว/น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 17 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง

         (6)  
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-56 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 86 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 
คิดเป0นร(อยละ 50 

17%
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

14%
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-666 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติ 

จากแผนภูมิ 3.6-55 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านทรัพยากรธรรมชาติ ได(แก� ด(านปMาไม(และ
สัตว/ปMา และด(านสัตว/น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงมาก คิดเป0นร(อยละ 50.8 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของผู�ตอบ

.

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

จากแผนภูมิ 3.6-56 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 14 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

83%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี
ผลเสีย

50.8
42.9
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86%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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ร�อยละ

ร�อยละ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านทรัพยากรธรรมชาติของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
ชาติ ได(แก� ด(านปMาไม(และ

สัตว/ปMา และด(านสัตว/น้ําในอ�างเก็บน้ํา พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 83 ด(านผลเสีย 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของผู�ตอบ

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร 
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได(แก� 
ด(านไฟฟ+า ด(านประปา ด(านโรงเรียน ด(านสถานบริการสาธารณสุข และถนน พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

6.3
0

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง

7
1.3

น�อย ไม-แน-ใจ

ระดับการเปลี่ยนแปลง



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

         (7)  
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม
ครั้งท่ี 2  
 
 

แผนภูมิ 3.6-57 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 
ด(านการพัฒนาด(านต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ
ครอบครัว ด(านรายจ�ายของครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 
คิดเป0นร(อยละ 80 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 

         (8)  
การมีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-58 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียว

          จาก
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงด(านผลดี คิดเป0นร(อยละ 
มาก คิดเป0นร(อยละ 50.6 

20%
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

72%

28% ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย

3-667 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม

 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต

จากแผนภูมิ 3.6-57 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 
ด(านการพัฒนาด(านต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ

องครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 
คิดเป0นร(อยละ 20 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลงปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

 ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจาก
นทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม

.

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียว 

จากแผนภูมิ 3.6-58 ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ

นร(อยละ 72 ด(านผลเสีย คิดเป0นร(อยละ 28 โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง

80%

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ผลดี
ผลเสีย

42 44
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ร�อยละ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
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ระดับการเปลี่ยนแปลง

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการ
มีเข่ือนศรีนครินทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตของผู�ตอบแบบสอบถาม       

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร
ของผู�ตอบแบบสอบถามด�านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต 

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม 
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านสภาพเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต ได(แก� 
ด(านการพัฒนาด(านต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อวิถีชีวิตของผู(คนด้ังเดิม ด(านความสัมพันธ/ของชุมชน ด(านรายได(ของ

องครอบครัว และด(านการประกอบอาชีพ พบว�า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด(านผลดี 
ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 44 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อม และสังคมจาก
นทรของผู�ตอบแบบสอบถามด�านการท-องเท่ียวของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  

. 

ความคิดเห็นต-อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล�อมและสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร

ความคิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล(อม
และสังคมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร/ของผู(ตอบแบบสอบถามด(านการท�องเท่ียว ได(แก� ด(านรายได(จากการ
ท�องเท่ียว ด(านกิจกรรมการท�องเท่ียว และด(านขยะ น้ําเสีย เสียงดังจากการท�องเท่ียว พบว�า ทิศทางการ

โดยส�วนใหญ�มีระดับการเปลี่ยนแปลง
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        3) ส-วน
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
         (1)  
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
           
จําเป0นเร�งด�วน โดยแบ�งเป0นพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลกระทบออกเป0นท้ังหมด
การเกษตร 3) พ้ืนท่ีการประมง 4) พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก และ
ท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ โดยสรุปผลตามระดับความจําเป0นเร�งด�วน ได(ดังต�อไปนี้
           
           
ผลกระทบในพ้ืนท่ีอพยพ โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ
จําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้
           
ครั้งท่ี 2 

 

แผนภูมิ 3.6-59 ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

           
47 มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับ
ท่ี 1 
 

44%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ส-วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต-อการแก�ไขป6ญหา

 ผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
2  

 ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความ
โดยแบ�งเป0นพ้ืนท่ีท่ีได(รับผลกระทบออกเป0นท้ังหมด 5 พ้ืนท่ี ได(แก� 1) 

พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก และ
โดยสรุปผลตามระดับความจําเป0นเร�งด�วน ได(ดังต�อไปนี้ 

 (1.1) พ้ืนท่ีอพยพ 
   การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน

ผลกระทบในพ้ืนท่ีอพยพ โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ

ต�อไปนี้ 
   (1.1.1) ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

.

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-59 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับ

 

47%
9%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลําดบัที่ 1

ลําดบัที่ 2

ลําดบัที่ 3

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต-อการแก�ไขป6ญหาของผู�ตอบ

ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ความคิดเห็นต�อผลกระทบในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความ
) พ้ืนท่ีอพยพ 2) พ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/ และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก และ 5) พ้ืนท่ี

นอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีอพยพ โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค ด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน ตามความ

ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
ป�ญหาด(านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับ
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แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-60 ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

           
29 มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข
เป0นลําดับท่ี 1 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-61 ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ

           
16 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง
ได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 

18%

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

59%

20

ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ
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   (1.1.2) ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบแบบสอบถาม 

      จากแผนภูมิ 3.6-60 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข

   (1.1.3) ด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ

ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-61 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง
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ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ป�ญหาด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข       

ด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

ลําดับท่ี 1
ลําดับท่ี 2
ลําดับท่ี 3
ลําดับท่ี 4
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แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-62 ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน

           
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข
เป0นลําดับท่ี 1 

           
พ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

แผนภูมิ 3.6-63 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ของพ้ืนท่ีอพยพ

           
ในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีอพยพ โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วน
ลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(าน
ร(อยละ 47.2 รองลงมา คือ ด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค คิดเป0นร(อยละ 
สาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ คิดเป0นร(อยละ 
ตามลําดับ 

69%

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน
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   (1.1.4) ด� า น ก า ร มี ส- ว น ร- ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น

.

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-62 ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข

   (1.1.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ของพ้ืนท่ีอพยพของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-63 ความคิดเห็นต�อผลกระทบ
ในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีอพยพ โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วน
ลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านคุณภาพชีวิตของประชาชนเป0นลําดับแรก คิดเป0น

รองลงมา คือ ด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค คิดเป0นร(อยละ 29.
ร(อยละ 15.7 และด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน คิดเป0นร(อยละ 

8%
9%

14%

ระดับความเร-งด-วนด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

47.2

29.1

15.7
7.9

ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด� า น ก า ร มี ส- ว น ร- ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ผู� ต อ บ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอพยพ ร(อยละ 8 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไข

ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ ของ

. 

การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-างๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 

ความคิดเห็นต�อผลกระทบ        
ในด(านต�างๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีอพยพ โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วน

ของประชาชนเป0นลําดับแรก คิดเป0น
.1 ด(านการบุกรุกท่ีดิน

ของประชาชน คิดเป0นร(อยละ 7.9 

ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
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ผลกระทบในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรมครัวเรือน ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา และด(านการซ้ือ
ขายผลผลิตทางการเกษตร ตามความจําเป0นเร�

           
ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-64

           
ร(อยละ 57 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ
การแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-65 ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

           
ร(อยละ 7 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน มีความจําเป0นเร�งด�วน
ท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

16%

10%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

25%

32%
ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน
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 (1.2) พ้ืนท่ีการเกษตร 
   การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน

ผลกระทบในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรมครัวเรือน ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา และด(านการซ้ือ
ขายผลผลิตทางการเกษตร ตามความจําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 

   (1.2.1) ด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกของผู�ตอบ

. 

64 ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก

      จากแผนภูมิ 3.6-64 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร
ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

   (1.2.2) ด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-65 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน มีความจําเป0นเร�งด�วน

 

57%

17%
ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

7%

36%

%
ระดับความเร-งด-วนด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรมครัวเรือน ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา และด(านการซ้ือ

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร           
ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

ด�านการส-งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือนของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการส�งเสริมเกษตรกรรมครัวเรือน มีความจําเป0นเร�งด�วน          
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การขาดแคลนน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

แผนภูมิ 3.6-66 ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา

           
ร(อยละ 28 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ
การแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-67 ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

           
ร(อยละ 9 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน
ท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 

43%

9

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา 

41%

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร
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   (1.2.3) ด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-66 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

   (1.2.4) ด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-67 ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร 
ระดับความเร�งด�วนด(านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร มีความจําเป0นเร�งด�วน

 
 

28%

20%

9%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา 
และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

9%
28%

22%

ระดับความเร-งด-วนด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหา

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป6ญหาการขาดแคลนน้ํา

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร           
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับ

ด�านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีการเกษตร          
มีความจําเป0นเร�งด�วน        

1
2
3
4
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             (1.2.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

. 

แผนภูมิ 3.6-68 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีการเกษตรของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

                จากแผนภูมิ 3.6-68 ความคิดเห็นต�อผลกระทบ           
ในด(านต�าง ๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเลือกลําดับความจําเป0น
เร�งด�วนลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านการจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป0นลําดับแรก 
คิดเป0นร(อยละ 56.7 รองลงมา คือ ด(านการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา          
คิดเป0นร(อยละ 27.6 ด(านการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร คิดเป0นร(อยละ 8.6 และด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรมครัวเรือน คิดเป0นร(อยละ 7.1 ตามลําดับ 

           (1.3) พ้ืนท่ีการประมง 
             การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีการประมง โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง ด(านความอุดม
สมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา และด(านการเพ่ิมประชากร และ
พันธุ/ของสัตว/น้ํา ตามความจําเป0นเร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
  

56.7
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27.6

8.6
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ร�อยละ
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แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-69 ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง

           
ร(อยละ 35 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน 
ได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-70 ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

           
ร(อยละ 16 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน
จําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 
 

12%

23%

21%

21%

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลง

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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   (1.3.1) ด� านการขยาย พ้ืน ท่ี ทํ าการประมง

.
ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-69 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 
ความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

   (1.3.2)  ด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-70 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 
ระดับความเร�งด�วนด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

จําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 

35%

30%

ระดับความเร-งด-วนด�านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

16%

42%

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลง
ของทรัพยากรประมง 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด� านการขยาย พ้ืน ท่ี ทํ าการประมงของผู� ตอบ

. 
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง        
ด(านการขยายพ้ืนท่ีทําการประมง มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านความอุดมสมบูรณท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง       
ด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง มีความ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-71 ระดับความเร-งด-วนด�

           
ร(อยละ 27 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา
ท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-72 ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

           
20 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วน ด(านการเพ่ิมประชากร
ได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

 
 

32%

27%

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

32%

32%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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   (1.3.3) ด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภู มิ 3.6-71 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง 
ระดับความเร�งด�วน ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา 

 

   (1.3.4) ด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-72 ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
ระดับความเร�งด�วน ด(านการเพ่ิมประชากร และพันธุ/ของสัตว/น้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

 

27%

14%

ระดับความเร-งด-วนด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ํา

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

20%

16%

%

ระดับความเร-งด-วนด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ํา

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการรักษาระบบนิเวศของแหล-งน้ําของผู�ตอบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง          
 มีความจําเป0นเร�งด�วน          

ด�านการเพ่ิมประชากร และพันธุของสัตวน้ําของ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีการประมง ร(อยละ 
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(อง

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4



รายงานฉบับสมบูรณ 
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             (1.3.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ 
ของพ้ืนท่ีการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

. 

แผนภูมิ  3.6-73  การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีการประมงของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

                จากแผนภูมิ 3.6-73 ความคิดเห็นต�อผลกระทบใน
ด(านต�าง ๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีประมง โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วน
ลําดับแรกในแต�ละด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า ด(านการขยายพ้ืนท่ีการประมง เป0นลําดับแรก       
คิดเป0นร(อยละ 36.3 รองลงมา คือ ด(านการรักษาระบบนิเวศของแหล�งน้ํา คิดเป0นร(อยละ 27.5 ด(านการเพ่ิม
ประชากร และพันธุ/ของสัตว/น้ํา คิดเป0นร(อยละ 20.2 และด(านความอุดมสมบูรณ/ท่ีลดลงของทรัพยากรประมง 
คิดเป0นร(อยละ 16 ตามลําดับ 

           (1.4) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรและพ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก 
             การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพัก โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด(านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท�องเท่ียว ด(านทัศนียภาพรอบ ๆ พ้ืนท่ี และ
ด(านสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย เป0นต(น ตามความจําเป0นเร�งด�วน    
ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ร(อยละ



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-74 ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
ประชาชน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-75 ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
เสียงดังจากการท�องเท่ียว มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 
 

44%

5%

22%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

28%

14%

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 
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   (1.4.1) ด� า นคุณภาพ ชี วิ ตของปร ะชาชน

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-74 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 29 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านคุณภาพชีวิตของ

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

   (1.4.2) ด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-75 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 50 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านขยะ น้ําเสีย และ

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
 

29%

ระดับความเร-งด-วนด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

50%

8%

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด� า นคุณภาพ ชี วิ ตของปร ะชาชนของ ผู� ต อบ

. 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านคุณภาพชีวิตของ

ด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียวของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านขยะ น้ําเสีย และ

ระดับความเร-งด-วนด�านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท-องเท่ียว 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

           
ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-76 ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ี

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 
พ้ืนท่ี มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-77 ระดับความเร-งด-วนด�านส่ิงอํานวยความสะดวก

           
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ
สะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย
 
 
 
 
 

57%

20%

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ี

50%

ระดับความเร-งด-วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวก

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย
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   (1.4.3) ด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ีของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-76 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 8 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านทัศนียภาพรอบๆ 

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

   (1.4.4) ด�านส่ิงอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม 

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านส่ิงอํานวยความสะดวกของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 

      จากแผนภูมิ 3.6-77 ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ทและแพพักร(อยละ 16 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช�น การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

 

8%
15%

%

ระดับความเร-งด-วนด�านทัศนียภาพรอบๆ พ้ืนท่ี

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

16%

10%

24%

ระดับความเร-งด-วนด�านสิ่งอํานวยความสะดวก

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านทัศนียภาพรอบๆ 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ประชาชนพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านสิ่งอํานวยความ

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 
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             (1.4.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-างๆ 
ของพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

. 
แผนภูมิ 3.6-78 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 

ของพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

                จากแผนภูมิ 3.6-78 ความคิดเห็นต�อผลกระทบใน
ด(านต�าง ๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ี  
รีสอร/ทและแพพัก โดยเลือกลําดับความจําเป0นเร�งด�วนลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงลําดับตามการแก(ไข พบว�า 
ด(านขยะ น้ําเสีย และเสียงดังจากการท�องเท่ียว เป0นอันดับแรก คิดเป0นร(อยละ 49 รองลงมา คือ ด(านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน คิดเป0นร(อยละ 28.2 ด(านสิ่งอํานวยความสะดวก คิดเป0นร(อยละ 15.2 และด(านทัศนียภาพ
รอบๆพ้ืนท่ี คิดเป0นร(อยละ 7.6 ตามลําดับ 

           (1.5) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) 
             การแสดงความคิดเห็น และข(อเสนอแนะต�อการแก(ไขป�ญหาด(าน
ผลกระทบในพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง โดยพิจารณาด(านต�างๆ ได(แก� ด(านตะกอนและ
คุณภาพน้ําในคลองและแม�น้ํา ด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค และการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า ตามความจําเป0น
เร�งด�วน ตามแผนภูมิดังต�อไปนี้ 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน
ร(อยละ 
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ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-79 ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

           
ศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง
คุณภาพน้ําในคลองและแม�น้ํา มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-80 ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน

           
ศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง
ในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 
 
 

20%

34%

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

10%

26%
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   (1.5.1) ด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-79 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือน
ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 25 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านตะกอนและ
มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

   (1.5.2) ด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภูมิ 3.6-80 ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือน
ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 32 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านระดับน้ํา

ในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

 

25%

21%

%

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา

ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 
ลําดบัที่ 

32%

32%

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลอง
ท่ีไม-สม่ําเสมอตลอดท้ังวัน 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ําของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านตะกอนและคุณภาพน้ําในคลองและแม-น้ํา 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือน        
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านตะกอนและ

 

ด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวันของ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านระดับน้ําในคลองท่ีไม-สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน 

ประชาชนพ้ืนท่ีท(ายเข่ือน         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านระดับน้ํา          

ในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังวัน มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4
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แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-81 ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

           
ศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง
ด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 

           
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"าของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 
 

. 

แผนภูมิ 3.6-82 ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"า

           
ศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า
ลําดับท่ี 1 
 
 
 

31%
6%

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

34%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนนุจาก
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   (1.5.3) ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

      จากแผนภู มิ  3.6-81 ประชาชน พ้ืน ท่ีท( าย เ ข่ือน
ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 24 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการให(บริการ

ด(านสาธารณูปโภค มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0นลําดับท่ี 1 

   (1.5.4) ด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"าของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

      จากแผนภู มิ  3.6-82 ประชาชน พ้ืน ท่ีท( าย เ ข่ือน
ริมตลิ่ง) คิดเป0นร(อยละ 19 มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรร

เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0น

 

24%

39%

%

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

19%

10%

37%

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนนุจาก
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"า

ลําดบัที่ 1
ลําดบัที่ 2
ลําดบัที่ 3
ลําดบัที่ 4

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภคของผู�ตอบ

. 

ระดับความเร-งด-วนด�านการให�บริการด�านสาธารณูปโภค 

ประชาชน พ้ืน ท่ีท( าย เ ข่ือน          
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการให(บริการ

ด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา

 

ระดับความเร-งด-วนด�านการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน 

ประชาชน พ้ืน ท่ีท( าย เ ข่ือน         
มีความเห็นว�า ระดับความเร�งด�วนด(านการจัดสรร

มีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีต(องได(รับการแก(ไขเป0น
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             (1.5.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความเร-งด-วนด�านต-าง ๆ 
ของพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

.  

แผนภูมิ 3.6-83 การเปรียบเทียบผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน 
ของพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

                จากแผนภูมิ 3.6-83 ความคิดเห็นต�อผลกระทบ         
ในด(านต�าง ๆ ท่ีควรได(รับการแก(ไขตามความจําเป0นเร�งด�วนของพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเลือกลําดับความจําเป0น
เร�งด�วนลําดับแรกในแต�ด(านมาเรียงตามลําดับ การแก(ไข พบว�า ด(านระดับน้ําในคลองท่ีไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ัง
วันเป0นลําดับแรก คิดเป0นร(อยละ 31.5 รองลงมา คือ ด(านตะกอน และคุณภาพน้ําในคลองและแม�น้ํา คิดเป0น
ร(อยละ 25.2 ด(านการให(บริการด(านสาธารณูปโภค คิดเป0นร(อยละ 24.4 และด(านการจัดสรรเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ+า คิดเป0นร(อยละ 18.9 ตามลําดับ 
               ผลสรุปการเปรียบเทียบระดับความเร�งด�วนของป�ญหา        
ด(านต�างๆ ท่ีต(องการแก(ไขของแต�ละพ้ืนท่ีของผู(ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 (ดังตาราง 3.6-11) 
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ผลกระทบด�านต-าง ๆ ท่ีควรได�รับการแก�ไขตามความจําเปiนเร-งด-วน

ร้อยละ
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ตาราง 3.6-11  สรุปเปรียบเทียบความเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องการแก�ไขของแต-ละพ้ืนท่ีของผู�ตอบ 
 แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2  
 

พ้ืนท่ี 
ความจําเปiนเร-งด-วนของป6ญหาท่ีต�องได�รับการแก�ไข 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 
1. พ้ืนท่ีอพยพ ด(านคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ด(านการให(บริการ 
ด(านสาธารณูปโภค 

ด(านการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะในพ้ืนท่ีอพยพ 

ด(านการมสี�วนร�วม
ของประชาชน 

2.พ้ืนท่ีการเกษตร ด(านการจดัสรร 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

 

ด(านการเพ่ิมปริมาตร
เก็บกักนํ้า และ

บรรเทาป�ญหาการ
ขาดแคลนนํ้า 

ด(านการซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ด(านการส�งเสริม
เกษตรกรรม
ครัวเรือน 

3. พ้ืนท่ีประมง ด(านการขยายพ้ืนท่ี
การประมง 

 

ด(านการรักษาระบบ
นิเวศของแหล�งนํ้า 

 

ด(านการเพ่ิมประชากร 
และพันธุ/ของสัตว/นํ้า 

 

ด(านความอุดม
สมบูรณ/ท่ีลดลงของ
ทรัพยากรประมง 

4. พ้ืนท่ีอ�างเก็บนํ้า
เข่ือนศรีนครินทร/
และรสีอร/ทและ       
แพพัก 

ด(านขยะ นํ้าเสีย  
และเสียงดัง 

จากการท�องเท่ียว 
 

ด(านคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

 

ด(านสิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

 

ด(านทัศนียภาพ
รอบๆพ้ืนท่ี 

 

5. พ้ืนท่ีท(ายเข่ือน
แม�กลอง(ริมตลิ่ง) 

ด(านระดับนํ้าในคลอง
ท่ีไม�สม่ําเสมอตลอด

ท้ังวัน 

 

ด(านตะกอน และ
คุณภาพนํ้าในคลอง

และแม�นํ้า 
 

ด(านการให(บริการด(าน
สาธารณูปโภค 

 

ด(านการจดัสรรเงิน
สนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนา

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟ+า 
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        (2)  ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
          (2.

แผนภูมิ 3.6-84 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอพยพด(านต�างๆ ได(แก� 
การอบรมส�งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ 
ของ กฟผ. ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0น
ร(อยละ 60  

          (2.

แผนภูมิ 3.6-85 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรด(าน ต�าง ๆ ได(แก�
การจัดการแหล�งน้ําต(นทุนสําหรับการอุปโภค
ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

15%

21%
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ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันของผู�ตอบ

(2.1) พ้ืนท่ีอพยพ 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

  จากแผนภูมิ 3.6-84 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอพยพด(านต�างๆ ได(แก� การได(รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า
การอบรมส�งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ 

ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0น

(2.2) พ้ืนท่ีการเกษตร 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

  จากแผนภูมิ 3.6-85 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ต�าง ๆ ได(แก� การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา 

การจัดการแหล�งน้ําต(นทุนสําหรับการอุปโภค-บริโภค และการส�งเสริมการเกษตรครัวเรือน ในภาพรวม พบว�า 
ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 60 

21%

60%

% 4%

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

18%

60%

1%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันของผู�ตอบ

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีอพยพ 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
การได(รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า  

การอบรมส�งเสริมการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(แก�ประชาชน และการให(ความช�วยเหลือชุมชนในด(านต�างๆ 
ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0น    

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการเกษตร 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ํา และบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน้ํา 
บริโภค และการส�งเสริมการเกษตรครัวเรือน ในภาพรวม พบว�า 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรง
 

 

          (2.

แผนภูมิ 3.6-86 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการประมงด(านต�างๆ ได(แก� การปล�อยพันธุ/สัตว/น้ํา 
โดย กฟผ. และการเพ่ิมพ้ืนท่ีการทําประมง
ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 65

          (2.4)
ผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 
 

แผนภูมิ 3.6-87 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการ
น้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม 
พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจ อยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
 

14%

17%
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(2.3) พ้ืนท่ีการประมง 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

  จากแผนภูมิ 3.6-86 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีการประมงด(านต�างๆ ได(แก� การปล�อยพันธุ/สัตว/น้ํา การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน

และการเพ่ิมพ้ืนท่ีการทําประมง ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�
65 

(2.4) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพัก

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

  จากแผนภูมิ 3.6-87 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการ
น้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม 

ญ�มีความพึงพอใจ อยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
 

16%

65%

% 5%

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

17%

63%

% 3%

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีการประมง 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน        

ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�

พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และพ้ืนท่ีรีสอรท และแพพักของ

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันท่ีอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร/และพ้ืนท่ีรีสอร/ท และแพพักด(านต�างๆ ได(แก� การจัดการขยะและ
น้ําเสีย การปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดการระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม 

ญ�มีความพึงพอใจ อยู�ในระดับปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 63 
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          (2.5)
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-88 ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
ถึงเข่ือนแม-กลอง 

           
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง 
กัดเซาะตลิ่งของ กฟผ. การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
ระบบสาธารณูปโภค ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 
คิดเป0นร(อยละ 56 
       4) ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

        (4.1) ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ก-อนรับฟ6งการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-89 ความคิดเห็นด�านความรู�
การประชุม

           
การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามมีความรู( 
ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
53 

16%

27%
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(2.5) พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง 

 

. 

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

  จากแผนภูมิ 3.6-88 ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ในป�จจุบันพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร/ ถึงเข่ือนแม�กลอง (ริมตลิ่ง) ด(านต�างๆ ได(แก� การติดตามและแก(ไขป�ญหา

การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
ระบบสาธารณูปโภค ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม 

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

. 

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจ วัตถุประสงคการศึกษาโครงการก-อนรับฟ6ง
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

 จากแผนภูมิ 3.6-89 ความคิดเห็น ด(านความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/
การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามมีความรู( 
ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

 

21%

56%

7%
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น�อย
ไม-แน-ใจ

19%

53%

1%
ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

เข�าใจดีมาก
เข�าใจปานกลาง
เข�าใจเล็กน�อย
ไม-เข�าใจ

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร ถึงเข่ือนแม-กลอง (ริมตล่ิง) ของผู�ตอบ

ความพึงพอใจต-อการแก�ไขป6ญหาท่ีดําเนินการในป6จจุบันพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร  
 

ความพึงพอใจต�อการแก(ไขป�ญหาท่ีดําเนินการ
ด(านต�างๆ ได(แก� การติดตามและแก(ไขป�ญหา       

การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ+า และการให(บริการด(าน
ระบบสาธารณูปโภค ในภาพรวม พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ

.  

วัตถุประสงคการศึกษาโครงการก-อนรับฟ6ง 

ความคิดเห็น ด(านความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/
การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามมีความรู( 
ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการก�อนรับฟ�งการประชุมอยู�ในระดับเข(าใจปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
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        4.2) ความคิดเห็นความรู�  ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ภายหลังรับฟ6งการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 3.6-90 ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
การประชุม

          จาก
การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถาม
มีความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุม
คิดเป0นร(อยละ 64 

        4.3) ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม
ครั้งท่ี 2 

แผนภูมิ 3.6-91 ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม

          จาก
ของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุมอยู�ใน
ระดับได(ประโยชน/ดีมาก คิดเป0นร(อยละ 
 

64

42%
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ความคิดเห็นความรู�  ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

.  

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ
การประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

จากแผนภูมิ 3.6-90 ความคิดเห็นด(านความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/
การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถาม

ความเข(าใจวัตถุประสงค/การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุม อยู�ในระดับเข(าใจปานกลาง 

ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุม

. 

ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม

จากแผนภูมิ 3.6-91 ความคิดเห็นด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุม
ของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุมอยู�ใน

คิดเป0นร(อยละ 49 
 

32%

64%

2% 2%

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

เข�าใจดีมาก

เข�าใจปานกลาง

เข�าใจเล็กน�อย

ไม-เข�าใจ

49%

9%

ความคิดเห็นต-อการจัดประชุม

ได�ประโยชนดีมาก
ได�ประโยชนปานกลาง
ได�ประโยชนเล็กน�อย

ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นความรู�  ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการ

ความคิดเห็นด�านความรู� ความเข�าใจวัตถุประสงคการศึกษาโครงการหลังรับฟ6ง 

ความคิดเห็นด(านความรู( ความเข(าใจวัตถุประสงค/
การศึกษาโครงการภายหลังรับฟ�งการประชุมของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถาม          

อยู�ในระดับเข(าใจปานกลาง 

ความคิดเห็นด�านการได�รับประโยชนจากการประชุมของผู�ตอบแบบสอบถาม 

.  

ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุม
ของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบแบบสอบถามด(านการได(รับประโยชน/จากการประชุมอยู�ใน
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        4.4) ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอ
เนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู�ตอบแบบสอบถาม
 

แผนภูมิ 3.6-92 ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา 
และระยะเวลาบรรยาย

          จาก
ประชุม การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ
แบบสอบถามด(านความเหมาะสมจากการประชุมอยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 

 

56%
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3-688 

ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

.  
ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา 
และระยะเวลาบรรยายของผู�ตอบแบบสอบถาม ครั้งท่ี 2 

จากแผนภูมิ 3.6-92 ความคิดเห็นด(านความเหมาะสมของรูปแบบการ
การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ

แบบสอบถามด(านความเหมาะสมจากการประชุมอยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 
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เหมาะสมมาก
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เหมาะสมเล็กน�อย
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ารไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 

ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอ

 
ความคิดเห็นด�านความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม การนําเสนอเนื้อหา  

ความคิดเห็นด(านความเหมาะสมของรูปแบบการ
การนําเสนอเนื้อหา และระยะเวลาบรรยายของผู(ตอบแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�ผู(ตอบ

แบบสอบถามด(านความเหมาะสมจากการประชุมอยู�ในระดับได(ประโยชน/ปานกลาง คิดเป0นร(อยละ 56 
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3.7 การศึกษาวิเคราะหโครงการด�านเศรษฐศาสตร 
  1) วัตถุประสงคการศึกษา 
   การวิเคราะห
โครงการเป�นวิธีหนึ่งในการแสดงการใช�ทรัพยากรไปอย างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
ภายใต�จุดมุ งหมายหรือความต�องการของสังคม ในรูปแบบท่ีสะดวกและเหมาะสม โดยท่ีการวิเคราะห
โครงการ
จะมีการประเมินถึงผลตอบแทน (Benefits) และค าใช�จ าย (Costs) ต างๆ ของโครงการ ซ่ึงถ�าหากผลตอบแทน
มีมากกว าค าใช�จ ายแล�ว โครงการนั้นก็เป�นโครงการท่ีให�ผลตอบแทนคุ�มค า การวิเคราะห
โครงการจึงมีส วนช วย
ต อการตัดสินใจท่ีจะใช�ทรัพยากรไปอย างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ (ประสิทธิ์, 2535) อย างไรก็ตาม         
ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ นอกจากจะให�ผลตามผลได� (Output) ของโครงการแล�ว ยังมีปGญหาผลกระทบ         
ในด�านต างๆ ท่ีพึงปรารถนาและไม พึงปรารถนาติดตามมา อันอาจทําให�สวัสดิการทางสังคมสูงข้ึนหรือเลวลง 
ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานของระบบเศรษฐกิจโดยกลไกราคา อาจไม สามารถเข�ามาจัดสรรการใช�ทรัพยากร         
ในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพได� ดังนั้นในการพัฒนาโครงการจึงมีความจําเป�นต�องคํานึงถึงผลกระทบด�าน
สิ่งแวดล�อมของโครงการและนําเข�ามาวิเคราะห
 เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการให�โครงการมีทิศทาง                    
มีประสิทธิภาพสร�างความอยู ดีให�กับสังคม 
   การประเมินโครงการด�านเศรษฐศาสตร
หลังการก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 ซ่ึงเป�นโครงการพัฒนา
แหล งน้ําแบบเอนกประสงค
 ตามวัตถุประสงค
หลักและวัตถุประสงค
รอง  7 ด�าน คือ การผลิตพลังงานไฟฟNา 
โดยเฉพาะในช วงการใช�ไฟฟNาสูงสุดในแต ละวัน การชลประทาน การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การประมง
การคมนาคมทางน้ํา การท องเท่ียว การควบคุมความเค็ม และมลภาวะทางน้ํา ซ่ึงเป�นประโยชน
ของโครงการ
เข่ือนศรีนครินทร
ด�วย ในการประเมินผลโครงการด�านเศรษฐศาสตร
นี้ เป�นการประเมินโครงการหลังการ
ก อสร�าง (Post Project Appraisal) จึงจะนําไปเปรียบเทียบกับรายงานผลการวิเคราะห
โครงการ               
ด�านเศรษฐศาสตร
ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการก อสร�างเข่ือน          
ศรีนครินทร
 (กฟผ., 2530)  
  2) วิธีการศึกษา 
   (1)  การศึกษาข�อมูล 
     การศึกษาวิเคราะห
โครงการทางเศรษฐศาสตร
ในครั้งนี้ได�มีการเก็บรวบรวมข�อมูลท้ังท่ีเป�น
ข�อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข�อมูลปฐมภูมินั้นได�มีการสร�างแบบสอบถามของงานศึกษาท่ีเก่ียวข�อง โดยการ
จัดเก็บข�อมูลในระดับครัวเรือน ส วนข�อมูลทุติยภูมิได�ทําการเก็บรวบรวมจากเอกสารท่ีมีผู�จัดทําไว� โดยเฉพาะ
อย างยิ่งข�อมูลจาก กฟผ. 
     การประเมินผลประโยชน
ของโครงการ ใช�วิธีประเมินผ านระบบตลาดโดยอ�อม (Surrogate 
Market Approach) คือ การใช�การเปลี่ยนแปลงมูลค าทางการตลาดท่ีสะท�อนคุณค าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เช น มูลค าท่ีดินแตกต างกันอันเนื่องมาจากคุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือสภาพแวดล�อมท่ีแตกต าง
กัน (Hedonic Pricing Method : HPM) ค าใช�จ ายในการเดินทาง เม่ือสถานท่ีท องเท่ียวหรือนันทนาการนั้น
เสื่อมโทรมลง (Travel Cost Method : TCM) มูลค าจากการเปลี่ยนแปลงในการทําหน�าท่ีเป�นส วนหนึ่งของ
ปGจจัยการผลิต (Environment as Factor Input : EFI) มูลค าตามอุปกรณ
แก�ไขสิ่งแวดล�อมท่ีมีการซ้ือขาย          
ในท�องตลาด (Market Valuation : MV) หรือมูลค าจากการใช�ผลการศึกษาท่ีมีมาแล�ว (Benefit Transfer 
Approach : BTA) 
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   (2)  การวิเคราะหความคุ�มค-าโครงการ 
     ภายหลังจากท่ีได�ทําการประเมินผลในเชิงปริมาณ (Quantity: Q) และได�ทําการประเมินค า
หรือราคา (Price: P) เสร็จแล�ว ก็สามารถท่ีจะประเมินมูลค าท่ีเกิดข้ึนของโครงการได� เม่ือรวมมูลค าผลกระทบ
ท้ังหมดท่ีคาดว าจะเกิดข้ึนแล�ว ก็นําเอามูลค าท่ีได�ไปประเมินหาความคุ�มค าของโครงการต อไป 
     การวิเคราะห
ความคุ�มค าด�านเศรษฐศาสตร
 มีสมการดังนี้ 
     NPW = {(Bd- Cd) + (Bi-Ci)} + (Be- Ce) 
     NPW = Net Present Worth 
     Bd  = Direct Project Benefits   
     Cd  = Direct Project Costs 
     Bi  = Indirect Project Benefits   
     Ci  = Indirect Project Costs 
     Be  = Positive Environment Impact  
     Ce  = Negative Environment Impact 
   (3)  ข�อกําหนดในการวิเคราะห 
     - อายุโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 กําหนดตามอายุของโครงสร�างหลักด�านวิศวกรรม คือ 50 ปs 
     - เม่ือหมดอายุโครงการไม คิดค า Sunk Cost 
     - ค าลงทุนและประโยชน
ของโครงการในช วงท่ีไม มีการเก็บรวบรวมข�อมูลสถิติ ในการ
วิเคราะห
จะใช�วิธีการประมาณค าจากแนวโน�ม ส วนข�อมูลระหว างปsในอนาคต จะใช�วิธีประมาณค าจาก
แนวโน�มเช นเดียวกัน 
     - การเปลี่ยนแปลงค าด�านดัชนีราคาใช�อัตราคงท่ี 5.5% ต อปs 
     - อัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีใช�ในการวิเคราะห
ซ่ึงเป�นโครงการของรัฐ ใช�ท่ี 8.0%, 
และ 12.0% และตามวิธีการของรายงานการวิเคราะห
ท่ีผ านมาท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
   (4)  การวิเคราะหค-าลงทุนของโครงการ แนวทางในการระบุและการศึกษารวบรวมข�อมูล
ค าใช�จ ายของโครงการ แบ งออกเป�น 3 ด�าน คือ 
     - ค าใช�จ ายคงท่ี (Fixed Investment) 
     - ค าใช�จ ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา 
     - ค าใช�จ ายทางอ�อมอ่ืนๆ 
     ค-าลงทุน (Investment Cost) ท้ังหมดของโครงการโรงไฟฟNาเข่ือนศรีนครินทร
ประกอบด�วย 
การลงทุนระยะเริ่มโครงการหรือการเตรียมการก อสร�าง การก อสร�างโครงการ และค าดอกเบี้ยระหว าง       
การก อสร�าง ในการศึกษาได�ทําการรวบรวมข�อมูลค าลงทุนโครงการทางด�านค าเตรียมการก อสร�าง ค าทดแทน
ท่ีดินและทรัพย
สิน งานโยธา อุปกรณ
ระบบชลศาสตร
 อุปกรณ
ไฟฟNาและเครื่องกล สายส งและสถานีไฟฟNาย อย        
ค าออกแบบและควบคุมงานก อสร�าง ค าใช�จ ายการดําเนินงานของ กฟผ. ค าภาษีขาเข�า ดอกเบี้ยเงินกู�ระหว าง
ก อสร�าง เป�นต�น 
     ค-าลงทุนในการดําเนินงาน (Operating Cost) ทําการศึกษารวบรวมข�อมูลค าใช�จ ายในการ
ดําเนินงาน ประกอบด�วยค าใช�จ ายในการผลิต ค าใช�จ ายการบํารุงรักษา ค าใช�จ ายการบริหารการผลิต ค าเสื่อม
ราคา และค าอะไหล และวัสดุ 
     ค-าลงทุนทางอ�อมอ่ืนๆ ทําการศึกษาค าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล�อม รวมถึงค า
ปNองกันผลกระทบสิ่งแวดล�อมต างๆ  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-691 
 

   (5)  การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ 
     ประโยชน
ของโครงการโรงไฟฟNาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 ท่ีเกิดข้ึนตามขอบเขตวัตถุประสงค

ของโครงการด�านการพัฒนาแหล งน้ําประกอบด�วยการปNองกันอุทกภัย การชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟNา 
และการประมง รวมท้ังประโยชน
ท่ีเก่ียวข�อง คือ ด�านการท องเท่ียว โดยอ�างอิงข�อมูลจากผลการศึกษา               
ท่ีเก่ียวข�องและจากรายงานต างๆ ของโครงการ ซ่ึงทําให�ทราบประโยชน
ของโครงการในเชิงปริมาณ                  
ในการศึกษาวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
 ได�นํามาตีมูลค าประโยชน
ด�านต างๆ โดยใช�หลักการตีค า (Valuation 
Technique) ในการศึกษานี้ ใช�หลักการตีมูลค าโดยใช�ราคาตลาด (Market Oriented Approach) หรือการใช�
ราคาตลาดเพ่ือตีค าประโยชน
 โดยถือว าราคาในตลาดแข งขันเป�นราคาท่ีแท�จริงท่ีสะท�อนถึงความหายาก         
ของทรัพยากร แนวทางในการตีมูลค าประโยชน
ของโครงการแต ละด�าน เป�นดังนี้  
     (5.1) ภาพรวมทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
       ทําการศึกษาวิเคราะห
ผลิตภัณฑ
ของกลุ มจังหวัด และแต ละจังหวัดในพ้ืนท่ีโครงการ
เพ่ือให�ทราบโครงสร�างการผลิตและการเปลี่ยนแปลงรายได�ต อหัวประชากร รวมท้ังการดําเนินการของโครงการ
ท่ีมีบทบาทสําคัญต อการพัฒนาสาขาการเกษตรของพ้ืนท่ี 
     (5.2) การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน 
       ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว างค าใช�จ ายในการลงทุนกับมูลค าไฟฟNาท่ีขายได�       
ตามวัตถุประสงค
หลักตลอดอายุโครงการ ข�อกําหนดในการวิเคราะห
ท่ีเก่ียวข�องด�านอายุของโครงการ กําหนด 
50 ปs นับจากปsท่ีโครงการเริ่มดําเนินการ ท้ังนี้จะไม นําค าซากมาคิด ส วนอัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีใช�ใน
การวิเคราะห
 ท่ีร�อยละ 12% และ 8%  สําหรับตัวชี้วัดการลงทุนได�พิจารณาจากความเหมาะสม ดังนี้ 
       (1)  มูลค าปGจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หมายถึง ผลต างระหว างมูลค า
ปGจจุบันของผลประโยชน
และต�นทุนของโครงการในแต ละปs มูลค าปGจจุบันสุทธิจะบ งชี้ถึงจํานวนผลประโยชน
         
ท่ีได�รับตลอดระยะเวลาโครงการ อาจมีค าเป�นลบ เป�นศูนย
 หรือเป�นบวกก็ได� ข้ึนอยู กับขนาดของโครงการ        
ได�จากมูลค าปGจจุบันของผลประโยชน
รวม (PVB) หักออกด�วยมูลค าปGจจุบันของต�นทุนรวม (PVC) ของ
โครงการนั้น คือ 
 

          NPV = PVB-PVC 

            =     หรือ 

            =         หรือ 

            =  
          เม่ือ Bt หมายถึง ผลประโยชน
ของโครงการในปsท่ี t 
            Ct หมายถึง ต�นทุนของโครงการในปsท่ี t 
            r หมายถึง อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม 
            t หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1, 2, …, n) 
       หลักการตัดสินใจว าโครงการจะมีความเหมาะสมทางด�านการเงินหรือไม  พิจารณาท่ีค า 
NPV คือเม่ือ NPV > 0 หรือมีค าเป�นบวก แสดงว าโครงการนั้น ๆ มีความคุ�มค าต อการลงทุน  
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       (2)  อัตราส วนผลประโยชน
ต อค าลงทุน (Benefit Cost Ratio)  
         อัตราส วนผลประโยชน
ต อค าลงทุน คือ มูลค าปGจจุบันของผลประโยชน
รวม       
หารด�วยมูลค าปGจจุบันของค าลงทุนรวม ผลประโยชน
จะเกิดข้ึนตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ แม�ว าเม่ือ
การลงทุนโครงการผ านพ�นไปแล�ว ในขณะท่ีต�นทุนในการก อสร�างจะเกิดข้ึนเฉพาะในช วงการลงทุนเริ่มต�น
เท านั้น ส วนต�นทุนท่ีอยู ในรูปของค าใช�จ ายในการดําเนินงาน ซ อมแซมบํารุงรักษาและลงทุนทดแทนอุปกรณ
      
ท่ีเสื่อมสภาพจะเกิดข้ึนตลอดช วงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ จากนั้นจึงนําเอากระแสผลประโยชน
และ
กระแสต�นทุนของโครงการท่ีได�ปรับค าไปตามเวลาหรือคิดเป�นมูลค าปGจจุบัน แล�วมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหา
อัตราส วนผลประโยชน
ต อค าลงทุน (B/C Ratio) ดังนี้ 
 
          B/C Ratio = PVB/PVC 

                 
 
       ค า B/C Ratio อาจเท ากับหนึ่ง มากกว าหนึ่ง หรือน�อยกว าหนึ่งก็ได� แต หลักการ
ตัดสินใจท่ีแสดงว าโครงการมีความเหมาะสมและคุ�มค าต อการลงทุน คือ เม่ือ B/C Ratio = 1 หรือมีค า
มากกว า 1 
       (3)  อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Internal Rate of 
Return)  
         อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Internal Rate of 
Return: FIRR) คือ ผลตอบแทนเป�นร�อยละต อโครงการ หรือหมายถึง อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลด       
ท่ีทําให�มูลค าปGจจุบันสุทธิของโครงการมีค าเท ากับศูนย
 โดยสามารถหาค า FIRR ได�ดังนี้ 
 

               
        หลักการตัดสินใจว าโครงการมีความคุ�มค าการลงทุนด�านการเงิน ก็คือเม่ือ FIRR           
มีค าสูงและต�องสูงกว าอัตราดอกเบี้ยเฉพาะหรือค าเสียโอกาสของทุน สําหรับโครงการภาครัฐกําหนดท่ีเท ากับ 
12% หรือมากกว า 
     (5.3) การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
       การวิเคราะห
โครงการด�านเศรษฐศาสตร
 เป�นวิธีหนึ่งในการแสดงการใช�ทรัพยากร       
ไปอย างมีประสิทธิภาพและประหยัด ภายใต�จุดมุ งหมายหรือความต�องการของสังคม ในรูปแบบท่ีสะดวกและ
เหมาะสม โดยท่ีการวิเคราะห
โครงการจะมีการประเมินถึงผลตอบแทน (Benefits) และค าใช�จ าย (Costs) 
ต างๆ ของโครงการ ซ่ึงถ�าหากมูลค าผลตอบแทนมีมากกว ามูลค าใช�จ ายแล�ว โครงการนั้นก็เป�นโครงการท่ีให�
ผลตอบแทนคุ�มค า การวิเคราะห
โครงการจึงมีส วนช วยต อการตัดสินใจท่ีจะใช�ทรัพยากรไปอย างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักวิชาการ (ประสิทธิ์, 2535) อย างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ นอกจากจะให�ผลผลิตตาม
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ผลได� (Output) ของโครงการแล�ว ยังมีปGญหาผลกระทบในด�านต างๆ ท่ีพึงปรารถนาและไม พึงปรารถนา
ติดตามมา อันอาจทําให�สวัสดิการทางสังคมสูงข้ึนหรือเลวลง  ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานของระบบเศรษฐกิจ  
โดยกลไกราคาอาจไม สามารถเข�ามาจัดสรรการใช�ทรัพยากรในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพได� ดังนั้นในการพัฒนา
โครงการจึงมีความจําเป�นต�องคํานึงถึงผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมของโครงการ และนําเข�ามาวิเคราะห
         
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการให�โครงการมีทิศทางมีประสิทธิภาพสร�างความอยู ดีให�กับสังคม 
       สําหรับการประเมินโครงการด�านเศรษฐศาสตร
ภายหลังการก อสร�างของโครงการเข่ือน
ศรีนครินทร
 ซ่ึงเป�นโครงการพัฒนาแหล งน้ําแบบเอนกประสงค
 ตามวัตถุประสงค
หลักและวัตถุประสงค
รอง        
ในด�านต างๆ  ซ่ึงเป�นประโยชน
ของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
  ในการประเมินผลโครงการด�านเศรษฐศาสตร
นี้ 
เป�นการประเมินโครงการภายหลังการก อสร�าง (Post Project Appraisal) จึงเป�นการติดตามรวบรวมข�อมูล        
ท่ีเกิดข้ึนจริงนับจากเริ่มดําเนินการโครงการเป�นต�นมา รวมท้ังการประมาณการแนวโน�มของข�อมูลในอนาคต
ตลอดอายุโครงการท้ังด�านค าลงทุนและด�านประโยชน
ของโครงการ  
       ในการศึกษาวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
จะนําผลการศึกษาข�อมูลผลประโยชน
ของ
โครงการด�านต างๆ มาตีมูลค าในเชิงเศรษฐศาสตร
 โดยใช�หลักการตีค า (Valuation Technique) ในการศึกษา
นี้เน�นใช�หลักการตีมูลค าโดยใช�ราคาตลาด (Market Oriented Approach) เพ่ือตีค าประโยชน
 เนื่องจากราคา
ในตลาดแข งขันเป�นราคาท่ีแท�จริงท่ีสะท�อนถึงความหายากของทรัพยากร วิธีการตีค าทางเศรษฐศาสตร
         
แต ละด�านเเป�นดังนี้ 
       (1)  ค-าลงทุนพัฒนาและการก-อสร�าง 
         ค าลงทุนในการวิเคราะห
ด�านเศรษฐศาสตร
 ได�ปรับค าลงทุนทางการเงินให�เป�น
ทางด�านเศรษฐศาสตร
ด�วยค าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน เนื่องจากค าใช�จ ายท่ีได�จากการประมาณราคาดังกล าว 
เป�นค าใช�จ ายทางการเงิน ดังนั้นในการวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
 จึงต�องมีการปรับค าให�เป�นมูลค าทาง
เศรษฐศาสตร
 (Economic Prices) โดยใช�สัมประสิทธิ์การปรับค ามาตรฐาน (Standard Conversion Factors)              
ตามข�อเสนอแนะของสถาบันทางการเงินระหว างประเทศ ดังต อไปนี้ 
         ค าสัมประสิทธิ์  
         0.88 สําหรับงานโยธา 
         0.87 สําหรับงานเครื่องกล/ไฟฟNา 
         0.92 สําหรับค าดําเนินการและบํารุงรักษา 
         0.92 สําหรับรายการอ่ืนๆ 
       (2)  ตัวช้ีวัดการลงทุน 
         ตัวชี้วัดความเหมาะสมการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร
 ได�พิจารณาจากดัชนีตัวชี้วัด 
เช นเดียวกับการวิเคราห
ด�านการเงิน ได�แก  มูลค าปGจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  อัตราส วน
ผลประโยชน
ต อค าลงทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน         
ของโครงการ (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 
     (5.4) การลดผลกระทบจากการเกิดกWาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
       การตีมูลค าปริมาณการลดการปล อยก�าซ CO2 และการตีค าประโยชน
ของโครงการ
เข่ือนศรีนครินทร
 ด�านการลดการปล อยก�าซ CO2  ในการศึกษาแต ละปGจจัย เป�นดังนี้ 
       1) ปริมาณ CO2 ท่ีลดได� หมายถึง ในกรณีการผลิตไฟฟNาด�วยพลังน้ําของโรงไฟฟNา
เข่ือนศรีนครินทร
 ข้ึนอยู กับปริมาณไฟฟNาท่ีเข่ือนศรีนครินทร
ผลิตได� และอัตราการปล อย CO2 (Emission 
Factor) ท่ีสามารถทดแทนการผลิตไฟฟNาด�วยเชื้อเพลิงฟอสซิล 
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       2) การตีมูลค าประโยชน
ของการลดการปล อย CO2 ข้ึนอยู กับปริมาณ CO2 ท่ีลดได�
และค าใช�จ ายในการกําจัดและในกรณีการคิดค าสิทธิ์ในการปล อย  CO2 

     (5.5) การศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาติดตามโครงการด�านเศรษฐศาสตร 
       ทําการศึกษาวิเคราะห
โครงการด�านเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดล�อม จากโครงการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมหลังการก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 (กฟผ., 2530) ประกอบด�วย ประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมความเชื่อมโยงของโครงการกับเศรษฐกิจภูมิภาค ผลกระทบปGจจัย-ผลผลิต (Input-Output) 
ของโครงการ การวิเคราะห
ผลกระทบการเกษตร และการวิเคราะห
การลงทุน-ประโยชน
 (Cost-Benefit)          
ของโครงการ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะห
แต ละด�าน เป�นดังนี้ 
       (1)  ความเช่ือมโยงของโครงการกับเศรษฐกิจภูมิภาค 
         ได�มีการศึกษาโครงสร�างทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกท่ีเป�นท่ีต้ังเข่ือน       
ศรีนครินทร
 ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ
ด�านการเกษตร เช นเดียวกับแหล งแร  เม่ือมีการพัฒนาโครงการ        
ท่ีเก่ียวข�องด�านการเกษตร จะมีผลต อการเพ่ิมศักยภาพผลผลิตจากการทําฟาร
ม ในการศึกษาได�ทําการ
วิเคราะห
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมรายสาขาของภูมิภาคและระดับจังหวัด และพิจารณา         
ในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ 
       (2)  ผลกระทบปYจจัย-ผลผลิต (Input-Output) ของโครงการ 
         การศึกษาผลกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบ งออกเป�นข้ันการก อสร�าง         
และข้ันดําเนินการ การลงทุนของโครงการส วนใหญ อยู ในข้ันการก อสร�าง ซ่ึงจะกระตุ�นการผลิตทางตรงและ
ทางอ�อม ในการศึกษาจึงทําการคํานวณการขยายตัวของผลทางเศรษฐกิจในข้ันก อสร�าง โดยใช�ตารางปGจจัย-
ผลผลิต ปs ค.ศ. 1975 (Input-Output) การวิเคราะห
เป�นมูลค าผลผลิตแต ละสาขาของการลงทุนโครงการ 
ส วนในข้ันดําเนินการ เนื่องจากการลงทุนดําเนินการของโครงการผลิตพลังงานไฟฟNาด�วยพลังน้ําเป�นการลงทุน 
ท่ีตํ่ากว าการใช�พลังงานความร�อน ในการศึกษาวิเคราะห
ตีเป�นมูลค าการขยายตัวผลผลิตแต ละสาขา
เช นเดียวกัน 
       (3)  การวิเคราะหผลกระทบการเกษตร 
         โครงการโรงไฟฟNาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร
จัดสรรน้ําให�กับการชลประทานในพ้ืนท่ี 
7 จังหวัด ซ่ึงมีสาขาการผลิตเกษตรกรรมในหลายด�านเป�นสาขาหลัก การศึกษาทําการวิเคราะห
กรณีมีและไม มี
โครงการโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงผลิตผลทางการเกษตรจากการชลประทาน และมีการตีมูลค า
ผลิตผลการเกษตรท่ีเกิดข้ึนเป�นผลประโยชน
ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลกระทบทางด�าน        
การใช�ท่ีดิน การปฏิบัติทําการเกษตร และรายได�ของครัวเรือน 
       (4)  การวิเคราะหการลงทุน-ประโยชน (Cost-Benefit) ของโครงการ 
         การศึกษาวิเคราะห
ได�แบ งออกเป�น 2 ส วนคือ การลงทุนและผลประโยชน

โครงการทางตรง และการลงทุนและผลประโยชน
โครงการทางอ�อม ประโยชน
ทางตรงของโครงการตีมูลค าจาก
การผลิตพลังงานไฟฟNา ส วนการตีค าประโยชน
โครงการทางอ�อมเป�นทางด�านการชลประทาน ด�านการ
ท องเท่ียว ด�านการประมง ด�านการสาธารณสุขและสุขภาพ ด�านป�าไม�และสัตว
ป�า และด�านโบราณคดี 
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  3) ผลการศึกษา 
   (1)  ภาพรวมทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
     พ้ืนท่ีท่ีได�รับผลจากการพัฒนาโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 ซ่ึงอยู ในเปNาหมายดําเนินการระบบ
ลุ มน้ําแม กลองครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร           
และเพชรบุรี ในปs พ.ศ. 2556 พ้ืนท่ีนี้มีจํานวนประชากร รวมประมาณ 4.6 ล�านคน  จากรายงานสถิติข�อมูล
ผลิตภัณฑ
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) พ้ืนท่ีนี้มีมูลค า
ผลิตภัณฑ
รวม 744,937 ล�านบาท และมีรายได�เฉลี่ยต อหัวประชากร 161,345 บาท ซ่ึงเป�นรายได�เฉลี่ยต อหัว
ตํ่ากว าเม่ือเปรียบเทียบกับของประชากรท้ังประเทศ คือ 193,394 บาท แต จะสูงกว ารายได�เฉลี่ยต อหัว           
ของประชากรในภาคตะวันตก คือ 127,293 บาท 
     จากรายงานการศึกษาภาวะทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในข้ันตอนก อนการก อสร�างโครงการ และ
ข้ันตอนการดําเนินการโครงการ พ้ืนท่ีศึกษามีมูลค าผลิตภัณฑ
ประมาณหนึ่งในสามข้ึนอยู กับภาคเกษตรกรรม 
แต อย างไรก็ตามสัดส วนภาคการผลิตด�านเกษตรกรรมมีแนวโน�มลดลงจาก 44% ในปs 2518 เหลือ 33.6%           
ในปs 2527 หลังจากปs 2523 เม่ือเริ่มเป�ดดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร
 สาขาเกษตรกรรมยังมีการขยายตัวลดลง
อีกอันเนื่องมาจากภาคการค�าการเกษตรท่ีตกตํ่าอันเนื่องมาจากปGญหาราคาน้ําตาล  เนื่องจากอุปทานสินค�า          
มีจํานวนมาก และอุตสาหกรรมการเกษตรก็มีอัตราการขยายตัวท่ีลดลงเช นกัน 
     ในช วงการก อสร�างโครงการ (พ.ศ. 2517-2523) สาขาการเหมืองแร ในพ้ืนโดยเฉพาะ         
ในจังหวัดกาญจนบุรีในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ มีการขยายตัวอย างรวดเร็วจากความต�องการวัสดุในการก อสร�าง   
และเม่ือเริ่มดําเนินการโครงการ สาขาการไฟฟNาและการประปามีการขยายตัวอย างรวดเร็ว มีผลมาจากการ
ผลิตไฟฟNาของโครงการ และนโยบายด�านการมีไฟฟNาชนบทของรัฐบาลขณะนั้น 
     จากสถิติข�อมูลผลิตภัณฑ
จังหวัดของ สศช. พ.ศ.2518-2527 ดังแสดงในตาราง 3.7-1 
เศรษฐกิจของจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษา ก อนการดําเนินการโครงการ ในปs พ.ศ.2518 โครงสร�างการผลิตของ
จังหวัด ข้ึนอยู กับสาขาเกษตรกรรม ถึงร�อยละ 43.95 รองลงมาเป�นสาขาการขายส งและการขายปลีก          
มีสัดส วนร�อยละ 16. 89 และสาขาอุตสาหกรรม ร�อยละ 15.38 ในส วนสาขาการไฟฟNา แก�ส และการประปา  
มีสัดส วนการผลิตเพียงร�อยละ 1.10 ของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด ในขณะท่ีสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการ
ขายส งและการขายปลีกมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงกว าสาขาการเกษตรทําให�มีสัดส วนผลิตภัณฑ
ท่ีสูงข้ึน อัตรา
การขยายตัวภาคการผลิตเม่ือพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
จังหวัด  ในช วงการก อสร�าง
โครงการ มีอัตราการขยายตัวในภาพรวมเฉลี่ยร�อยละ 14.24 ต อปs และเม่ือเริ่มเป�ดดําเนินการโครงการ            
มีอัตราการขยายตัวในภาพรวมท่ีลดลง คือเฉลี่ยร�อยละ 9.17 ต อปs เม่ือพิจารณาแต ละสาขาการผลิต ในช วง
การก อสร�างส วนใหญ มีอัตราการขยายตัวท่ีสูง โดยสาขาการทําเหมืองแร และย อยหินมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 
ส วนสาขาอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุด 
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ตาราง 3.7-1  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด ระหว-างป̂ พ.ศ. 2518-2527 
หน-วย :ล�านบาท 

สาขา ป^ พ.ศ. อัตราเพ่ิมต-อป ̂ อัตราเพ่ิมต-อป ̂
  2518 % 2523 % 2527 % 2518-2523 2523-2527 
เกษตรกรรม 11,499 43.95 19,642 38.60 24,284 33.60 11.30 5.45 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 617 2.36 2,542 5.00 2,738 3.79 32.37 1.87 
อุตสาหกรรม 4,023 15.38 5,839 11.47 9,899 13.70 7.74 14.11 
การก อสร�าง 706 2.70 1,690 3.32 2,467 3.41 19.07 9.92 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 287 1.10 585 1.15 1,701 2.35 15.26 30.61 
การขนส ง และการคมนาคม 1,512 5.78 4,055 7.97 5,327 7.37 21.82 7.05 
การขายส ง และการขายปลีก 4,420 16.89 9,469 18.61 13,965 19.32 16.46 10.20 
การธนาคาร ประกันภัย และ
อสังหาริมทรัพย
 589 2.25 1,971 3.87 4,069 5.63 27.31 19.86 
ความเป�นเจ�าของท่ีพักอาศัย 345 1.32 559 1.10 857 1.19 10.11 11.29 
การบริหารราชการและการปNองกัน
ประเทศ 975 3.73 1,909 3.75 2,904 4.02 14.39 1.06 
บริการ 1,191 4.55 2,623 5.16 4,064 5.62 17.31 11.56 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 26,163 100.00 50,883 100.00 72,274 100.00 14.24 9.17 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต อคน (บาท) 9,163 15,876 20,870 11.62 7.08 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2528 
 
     จากการศึกษาติดตามภาวะเศรษฐกิจภาพของจังหวัดท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีโครงการ จากข�อมูล
สถิติผลิตภัณฑ
จังหวัดของ สศช. ระหว างปs พ.ศ.2538-2556 ซ่ึงเป�นช วงอยู ในระหว างดําเนินโครงการ             
ดังแสดงในตาราง 3.7-2 พ้ืนท่ีโครงการ  7 จังหวัดมีมูลค าผลิตภัณฑ
 รวม 744,937 ล�านบาท โครงสร�างการ
ผลิตของจังหวัด สาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มสัดส วนการผลิตเพ่ิมข้ึน จากสัดส วนร�อยละ11.43 ในปs พ.ศ.2538 
เป�นร�อยละ 16.23 ของท้ังหมด ในปs พ.ศ.2556 ในขณะท่ีสาขานอกเกษตรยังคงมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
ร�อยละ 
83.77 ของท้ังหมด โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมมีแนวโน�มมีสัดส วนผลิตภัณฑ
ท่ีสูงข้ึน คือคิดเป�นร�อยละ 
41.44 ของท้ังหมด  
     อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษามีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 6.10 ต อปs โดยท่ีสาขาการไฟฟNา แก�ส และการประปามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด          
คือ เพ่ิมข้ึนร�อยละ 11.72 ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 8.64 
ต อปs ซ่ึงสูงกว าแนวโน�มอัตราการขยายตัวของภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 5.79 
ต อปs ซ่ึงอาจเนื่องจากภาคเกษตรได�รับผลจากระบบชลประทานในพ้ืนท่ีท่ีได�รับน้ําจากโครงการเข่ือนต างๆ              
ในพ้ืนท่ี 
     สําหรับรายได�ต อหัวของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา พิจารณาจากผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด             
ต อหัว เท ากับ 161,345 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 5.25 ต อปs  ซ่ึงคิดเป�น
รายได�ต อหัวท่ีสูงกว าเม่ือเปรียบเทียบกับของประชากรในภาคตะวันตก ท่ีมีรายได�เฉลี่ยต อหัวเท ากับ 
127,293.8 บาท/ปs 
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ตารางท่ี  3.7-2  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด ระหว-างป̂ พ.ศ.2538-2556 

               หน-วย :ล�านบาท 
  ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 
  2538 2548 2556 เฉลี่ย % 

สาขา มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2518-2556 
ภาคเกษตร 29,608 11.43 57,459 11.91 120,883 16.23 8.64 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 24,707 9.54 47,242 9.79 105,236 14.13 8.83 
การประมง 4,901 1.89 10,217 2.12 15,646 2.10 9.06 
ภาคนอกเกษตร 229,478 88.57 425,139 88.09 624,055 83.77 5.79 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4,733 1.83 5,568 1.15 9,041 1.21 4.47 
อุตสาหกรรม 114,769 44.30 215,894 44.74 308,714 41.44 5.83 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 7,766 3.00 32,780 6.79 47,142 6.33 11.72 
การก อสร�าง 10,090 3.89 13,288 2.75 21,464 2.88 5.07 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
  
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 38,313 14.79 49,908 10.34 75,920 10.19 3.99 
โรงแรมและภัตตาคาร 2,955 1.14 3,705 0.77 6,854 0.92 5.52 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 10,434 4.03 19,938 4.13 23,561 3.16 4.98 
ตัวกลางทางการเงิน 9,107 3.52 11,772 2.44 23,029 3.09 6.02 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช า 
และบริการทางธุรกิจ 7,201 2.78 17,865 3.70 22,839 3.07 6.85 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ 
 รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ 9,955 3.84 24,798 5.14 30,156 4.05 6.48 
การศึกษา 7,841 3.03 16,729 3.47 35,532 4.77 8.98 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 2,898 1.12 7,688 1.59 12,637 1.70 8.72 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วนบุคคล
อื่นๆ 3,025 1.17 4,591 0.95 5,960 0.80 4.01 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 391 0.15 615 0.13 1,205 0.16 8.08 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 259,086 100.00 482,598 100.00 744,937 100.00 6.10 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 64,948  109,635  161,345  5.25 
ประชากร (1,000 คน) 3,989  4,402  4,617  0.82 

หมายเหตุ : ค ารวมของ 7 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
 
     เม่ือพิจารณาภาวะทางเศรษฐกิจรายจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด จากข�อมูลสถิติผลิตภัณฑ

จังหวัด ของ สศช. พ.ศ.2538-2556  ในช วงท่ีโครงการเป�ดดําเนินการ เป�นดังนี้ 
     1) จังหวัดกาญจนบุรี 
      จากข�อมูลสถิติผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ.2538-2556 ดังแสดงในตาราง 3.7-3 
จังหวัดกาญจนบุรีในปs พ.ศ. 2556 มีมูลค าผลิตภัณฑ
 รวม 84,785 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของจังหวัด 
สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปs พ.ศ.2538 จากร�อยละ 16.24 เพ่ิมข้ึนเป�นร�อยละ 25.87          
ของท้ังหมด ในขณะท่ีนอกสาขาภาคเกษตรมีสัดส วนคิดเป�นร�อยละ 74.13 ของท้ังหมด สําหรับสาขา
อุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
คิดเป�นร�อยละ 26.59 ของท้ังหมด ซ่ึงจัดเป�นจังหวัดท่ีมีโครงสร�าง         
การผลิตท่ีมีสัดส วนการกระจายอยู นอกสาขาการภาคเกษตรค อนข�างสูง 
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยร�อยละ 4.86 ต อปs โดยท่ีสาขาลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคลมีอัตราการขายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยสูงสุด คือร�อยละ 
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16.39 ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 8.05 ต อปs ซ่ึงสูงกว า
แนวโน�มอัตราการขยายตัวของสาขาภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเพียงร�อยละ 4.16 ต อปs  
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต อคนเท ากับ 
105,701 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 4.03 ต อปs เป�นจังหวัดท่ีประชากร         
มีรายได�ต อหัวจัดเป�นอันดับท่ี 4 ของพ้ืนท่ีศึกษา และประชากรมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยตํ่ากว าค าเฉลี่ย                   
เม่ือเปรียบเทียบกับรายได�เฉลี่ยต อหัวของประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัวเท ากับ 161,345 
บาท/ปs 
     2) จังหวัดเพชรบุรี 
       จากข�อมูลสถิติผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ. 2538-2556 ดังแสดงในตาราง 3.7-4 จังหวัด
เพชรบุรี ในปs พ.ศ. 2556 มีมูลค าผลิตภัณฑ
รวม 58,663 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของจังหวัด สาขาภาค
เกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปs พ.ศ. 2538 จากร�อยละ 11.41 เพ่ิมข้ึนเป�นร�อยละ 15.94 ของท้ังหมด 
ในขณะท่ีสาขานอกภาคเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
ค อนข�างสูง คือคิดเป�นสัดส วนร�อยละ 84.06 ของท้ังหมด 
สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
คิดเป�นร�อยละ 22.47 ของท้ังหมด จัดเป�นจังหวัดท่ีมี
โครงสร�างการผลิตท่ีกระจายในสาขาการผลิตต างๆ ค อนข�างน�อย  
       อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 7.09 ต อปs โดยท่ีสาขาอุตสาหกรรมมีอัตราการขายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 18.30 ต อปs 
สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 9.85 ต อปs ซ่ึงสูงกว าแนวโน�มอัตรา
การขยายตัวของภาคนอกการเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 6.81 ต อปs  
       สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต อคนเท ากับ 
123,396 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 6.39 ต อปs เป�นจังหวัดท่ีประชากร              
มีรายได�เฉลี่ยต อหัวจัดเป�นอันดับท่ี 3 ของพ้ืนท่ีศึกษา และมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยตํ่ากว าค าเฉลี่ยเม่ือเปรียบเทียบ
กับรายได�เฉลี่ยต อหัวของประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัวเท ากับ 161,345 บาท/ปs 
     3) จังหวัดสุพรรณบุรี 
      จากข�อมูลสถิติผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ. 2538-2556  ดังแสดงในตาราง 3.7-5 
ในปs พ.ศ. 2556 จังหวัดสุพรรณบุรีมีมูลค าผลิตภัณฑ
รวม 81,072 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของจังหวัด
สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปs พ.ศ. 2538 จากร�อยละ 29.14 เพ่ิมข้ึนเป�นสัดส วนร�อยละ 
37.79 ของท้ังหมด ในขณะท่ีสาขานอกภาคเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
 คิดเป�นสัดส วนร�อยละ 62.21  
ของท้ังหมด สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
คิดเป�นร�อยละ 14.39 ของท้ังหมด จัดเป�น
จังหวัดท่ีมีโครงสร�างการผลิตท่ีกระจายในสาขาการผลิตต างๆ ค อนข�างมาก  
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 6.78 ต อปs โดยท่ีสาขาลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคลมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 14.71 ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 9.12 ต อปs ซ่ึงสูง
กว าแนวโน�มอัตราการขยายตัวของสาขานอกภาคเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 5.95 ต อปs ซ่ึงอาจ
เนื่องจากภาคเกษตรได�รับผลจากระบบชลประทานในพ้ืนท่ีท่ีได�รับน้ําจากโครงการเข่ือนต างๆ ในพ้ืนท่ี 
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดต อคนเท ากับ 
94,932 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร�อยละ 6.66 ต อปs  เป�นจังหวัดท่ีประชากร        
มีรายได�ต อหัวจัดเป�นอันดับท่ี 6 ของพ้ืนท่ีศึกษา และประชากรมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยตํ่ากว าค าเฉลี่ยเม่ือ
เปรียบเทียบกับของประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัวเท ากับ 161,345 บาท/ปs 
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ตาราง  3.7-3  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดกาญจนบุรี  
หน-วย :ล�านบาท 

สาขา 
ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 

2538 2548 2556 เฉลี่ย % 
มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2518-2556 

ภาคเกษตร 6,103 16.24 8,698 17.38 21,935 25.87 8.05 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 5,994 15.95 8,486 16.95 21,715 25.61 8.13 
การประมง 109 0.29 212 0.42 220 0.26 5.42 
ภาคนอกเกษตร 31,485 83.76 41,358 82.62 62,850 74.13 4.16 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 1,458 3.88 1,382 2.76 1,556 1.83 1.55 
อุตสาหกรรม 9,629 25.62 13,574 27.12 22,547 26.59 6.31 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 1,126 3.00 1,552 3.10 2,620 3.09 4.98 
การก อสร�าง 2,769 7.37 1,900 3.80 2,352 2.77 0.46 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 4,345 11.56 4,845 9.68 7,728 9.11 3.54 
โรงแรมและภัตตาคาร 1,430 3.80 1,086 2.17 1,761 2.08 2.13 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 3,676 9.78 2,733 5.46 3,260 3.85 -0.09 
ตัวกลางทางการเงิน 1,202 3.20 1,517 3.03 2,944 3.47 5.85 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและบริการ
ทางธุรกิจ 889 2.37 2,282 4.56 3,008 3.55 7.25 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ รวมท้ัง
การประกัน สังคมภาคบังคับ 2,932 7.80 5,702 11.39 7,120 8.40 5.22 
การศึกษา 1,258 3.35 2,918 5.83 5,191 6.12 8.33 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 323 0.86 1,112 2.22 1,683 1.99 10.28 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วน
บุคคลอื่นๆ 366 0.97 662 1.32 890 1.05 5.25 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 81 0.22 93 0.19 191 0.23 16.39 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 37,588 100.00 50,055 100.00 84,785 100.00 4.86 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 54,134 64,214 105,701 4.03 
ประชากร (1,000 คน) 694 780 802 0.81 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
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ตาราง  3.7-4  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดเพชรบุร ี
หน-วย :ล�านบาท 

สาขา 
ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 

2538 2548 2556 เฉลี่ย % 
มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2538-2556 

ภาคเกษตร 1,993 11.41 4,518 11.49 9,351 15.94 9.85 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 1,827 10.46 3,875 9.85 8,662 14.77 10.04 
การประมง 165 0.95 643 1.63 688 1.17 9.97 
ภาคนอกเกษตร 15,467 88.59 34,808 88.51 49,312 84.06 6.81 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 509 2.92 1,233 3.14 2,105 3.59 10.08 
อุตสาหกรรม 1,356 7.76 10,125 25.75 13,184 22.47 18.30 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 495 2.83 945 2.40 1,602 2.73 7.13 
การก อสร�าง 1,800 10.31 2,233 5.68 2,782 4.74 4.96 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยาน
ยนต
 จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 2,683 15.36 3,513 8.93 4,321 7.37 3.40 
โรงแรมและภัตตาคาร 472 2.70 1,511 3.84 2,424 4.13 12.54 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 2,191 12.55 2,777 7.06 3,157 5.38 2.35 
ตัวกลางทางการเงิน 1,170 6.70 1,530 3.89 2,751 4.69 5.77 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและ
บริการทางธุรกิจ 943 5.40 1,932 4.91 2,589 4.41 6.36 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ 
รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ 2,157 12.35 5,221 13.28 6,585 11.23 6.65 
การศึกษา 1,068 6.12 2,346 5.97 5,728 9.76 10.04 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 265 1.52 943 2.40 1,314 2.24 10.06 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการ
ส วนบุคคลอื่นๆ 322 1.85 462 1.18 630 1.07 4.30 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 38 0.22 36 0.09 140 0.24 12.89 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 17,460 100.00 39,326 100.00 58,663 100.00 7.09 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 41,253  85,278  123,396  6.39 
ประชากร (1,000 คน) 423  461  475  0.65 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
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ตาราง  3.7-5  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี 
         หน-วย :ล�านบาท 

สาขา 
ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 

เฉลี่ย % 
2538-2556 

2538 2548 2556 
มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 

ภาคเกษตร 7,596 29.14 13,731 30.84 30,635 37.79 9.12 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 7,290 27.97 13,058 29.32 29,968 36.96 9.29 
การประมง 305 1.17 674 1.51 667 0.82 7.91 
ภาคนอกเกษตร 18,468 70.86 30,800 69.16 50,437 62.21 5.95 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 1,365 5.24 1,240 2.78 2,273 2.80 5.28 
อุตสาหกรรม 3,124 11.98 5,637 12.66 11,664 14.39 9.27 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 510 1.96 908 2.04 1,605 1.98 6.92 
การก อสร�าง 1,956 7.51 1,476 3.32 2,999 3.70 4.19 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 3,709 14.23 4,993 11.21 7,392 9.12 4.21 
โรงแรมและภัตตาคาร 116 0.45 170 0.38 321 0.40 6.41 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 819 3.14 1,445 3.25 2,173 2.68 6.09 
ตัวกลางทางการเงิน 1,734 6.65 2,014 4.52 4,186 5.16 5.70 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและ
บริการทางธุรกิจ 1,844 7.08 4,181 9.39 4,107 5.07 5.02 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ 
รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ 1,157 4.44 3,224 7.24 2,720 3.36 5.43 
การศึกษา 1,465 5.62 3,275 7.35 7,675 9.47 9.84 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 349 1.34 1,437 3.23 2,300 2.84 11.67 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วน
บุคคลอื่นๆ 272 1.04 646 1.45 861 1.06 6.84 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 47 0.18 152 0.34 161 0.20 14.71 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 26,064 100.00 44,531 100.00 81,072 100.00 6.78 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 31,184 51,527 94,932 6.66 
ประชากร (1,000 คน) 836 864 854 0.12 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
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     4) จังหวัดสมุทรสงคราม 
      จากข�อมูลสถิติมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ. 2538-2556 ดังแสดงในตาราง 
3.7-6 ในปs พ.ศ. 2556 จังหวัดสมุทรสงครามมีมูลค าผลิตภัณฑ
 รวม 18,352 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของ
จังหวัด สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนลดลงเม่ือเทียบกับปs พ.ศ. 2538 จากร�อยละ 13.10 ลดลงเหลือร�อยละ 
10.93 ของท้ังหมด ในขณะท่ีภาคนอกเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
เพ่ิมข้ึน คิดเป�นสัดส วนร�อยละ 89.07 
ของท้ังหมด สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
คิดเป�นร�อยละ 28.22 ของท้ังหมด จึงจัดเป�น
จังหวัดท่ีมีโครงสร�างการผลิตท่ีกระจายในสาขาการผลิตต างๆ ค อนข�างน�อย  
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 4.69 ต อปs โดยท่ีสาขาลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคลมีอัตราการขายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือ ร�อยละ 36.46 
ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 4.74 ต อปs ซ่ึงใกล�เคียงกับ
แนวโน�มอัตราการขยายตัวของสาขาภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 4.78 ต อปs           
ซ่ึงอาจเนื่องจากภาคเกษตรของจังหวัดมีพ้ืนท่ีได�รับผลจากระบบชลประทานจากโครงการเข่ือนต างๆ น�อย 
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต อคนเท ากับ 
97,776 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร�อยละ 5.06 ต อปs เป�นจังหวัดท่ีประชากรมีรายได�
ต อจัดเป�นอันดับท่ี 5 ของพ้ืนท่ีศึกษา และมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยตํ่ากว าค าเฉลี่ยเม่ือเปรียบเทียบกับของประชากร
ในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัว เท ากับ 161,345 บาท/ปs  
     5) จังหวัดนครปฐม 

      จากข�อมูลสถิติมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดของ สศช. พ.ศ. 2538-2556 ดังแสดงในตาราง 
3.7-7 ในปs พ.ศ. 2556 จังหวัดนครปฐม มีมูลค าผลิตภัณฑ
รวม 42,074 ล�านบาท โครงสร�างการผลิต          
ของจังหวัด สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปs พ.ศ. 2538 จากร�อยละ 26.72 เพ่ิมข้ึนเป�นร�อยละ 
39.10 ของท้ังหมด ในขณะท่ีสาขาภาคนอกเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
ลดลง จากร�อยละ  73.28 เป�นสัดส วนร�อยละ 
60.90 ของท้ังหมด สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
 คิดเป�นร�อยละ 5.46 ของท้ังหมด           
จึงจัดเป�นจังหวัดท่ีมีโครงสร�างการผลิตท่ีกระจายในสาขาการผลิตต างๆ ค อนข�างมาก  
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 8.99 ต อปs โดยท่ีสาขาลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคลมีอัตราการขายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือ ร�อยละ 23.43 
ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 11.98 ต อปs ซ่ึงสูงกว าแนวโน�ม
อัตราการขยายตัวของสาขาภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 7.83 ต อปs ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากภาคเกษตรของจังหวัดได�รับผลดีจากระบบชลประทานของโครงการเข่ือนต างๆ ในพ้ืนท่ี 
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดต อคนเท ากับ 
73,074 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�ต อหัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร�อยละ 9.87 ต อปs เป�นจังหวัดท่ีประชากร 
มีรายได�ต อหัวจัดเป�นอันดับท่ี  7 หรือลําดับสุดท�ายของพ้ืนท่ีศึกษา และประชากรมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยตํ่ากว า
ค าเฉลี่ยเม่ือเปรียบเทียบกับของประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัว เท ากับ 161,345 บาท/ปs 
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ตาราง  3.7-6  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดสมุทรสงคราม 
หน-วย :ล�านบาท 

ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 
เฉลี่ย % 

2538-2556 
สาขา 2538 2548 2556 

มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 
ภาคเกษตร 1,115 13.10 1,699 12.75 2,006 10.93 4.74 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 300 3.52 1,280 9.61 1,650 8.99 11.26 
การประมง 815 9.58 419 3.14 356 1.94 -0.73 
ภาคนอกเกษตร 7,398 86.90 11,622 87.25 16,345 89.07 4.78 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 25 0.29 169 1.27 83 0.45 14.95 
อุตสาหกรรม 2,857 33.56 3,851 28.91 5,178 28.22 3.62 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 259 3.04 279 2.10 483 2.63 4.14 
การก อสร�าง 403 4.73 388 2.91 962 5.24 8.01 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 1,166 13.70 1,524 11.44 2,170 11.82 3.79 
โรงแรมและภัตตาคาร 43 0.50 81 0.61 146 0.79 7.86 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 512 6.01 1,076 8.08 1,547 8.43 9.28 
ตัวกลางทางการเงิน 586 6.88 751 5.64 1,071 5.84 4.13 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและบริการทาง
ธุรกิจ 308 3.62 698 5.24 1,219 6.64 8.33 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 392 4.61 1,113 8.35 808 4.40 5.35 
การศึกษา 514 6.04 932 6.99 1,379 7.51 13.48 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 135 1.59 442 3.32 569 3.10 9.12 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วนบุคคลอื่นๆ  184 2.17 284 2.13 495 2.70 5.77 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 13 0.16 36 0.27 235 1.28 36.46 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 8,513 100.00 13,321 100.00 18,352 100.00 4.69 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 42,596  67,418  97,776  5.06 
ประชากร (1,000 คน) 200  198  188  -0.34 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
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ตาราง  3.7-7  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดนครปฐม 
หน-วย :ล�านบาท 

ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 
สาขา 2538 2548 2556 เฉลี่ย % 

มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2538-2556 
ภาคเกษตร 2,483 26.72 5,045 30.26 16,451 39.10 11.98 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 2,420 26.04 4,918 29.49 16,266 38.66 12.12 
การประมง 63 0.68 127 0.76 186 0.44 8.08 
ภาคนอกเกษตร 6,809 73.28 11,630 69.74 25,622 60.90 7.83 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 24 0.26 96 0.58 278 0.66 21.00 
อุตสาหกรรม 651 7.00 531 3.18 2,296 5.46 11.81 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 169 1.82 241 1.44 471 1.12 6.26 
การก อสร�าง 771 8.30 897 5.38 2,078 4.94 11.07 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 1,052 11.32 1,580 9.47 4,140 9.84 8.42 
โรงแรมและภัตตาคาร 73 0.79 74 0.44 103 0.24 3.05 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 471 5.07 895 5.37 2,061 4.90 12.00 
ตัวกลางทางการเงิน 504 5.42 772 4.63 1,808 4.30 8.31 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและบริการทาง
ธุรกิจ 473 5.09 1,047 6.28 1,767 4.20 8.04 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 913 9.83 2,050 12.29 1,955 4.65 4.78 
การศึกษา 1,223 13.16 2,570 15.41 7,099 16.87 10.47 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 196 2.11 413 2.48 815 1.94 8.60 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วนบุคคล
อื่นๆ 229 2.47 431 2.59 684 1.62 6.36 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 59 0.64 33 0.20 69 0.16 23.43 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 9,292 100.00 16,675 100.00 42,074 100.00 8.99 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 13,990 25,948 73,074 9.87 
ประชากร (1,000 คน) 664 643 576 -0.78 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.), 2557 
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     6) จังหวัดราชบุรี 
      จากข�อมูลสถิติมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ.2538-2556 ดังแสดงในตาราง 
3.7-8 ในปs พ.ศ.2556 จังหวัดราชบุรีมีมูลค าผลิตภัณฑ
รวม 142,182 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของจังหวัด 
สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเล็กน�อยเม่ือเทียบกับปs พ.ศ.2538 จากร�อยละ 15.29 เพ่ิมข้ึนเป�นร�อยละ 17.54 
ของท้ังหมด ในขณะท่ีสาขาภาคนอกเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
ลดลง จากร�อยละ 84.71 เป�นสัดส วนร�อยละ 82.46 
ของท้ังหมด สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
คิดเป�นร�อยละ  25.68 ของท้ังหมด จึงจัดเป�นจังหวัด
ท่ีมีโครงสร�างการผลิตท่ีกระจายในสาขาการผลิตต างๆ ค อนข�างน�อย  
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดในภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 7.35 ต อปs โดยท่ีสาขาการไฟฟNา แก�ส และการประปามีอัตราการขายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือ ร�อยละ 28.34 
ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 8.31 ต อปs ซ่ึงสูงกว าแนวโน�มอัตรา
การขยายตัวของสาขาภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 7.23 ต อปs ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก
ภาคเกษตรของจังหวัดได�รับผลจากระบบชลประทานจากโครงการเข่ือนต างๆ ในพ้ืนท่ีค อนข�างดี 
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดต อคนเท ากับ 
177,569 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 7.14 ต อปs  เป�นจังหวัดท่ีประชากร          
มีรายได�ต อพัวจัดเป�นอันดับท่ี 2 ของพ้ืนท่ีศึกษา และประชากรมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยสูงกว าค าเฉลี่ยของ
ประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัว เท ากับ 161,345 บาท/ปs  
     7) จังหวัดสมุทรสาคร 
      จากข�อมูลสถิติมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด ของ สศช. พ.ศ.2538-2556 ดังแสดงในตาราง 
3.7-9 จังหวัดสมุทรสาครในปs พ.ศ.2556 มีมูลค าผลิตภัณฑ
 รวม 344,938 ล�านบาท โครงสร�างการผลิตของ
จังหวัด สาขาภาคเกษตรมีสัดส วนเพ่ิมข้ึนเล็กน�อยเม่ือเทียบกับปs พ.ศ.2538 จากร�อยละ 3.42 เพ่ิมข้ึนเป�น  
ร�อยละ 4.90 ของท้ังหมด ในขณะท่ีสาขาภาคนอกเกษตรมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
ลดลงเล็กน�อย จากร�อยละ 
96.58 เป�นสัดส วนร�อยละ 95.10 ของท้ังหมด สําหรับสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ
 คิดเป�น         
ร�อยละ 68.39 ของท้ังหมด จึงจัดเป�นจังหวัดท่ีมีโครงสร�างการผลิตท่ีข้ึนอยู กับสาขาอุตสาหกรรมค อนข�างสูง  
      อัตราการขยายตัวของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด ในภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 5.78 ต อปs โดยท่ีสาขาการทําเหมืองแร และเหมืองหินมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด คือ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร�อยละ 17.15 ต อปs สําหรับสาขาภาคเกษตรมีแนวโน�มการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 10.87 ต อปs          
ซ่ึงสูงกว าแนวโน�มอัตราการขยายตัวของสาขาภาคนอกเกษตร ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร�อยละ 5.69 
ต อปs ซ่ึงอาจเนื่องมาจากภาคเกษตรของจังหวัดได�รับผลจากระบบชลประทานในพ้ืนท่ี 
      สําหรับรายได�ต อหัวของประชากร พิจารณาจากมูลค าผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต อหัว 
เท ากับ 317,810 บาท/ปs มีอัตราการขยายตัวของรายได�เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 5.78 ต อปs เป�นจังหวัดท่ี
ประชากรมีรายได�ต อหัวจัดเป�นอันดับท่ี  1 ของพ้ืนท่ีศึกษา และประชากรมีรายได�ต อหัวเฉลี่ยสูงกว าค าเฉลี่ย
ของประชากรในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยต อหัวเท ากับ 161,345 บาท/ปs 
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ตาราง  3.7-8  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดราชบุรี 
หน-วย :ล�านบาท 

ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 
สาขา 2538 2548 2556 เฉลี่ย % 

มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2538-2556 
ภาคเกษตร 6,236 15.29 13,715 14.23 24,942 17.54 8.31 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 6,145 15.07 13,424 13.93 24,403 17.16 8.29 
การประมง 90 0.22 292 0.30 539 0.38 14.01 
ภาคนอกเกษตร 34,553 84.71 82,649 85.77 117,240 82.46 7.23 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 1,146 2.81 1,149 1.19 1,858 1.31 4.84 
อุตสาหกรรม 14,398 35.30 25,618 26.58 36,508 25.68 6.10 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 1,292 3.17 22,073 22.91 31,019 21.82 28.34 
การก อสร�าง 1,605 3.94 1,862 1.93 3,528 2.48 6.87 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 5,524 13.54 7,412 7.69 11,402 8.02 4.34 
โรงแรมและภัตตาคาร 240 0.59 226 0.23 475 0.33 4.31 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 1,288 3.16 7,125 7.39 6,875 4.84 13.28 
ตัวกลางทางการเงิน 1,984 4.86 2,312 2.40 4,376 3.08 5.28 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและบริการทาง
ธุรกิจ 1,437 3.52 3,389 3.52 3,523 2.48 5.52 
การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ รวมท้ัง
การประกัน สังคมภาคบังคับ 1,944 4.77 5,553 5.76 7,055 4.96 7.57 
การศึกษา 1,674 4.10 3,318 3.44 6,848 4.82 8.33 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 1,236 3.03 1,734 1.80 2,512 1.77 4.16 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วนบุคคลอื่นๆ  671 1.64 670 0.70 946 0.67 2.87 
ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 114 0.28 208 0.22 314 0.22 9.50 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 40,789 100.00 96,365 100.00 142,182 100.00 7.35 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 52,861 119,474 177,569 7.14 
ประชากร (1,000 คน) 772 807 801 0.21 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) 
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ตาราง  3.7-9  มูลค-าผลิตภัณฑจังหวัดสมุทรสาคร 
หน-วย :ล�านบาท 

ผลิตภัณฑ อัตราเพ่ิม 
สาขา 2518 2548 2556 เฉลี่ย % 

มูลค-า % มูลค-า % มูลค-า % 2518-2556 
ภาคเกษตร 4,083 3.42 10,053 4.52 15,561 4.90 10.87 
เกษตรกรรม การล าสัตว
และการป�าไม� 730 0.61 2,201 0.99 2,572 0.81 8.13 
การประมง 3,352 2.81 7,852 3.53 12,989 4.09 12.12 
ภาคนอกเกษตร 115,298 96.58 212,271 95.48 302,249 95.10 5.69 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 206 0.17 300 0.13 888 0.28 17.15 
อุตสาหกรรม 82,755 69.32 156,558 70.42 217,337 68.39 5.78 
การไฟฟNา แก�ส และการประปา 3,915 3.28 6,782 3.05 9,343 2.94 5.18 
การก อสร�าง 786 0.66 4,532 2.04 6,764 2.13 15.41 
การขายส ง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต
 
จักรยานยนต
 ของใช�ส วนบุคคลฯ 

19,834 16.61 26,041 11.71 38,768 12.20 4.00 

โรงแรมและภัตตาคาร 581 0.49 557 0.25 1,625 0.51 12.63 
การขนส ง สถานท่ีเก็บสินค�าและการคมนาคม 1,478 1.24 3,887 1.75 4,487 1.41 7.51 
ตัวกลางทางการเงิน 1,928 1.62 2,876 1.29 5,892 1.85 7.37 
บริการด�านอสังหาริมทรัพย
 การให�เช าและบริการทาง
ธุรกิจ 

1,305 1.09 4,335 1.95 6,626 2.08 9.69 

การบริหารราชการและการปNองกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

460 0.39 1,936 0.87 3,912 1.23 14.14 

การศึกษา 638 0.53 1,369 0.62 1,613 0.51 5.45 
การบริการด�านสุขภาพและสังคม 393 0.33 1,606 0.72 3,444 1.08 13.83 
การให�บริการด�านชุมชน สังคมและบริการส วนบุคคล
อื่นๆ 

981 0.82 1,436 0.65 1,454 0.46 2.60 

ลูกจ�างในครัวเรือนส วนบุคคล 39 0.03 56 0.03 95 0.03 11.80 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 119,381 100.00 222,324 100.00 317,810 100.00 5.78 
ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท) 298,409  341,953  344,938  0.96 
ประชากร (1,000 คน) 400  650  921  4.76 

  ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-708 
 

   (2)  การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน 
     (2.1) ค-าลงทุนพัฒนาและก-อสร�าง 
       ค าลงทุนของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
  ประกอบด�วยค าลงทุนพัฒนาโครงการ และ
การก อสร�าง ในองค
ประกอบของโครงการ รวมถึงค าใช�จ ายเก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบในระยะก อสร�าง ในการก อสร�างโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 จะมีค าใช�จ ายเกิดข้ึนต้ังแต เริ่มเตรียมการ
ก อสร�างโครงการต้ังแต ปs พ.ศ.2509-2515 รวมท้ังสิ้น 48.1 ล�านบาท และในระยะก อสร�างต้ังแต ปs พ.ศ.2516-
2522 รวมท้ังสิ้น 3,838.8 ล�านบาท กระท่ังแล�ว (กฟผ., 2530) รวมท้ังได�มีการลงทุนเพ่ิมเติมระหว างปs พ.ศ.
2524-2528  อีกจํานวน 265.5 ล�านบาท ดังนั้นรวมค าลงทุนทางการเงินท้ังสิ้นท้ังโครงการ จํานวน  4,152.5 
ล�านบาท และจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ
การผลิตไฟฟNาในปs พ.ศ.2559 จํานวน 
3,600 ล�านบาท 
     (2.2) ค-าบริหารและดําเนินการ 
       ค าลงทุนในระยะดําเนินการนับจากปs พ.ศ.2523 เป�นต�นมา เป�นค าดําเนินการและ
บํารุงรักษา (O&M Cost) ประกอบด�วยค าใช�จ ายประจําปs ค าใช�จ ายสําหรับโครงการเสริมอ่ืนๆ เช น ค าใช�จ าย
ตามมาตรการเพ่ือปNองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม  ค าใช�จ ายในการดําเนินการโครงการ พบว าจะมี
แนวโน�มเพ่ิมข้ึนในแต ละปs สําหรับในปs พ.ศ. 2557 โครงการเข่ือนศรีนครินทร
มีค าใช�จ ายในการดําเนินการรวม          
716 ล�านบาท ค าใช�จ ายดําเนินการนี้ส วนใหญ เป�นค าบริหารงานด�านการผลิต รองลงมาได�แก ค าใช�จ าย
บํารุงรักษาด�านการผลิต  (ตาราง 3.7-10 ) 

ตาราง 3.7-10  ค-าบริหารและดําเนินการเข่ือนศรีนครนิทร ป̂ พ.ศ.2557 

รายการ ค-าลงทุน (ล�านบาท) สัดส-วน (%) 
ค าใช�จ ายบํารุงรักษาด�านการผลิต 105.19 14.69 
ค าใช�จ ายการบริหารงานด�านการผลิต 389.93 54.46 
อ่ืนๆ 0.02 00.00 
รวม 716.00 100.00 

ท่ีมา: กฟผ. 2557, รายงานประจําปsเขื่อนศรีนครินทร
 

     (2.3) รายได�จากการขายไฟฟ"า 
       การผลิตพลังงานไฟฟNาเป�นผลประโยชน
โดยตรงของการก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
  
โดยมีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟNา จากการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟNาจํานวน 5 เครื่อง เครื่องท่ี 1-3 มีกําลัง       
การผลิตเครื่องละ 120 เมกะวัตต
 เครื่องท่ี 4-5 เป�นเครื่องกําเนิดไฟฟNาระบบสูบกลับ กําลังผลิตเครื่องละ 180 
เมกะวัตต
 รวมกําลังการผลิตท้ังสิ้น 720 เมกะวัตต
 จากข�อมูลสถิติพลังงานไฟฟNาท่ีผลิตได�ของเข่ือนศรีนครินทร
 
ต้ังแต เป�ดดําเนินการจนถึงปGจจุบัน (พ.ศ. 2523-2557) (ตาราง 3.7-11) ปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�จริงเฉลี่ยปsละ 
1,287.11 ล�านหน วย (GWh) นอกจากนี้ปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�แต ละปsจะแตกต างกัน ซ่ึงข้ึนอยู กับปริมาณน้ํา
ของเข่ือน 
       สําหรับปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�แต ละเดือนเฉลี่ย 108.78 ล�านหน วย (GWh) และมี
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงแปรผันไม มาก ดังแสดงในภาพ 3.7-1 เนื่องจากในการผลิตไฟฟNาข้ึนอยู กับการ
จัดสรรน้ําเพ่ือประโยชน
ในด�านต างๆ ในรอบปsจึงมีผลต อการแปรผันปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�ในแต ละเดือนน�อย 
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ตาราง 3.7-11  สถิติการผลิตกระแสไฟฟ"าของเข่ือนศรีนครินทร พ.ศ.2523-2557 

ป̂ พ.ศ. พลังงานไฟฟ"า อัตราเพ่ิม ป̂ พ.ศ. พลังงานไฟฟ"า อัตราเพ่ิม 
 (GWh) %  (GWh) % 

2523 89.798 - 2540 1979.667 17.82 
2524 223.0738 148.42 2541 1313.488 -33.65 
2525 967.088 333.53 2542 847.063 -35.51 
2526 1103.25 14.08 2543 1126.981 33.05 
2527 1193.148 8.15 2544 1366.459 21.25 
2528 797.383 -33.17 2545 1577.877 15.47 
2529 1415.406 77.51 2546 1725.386 9.35 
2530 919.911 -35.01 2547 1441.072 -16.48 
2531 970.088 5.45 2548 1458.721 1.22 
2532 1474.747 52.02 2549 1643.773 12.69 
2533 1117.627 -24.22 2550 1585.166 -3.57 
2534 1397.074 25.00 2551 1278.046 -19.37 
2535 1414.314 1.23 2552 1469.15 14.95 
2536 1030.092 -27.17 2553 1319.904 -10.16 
2537 1378.826 33.85 2554 1513.488 14.67 
2538 1935.886 40.40 2555 1637.157 8.17 
2539 1680.211 -13.21 2556 1530.679 -6.50 

   2557 1126.742 -26.39 

ท่ีมา : การไฟฟNาฝ�ายผลิตแห งประเทศไทย, 2558 
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เดือน 

ภาพ  3.7-1   พลังงานไฟฟ"าท่ีผลิตเฉล่ียรายเดือน (พ.ศ. 2523-2557) 
                 ของเข่ือนศรีนครินทร : ล�านหน-วย (GWh) 
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       ในส วนแนวโน�มปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�ในอดีตของเข่ือนศรีนครินทร
 จะมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน ดังแสดงในภาพ 3.7-2 จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานไฟฟNาท่ีผลิตได�ของเข่ือน           
ศรีนครินทร
 คิดเป�นอัตราเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 17.76 ต อปs หรือคิดเป�นปริมาณพลังงานไฟฟNาท่ีผ านมาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 30.5 ล�านหน วย (GWh) ต อปs อันเนื่องมาจากปริมาณน้ําท าท่ีไหลเข�าอ างเก็บน้ํามีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
 

 
ท่ีมา : การไฟฟNาฝ�ายผลิตแห งประเทศไทย, 2558 

 
 
 
 
 
       รายรับของโครงการนอกจากจะข้ึนอยู กับปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�จริงหักด�วยพลังงาน
ไฟฟNาเฉลี่ยท่ีใช�ในระบบ ยังข้ึนอยู กับปGจจัยด�านราคา ในการศึกษาได�ใช�ราคาตามประกาศของ กฟผ. ท่ีขาย
ให�กับ กฟภ. และ กฟน. ส วนแนวโน�มด�านราคาในการศึกษาใช�ข�อมูลแนวโน�มราคาพลังงานตามข�อมูลของ 
ธปท. ประกอบด�วย 
       ผลการศึกษาติดตามข�อมูลปGจจัยท่ีเ ก่ียวข�องกับการวิเคราะห
ความเหมาะสม         
ทางการเงินของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
ตามข�อกําหนดในการศึกษาด�านค าใช�จ ายของโครงการ และด�าน
รายได�ตั้งแต เริ่มโครงการและจากการประมาณแนวโน�มจนสิ้นอายุโครงการ ดังแสดงในตาราง 3.7-12 
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พลังงานไฟฟ"าที่ผลิตได� (GWh) (GWh) 

ภาพ  3.7-2  พลังงานไฟฟ"าท่ีผลิตต-อป̂ (พ.ศ. 2523-2557) 
                ของเข่ือนศรีนครินทร : ล�านหน-วย (GWh) 
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ตาราง 3.7-12  การวิเคราะหประโยชนของโครงการด�านการเงิน 

ค-าใช�จ-าย รายได� 
ป̂ ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ รวม ขายพลังงาน ราคาเฉลี่ย รายรับ ประโยชนสุทธ ิ

พ.ศ. (ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท) (kWh) สตางค/kWh (ล�านบาท) (ล�านบาท) 
2509 0.193 0.000 0.193       -0.19 
2510 7.251 0.000 7.251       -7.25 
2511 6.306 0.000 6.306       -6.31 
2512 6.614 0.000 6.614       -6.61 
2513 6.302 0.000 6.302       -6.30 
2514 11.561 0.000 11.561       -11.56 
2515 9.9 0.000 9.900       -9.90 
2516 25.345 0.000 25.345       -25.35 
2517 182.276 0.000 182.276       -182.28 
2518 407.945 0.000 407.945       -407.95 
2519 361.231 0.000 361.231       -361.23 
2520 1076.201 0.000 1,076.201       -1,076.20 
2521 1277.627 0.000 1,277.627       -1,277.63 
2522 423.612 0.000 423.612       -423.61 
2523 84.602 9.100 93.702 81,923,430 75.23 61.63 -32.07 
2524 0 47.590 47.590 226,943,900 129.88 294.75 247.16 
2525 10.04 87.060 97.100 737,728,780 143.23 1,056.65 959.55 
2526 52.95 117.500 170.450 1,250,741,440 138.59 1,733.40 1,562.95 
2527 115.99 105.110 221.100 1,043,500,083 136.27 1,421.98 1,200.88 
2528 86.52 156.350 242.870 944,115,310 135.52 1,279.47 1,036.60 
2529 0 279.050 279.050 1,316,022,970 133.07 1,751.23 1,472.18 
2530 0 191.280 191.280 954,774,050 139.72 1,334.01 1,142.73 
2531 0 200.850 200.850 840,793,250 143.79 1,208.98 1,008.13 
2532 0 210.890 210.890 1,449,891,510 147.98 2,145.52 1,934.63 
2533 0 221.440 221.440 1,127,245,960 152.29 1,716.67 1,495.23 
2534 0 232.510 232.510 1,304,689,190 156.72 2,044.77 1,812.26 
2535 0 244.130 244.130 1,444,898,250 161.29 2,330.47 2,086.34 
2536 0 256.340 256.340 1,176,175,220 165.99 1,952.31 1,695.97 
2537 0 269.160 269.160 1,375,964,664 170.82 2,350.46 2,081.30 
2538 0 282.610 282.610 1,933,024,664 175.80 3,398.23 3,115.62 
2539 0 296.740 296.740 1,677,349,664 180.92 3,034.65 2,737.91 
2540 0 311.580 311.580 1,976,805,664 186.19 3,680.59 3,369.01 
2541 0 327.160 327.160 1,310,626,664 191.61 2,511.32 2,184.16 
2542 0 343.520 343.520 844,201,664 197.19 1,664.71 1,321.19 
2543 0 360.690 360.690 1,124,119,664 202.94 2,281.26 1,920.57 
2544 0 378.730 378.730 1,363,597,664 208.85 2,847.86 2,469.13 
2545 0 397.670 397.670 1,575,015,664 214.93 3,385.22 2,987.55 
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ตาราง 3.7-12  การวิเคราะหประโยชนของโครงการด�านการเงิน (ต-อ) 

ค-าใช�จ-าย รายได� 
ป̂ ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ รวม ขายพลังงาน ราคาเฉลี่ย รายรับ ประโยชนสุทธ ิ

พ.ศ. (ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท) (kWh) สตางค/kWh (ล�านบาท) (ล�านบาท) 
2546 0 417.550 417.550 1,722,524,664 221.19 3,810.10 3,392.55 
2547 0 438.430 438.430 1,438,210,664 227.64 3,273.88 2,835.45 
2548 0 460.350 460.350 1,455,859,664 234.27 3,410.59 2,950.24 
2549 0 483.360 483.360 1,640,911,664 241.09 3,956.08 3,472.72 
2550 0 507.530 507.530 1,582,304,664 248.11 3,925.90 3,418.37 
2551 0 532.910 532.910 1,275,184,664 255.34 3,256.06 2,723.15 
2552 0 559.560 559.560 1,466,288,664 262.78 3,853.08 3,293.52 
2553 0 587.530 587.530 1,317,042,664 270.43 3,561.70 2,974.17 
2554 0 616.910 616.910 1,510,626,664 274.02 4,139.48 3,522.57 
2555 0 647.760 647.760 1,634,295,664 274.02 4,478.36 3,830.60 
2556 0 739.594 739.594 1,527,817,664 274.02 4,186.58 3,446.99 
2557 0 716.005 716.005 1,123,880,664 274.02 3,079.70 2,363.70 
2558 0 751.805 751.805 1,166,809,534 274.02 3,197.34 2,445.53 
2559 0 789.396 789.396 1,211,373,994 282.00 3,416.05 2,626.65 
2560 0 828.865 828.865 1,257,636,360 290.20 3,649.71 2,820.85 
2561 0 870.309 870.309 1,305,661,323 298.65 3,899.34 3,029.04 
2562 0 913.824 913.824 1,355,516,036 307.34 4,166.04 3,252.21 
2563 0 959.515 959.515 1,407,270,214 316.28 4,450.96 3,491.44 
2564 0 1,007.491 1,007.491 1,460,996,226 325.49 4,755.35 3,747.86 
2565 0 1,057.865 1,057.865 1,516,769,199 334.96 5,080.55 4,022.69 
2566 0 1,110.759 1,110.759 1,574,667,122 344.71 5,427.97 4,317.21 
2567 0 1,166.297 1,166.297 1,634,770,957 354.74 5,799.14 4,632.84 
2568 0 1,224.612 1,224.612 1,697,164,747 365.06 6,195.67 4,971.06 
2569 0 1,285.842 1,285.842 1,761,935,741 375.68 6,619.29 5,333.45 
2570 0 1,350.134 1,350.134 1,829,174,509 386.62 7,071.87 5,721.74 
2571 0 1,417.641 1,417.641 1,898,975,075 397.87 7,555.38 6,137.73 
2572 0 1,488.523 1,488.523 1,971,435,042 409.44 8,071.92 6,583.40 
2573 0 1,562.949 1,562.949 2,046,655,734 421.36 8,623.76 7,060.81 

หมายเหตุ : 
   1) ค าลงทุนโครงการ ตามค าใช�จ ายจริงในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเขื่อนศรีนครินทร
 
(กฟผ, 2530) เริ่มต้ังแต เตรียมการโครงการปs พ.ศ.2509 ถึงปs พ.ศ.2528 
   2) ค าดําเนินการ ปs พ.ศ.2525-2555 จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเขื่อนศรีนครินทร
 
(กฟผ, 2530) ปs พ.ศ.2556-57 เป�นค าใช�จ ายจริง ส วนปs พ.ศ.2558-2573 ปรับเพ่ิมตามดัชนีราคา 
   3) ราคากระแสไฟฟNา พ.ศ.2523-2553 จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเขื่อนศรีนครินทร
 
(กฟผ, 2530) ตามประกาศของ กฟผ.ท่ีขายให�กับ กฟภ. และ กฟน.โดยใช�อัตราเพ่ิมในอนาคตเพ่ิมขึ้นร�อยละ 2.91 ต อปs ตามรายงาน 
ธปท. 
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     (2.4) ผลการวิเคราะหผลตอบแทนด�านการเงิน 
       สรุปผลจากการวิเคราะห
และประเมินผลผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเข่ือน 
ศรีนครินทร
 จะพบว า เม่ือทําการวิเคราะห
ท่ีอัตราคิดลด 12% การลงทุนโครงการมีความเหมาะสมทางการเงิน  
กล าวคือ ณ ระดับอัตราคิดลด 12% ผลการพัฒนาของโครงการจะมีมูลค าปGจจุบันสุทธิ (NPV) 12,005 ล�าน
บาท (ซ่ึงมีค าเป�นบวก) มีค า B/C ratio 9.68 (ซ่ึงมากกว า 1) และมีค า FIRR 19.02 % และเม่ือพิจาณาท่ีอัตรา
คิดลดท่ี 8% ตัวชี้วัดด�านความคุ�มค าต อการลงทุนจะมีมากข้ึน ผลการวิเคราะห
 ในการศึกษาข้ันนี้ได�ค า
ใกล�เคียงกับรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 (กฟผ., 
2530) ได�ค า FIRR 19.04% ดังนี้ 
 
 

 
   (3)  การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
     (3.1) ค-าลงทุนโครงการฯ 
       จํานวนค าลงทุนในโครงการฯ เป�นไปตามท่ีได�นําเสนอในหัวข�อการวิเคราะห

ผลตอบแทนทางการเงิน และได�นํามาปรับให�เป�นมูลค าทางเศรษฐศาสตร
 ในการวิเคราะห
ครั้งนี้ได�รวมถึง          
ค าลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ
การผลิตไฟฟNาในปs พ.ศ.2559 จํานวน 3,600 ล�านบาท   
     (3.2) ค-าลงทุนชดเชยทรัพสินและส่ิงแวดล�อม 
       จากการศึกษารวบรวมข�อมูลเก่ียวกับค าลงทุนด�านสิ่งแวดล�อม และค าชดเชยทรัพย
สิน
รวมท้ังค าความเสียหาย เป�นไปตามค าใช�จ ายท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการฯ ซ่ึงเป�นราคาตลาด รวม 355.08 ล�าน
บาท และมีค าดําเนินการด�านสิ่งแวดล�อมซ่ึงเป�นค าใช�จ ายแต ละปsตลอดอายุโครงการฯ ดังแสดงในตาราง      
3.7-13 
     (3.3) ประโยชนด�านการผลิตพลังงานไฟฟ"า 
       ในการวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
การตีค าประโยชน
จากผลผลิตไฟฟNาจะพิจารณาจาก
พลังงานไฟฟNาทีผลิตได�ของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 การวิเคราะห
เชิงเศรษฐศาสตร
จะเป�นการพิจารณา
ประโยชน
ของโครงการฯ ด�านการประหยัดต�นทุนค าก อสร�างโรงไฟฟNา และการประหยัดต�นทุนค าเชื้อเพลิงของ
โรงไฟฟNา ท่ีการผลิตไฟฟNาท่ีใช�ก�าซธรรมชาติ เนื่องจากเป�นการประหยัดต�นทุนค าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟNากังหัน
ก�าชท่ีใช�ก�าชธรรมชาติผลิตเชื้อเพลิง ซ่ึงเป�นเชื้อเพลิงท่ีต�องนําเข�า ตามราคาก�าซและอัตราการทดแทนการผลิต
ไฟฟNา 1 หน วย ใช�ก�าซ 8.734 ลบ.ฟุต (กฟผ., 2554) ดังนั้นต้ังแต เริ่มดําเนินการถึงปGจจุบันเข่ือนศรีนครินทร

สามารถลดการนําเข�าก�าซธรรมชาติ คิดเป�นปริมาณ 613,051 ล�าน ลบ.ฟุต คิดเป�นมูลค าของการประหยัดการ
นําเข�าก�าซธรรมชาติ ตลอดอายุโครงการ จํานวน 404,049.6 ล�านบาท ในการวิเคราะห
ได�แสดงมูลค าต อปs 
ตามปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�จริง ส วนปGจจัยด�านราคาใช�แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงราคาก�าซเพ่ิมข้ึนตามแนวโน�ม
ในอดีตเฉลี่ยร�อยละ 6.74 ต อปs มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 3.7-14 

ผลการวิเคราะหผลตอบแทนด�านการเงิน 
ดัชนีช้ีวัด/อัตราคิดลด 12% 8% 

Present  Value of  Benefit (ล�านบาท) (PV of B) 13,388 24,303 
Present  Value of Cost (ล�านบาท) (PV of C) 1,383 2,768 
Net Present Value (ล�านบาท) (NPV) 12,005 21,535 
B/C Ratio (B/C) 9.68 8.78 
Internal Rate of Return (IRR) (FIRR) 19.01% 19.01% 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.7-13  การจ-ายค-าชดเชยทรัพยสิน โครงการเข่ือนศรีนครินทร 

รายการ จํานวน 
(ล�านบาท) 

ค าชดเชยท่ีดิน 23.3 
ค าชดเชยต�นไม�หรือผลอาสิน 18.7 
ค าชดเชยสิ่งปลูกสร�าง 52.05 
ค าก อสร�างพ้ืนท่ีอพยพ 65.03 
ค าแผ�วถางป�า 125 
การช วยเหลือและอพยพสัตว
ป�า 5.5 
การควบคุมปNองกันการทําลายป�าไม�และสัตว
ป�า 38.75 
การศึกษาธรณีวิทยาและเหมืองแร  2.75 
การดําเนินการเก่ียวกับสาธารณสุข 2.75 
การขุดค�นแหล งโบราณคดี 7.5 
การพัฒนาประมงในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 11.75 
การพัฒนาประมงและกําจัดวัชพืช (0.23-0.84 ล�านบาท/ปs) 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมและคุณภาพนํ้า (0.075 ล�านบาท/ปs) 
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมฯ 2 

รวม 355.08 
 
 
 
 
 
  

ท่ีมา : โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปNองกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อมตลอดจนการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล�อมภายหลังการสร�างเขื่อนอ างเก็บนํ้า 3 แห ง (จ.สุราษฎร
ธานี จ.กาญจนบุรี และ จ.พิษณุโลก) บริษัท คอนซัลแทนท
                  
ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (2539) 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.7-14 มูลค-าพลังงานไฟฟ"าท่ีผลิตได�เทียบกับกWาซธรรมชาติ 

ป̂ ผลผลิตไฟฟ"า ราคากWาซ มูลค-ากWาซ 
พ.ศ. kWh บาท/ลบ.ฟุต (ล�านบาท) 
2523 89,798,000 0.072 56.7 
2524 223,073,800 0.077 150.7 
2525 967,088,000 0.083 698.7 
2526 1,103,250,000 0.088 852.2 
2527 1,193,148,000 0.095 985.4 
2528 797,383,000 0.101 704.1 
2529 1,415,406,000 0.108 1,336.4 
2530 919,911,000 0.116 928.7 
2531 970,088,000 0.124 1,047.1 
2532 1,474,747,000 0.132 1,702.0 
2533 1,117,627,000 0.141 1,379.1 
2534 1,397,074,000 0.151 1,843.3 
2535 1,414,314,000 0.162 1,995.2 
2536 1,030,092,000 0.173 1,553.7 
2537 1,378,826,000 0.185 2,223.7 
2538 1,935,886,000 0.197 3,338.2 
2539 1,680,211,000 0.211 3,097.8 
2540 1,979,667,000 0.226 3,902.5 
2541 1,313,488,000 0.241 2,768.5 
2542 847,063,000 0.258 1,909.0 
2543 1,126,981,000 0.276 2,715.6 
2544 1,366,459,000 0.295 3,520.5 
2545 1,577,877,000 0.315 4,346.5 
2546 1,725,386,000 0.337 5,081.8 
2547 1,441,072,000 0.361 4,538.2 
2548 1,458,721,000 0.386 4,911.7 
2549 1,643,773,000 0.412 5,917.8 
2550 1,585,166,000 0.441 6,101.8 
2551 1,278,046,000 0.471 5,260.1 
2552 1,469,150,000 0.504 6,465.1 
2553 1,319,904,000 0.539 6,210.3 
2554 1,513,488,000 0.576 7,614.0 
2555 1,637,157,000 0.613 8,769.3 
2556 1,530,679,000 0.653 8,729.7 
2557 1,126,742,000 0.695 6,841.9 
2558 1,169,670,870 0.740 7,562.4 
2559 1,214,235,330 0.788 8,358.6 
2560 1,260,497,696 0.839 9,238.8 
2561 1,308,522,659 0.894 10,211.6 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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ตาราง 3.7-14 มูลค-าพลังงานไฟฟ"าท่ีผลิตได�เทียบกับกWาซธรรมชาติ (ต-อ) 

ป̂ ผลผลิตไฟฟ"า ราคากWาซ มูลค-ากWาซ 
พ.ศ. kWh บาท/ลบ.ฟุต (ล�านบาท) 
2562 1,358,377,372 0.951 11,286.8 
2563 1,410,131,550 1.013 12,475.3 
2564 1,463,857,562 1.078 13,788.9 
2565 1,519,630,535 1.148 15,240.8 
2566 1,577,528,458 1.223 16,845.6 
2567 1,637,632,293 1.302 18,619.4 
2568 1,700,026,083 1.386 20,579.9 
2569 1,764,797,077 1.476 22,746.9 
2570 1,832,035,845 1.571 25,142.1 
2571 1,901,836,411 1.673 27,789.5 
2572 1,974,296,378 1.781 30,715.6 
2573 2,049,517,070 1.897 33,949.8 

หมายเหตุ : 1) ราคาก�าซ LPG ในปs พ.ศ.2554 เท ากับ 0.576 บาท/ลบ.ฟุต แนวโน�มการเปล่ียนแปลงราคาก�าซเพ่ิมขึ้นใช�ตามแนวโน�ม  
ในอดีตเฉล่ียร�อยละ 6.74 ต อปs 
              2) อัตราการทดแทนการผลิตไฟฟNา 1 หน วยใช�ก�าซ 8.734 ลบ.ฟุต (กฟผ., 2554) โครงการจัดทํารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล งนํ้าขนาดใหญ  (กรณีศึกษา: โครงการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร
ธานี) 
 
 
     (3.4) ประโยชนของโครงการด�านการชลประทาน 
       ประโยชน
ของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
ด�านการชลประทาน ในระบบโครงการ        
แม กลองใหญ  ซ่ึงมีเข่ือนแม กลองของกรมชลประทานเป�นหัวงานทดน้ําเข�าสู พ้ืนท่ีเกษตรได�ตลอดปsรวมท้ัง
ปริมาณน้ําจากเข่ือนวชิราลงกรณ
เป�นเนื้อท่ีถึง 4.118 ล�านไร  จากรายงานของสํานักชลประทานท่ี 13            
กรมชลประทาน การจัดการน้ําท่ีกักเก็บของเข่ือนศรีนครินทร
 จะมีการจัดสรรน้ําพ้ืนท่ีการเกษตรครอบคลุม
พ้ืนท่ี  7 จังหวัด คือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร การระบายน้ํา
จากเข่ือนศรีนครินทร
และเข่ือนวชิราลงกรณ
 เป�นไปตามข�อตกลงระหว างกรมชลประทาน และการไฟฟNาฝ�ายผลิต
แห งประเทศไทย กิจกรรมการจัดสรรน้ําของเข่ือนแม กลองแบ งเป�น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
       1) การใช�น้ําเพ่ือการเกษตรฤดูฝน และฤดูแล�ง ในเขตชลประทานลุ มน้ําแม กลอง  
พ้ืนท่ี 7 จังหวัด คือกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยส ง
น้ําเข�าคลองส งน้ําช วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกท�ายเข่ือน ฯ ท้ังฝG�งซ�าย และฝG�งขวาแม น้ําแม กลอง (คลอง LMC, 
1L,2L,1R,2R, คลองผันน้ําจรเขเข�สามพัน และคลองประปา) ดังนี้ 
        - พ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูฝน ช วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ประมาณ 460,000 ไร  
ความต�องการน้ํา 1,230 ล�าน ลบ.ม. หรือ 95 ลบ.ม./วินาที  
        - พ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแล�ง ช วงเดือนกุมภาพันธ
-พฤษภาคม ประมาณ 440,000 ไร  
ความต�องการน้ํา 1,028 ล�าน ลบ.ม. หรือ 85 ลบ.ม./วินาที  
        - พ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูฝน ช วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ประมาณ 1,910,000 
ไร  ความต�องการน้ํา 2,397 ล�าน ลบ.ม. หรือ 185 ลบ.ม./วินาที  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
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        - พ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแล�ง ช วงเดือนกุมภาพันธ
-พฤษภาคม ประมาณ 1,713,000 
ไร  ความต�องการน้ํา 2,056 ล�าน ลบ.ม. หรือ 170 ลบ.ม./วินาที  
       2) การใช�น้ําเพ่ือหล-อเล้ียงลําน้ําแม-กลอง โดยระบายน้ําจากเข่ือนแม กลองอย างตํ่า 
70 ลบ.ม./ วินาที หรือ 2,207 ล�าน ลบ.ม./ ปs  
       3) การใช�น้ําเพ่ือช-วยเหลือแม-น้ําท-าจีน 1,190 ล�าน ลบ.ม./ป̂  โดยคลองท าสาร-บางปลา 
50 ลบ.ม./วินาที หรือ 788 ล�าน ลบ.ม./ปs โดยคลองจรเข�สามพัน 22 ลบ.ม./วินาที หรือ 402 ล�าน ลบ.ม./ปs  
       4) การใช�น้ําเพ่ือการประปานครหลวง โดยการส งน้ําไปช วยเหลือกรุงเทพมหานคร 
45 ลบ.ม./วินาที  
       ในการตีมูลค าประโยชน
ด�านพ้ืนท่ีชลประทานจะพิจารณาปริมาณน้ําท่ีสามารถจัดสรร
ได�จริง นอกจากนี้การประมาณการใช�ประโยชน
น้ําจากเข่ือนศรีนครินทร
 เนื่องจากในการจัดสรรน้ําของเข่ือน
แม กลองได�รวมเอาน้ําท่ีรับมาจากเข่ือนวชิราลงกรณ
รวมอยู ด�วย จึงได�พิจารณาจากสัดส วนปริมาณน้ําท่ีไหลเข�า
อ างเฉลี่ยของท้ังสองอ างเก็บน้ํา จากข�อมูลของกรมชลประทาน ปริมาณน้ําไหลเข�าอ างท้ังสองเฉลี่ยรวม 9,708 
ล�าน ลบ.ม./ปs คิดเป�นสัดส วนปริมาณน้ําไหลเข�าอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 ร�อยละ 40.52 ของปริมาณน้ําท่ี
ไหลเข�าอ างท้ังสองเข่ือน เพ่ือนํามาประมาณพ้ืนท่ีชลประทานของการใช�ประโยชน
ของน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร
           
ในด�านชลประทาน  
       การตีค าผลประโยชน
ของโครงการด�านการชลประทาน จากผลผลิตเฉลี่ยต อไร ของพืช
ท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ  7 จังหวัด เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยต อไร ของพืชในพ้ืนท่ีภาคกลางของพืช
หลัก คือข�าวและอ�อยท่ีได�น้ําชลประทาน จากข�อมูลพ้ืนท่ีจัดสรรน้ําให�กับนาข�าวและอ�อย (พืชไร ) ตามแผนการ
บริหารจัดการน้ําและการปลูกพืชฤดูแล�งในเขตชลประทาน ปs 2556/2557  ส วนพ้ืนท่ีปลูกข�าวและอ�อยในเขต
ชลประทานใช�สัดส วนพ้ืนท่ีปลูกข�าวและอ�อยท่ีอยู ในเขตชลประทาน ตามข�อมูลสถิติการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ในส วนข�าวนํามาพิจารณาท้ังข�าวนาปsและข�าวนาปรัง จากผลการวิเคราะห
มูลค าผลผลิต
ของข�าวและอ�อยท่ีเพ่ิมข้ึน ตามราคาซ้ือขายจริงในตลาด ดังนั้นตลอดอายุของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
        
ให�ประโยชน
ด�านชลประทาน คิดเป�นมูลค ารวม จํานวน 26,882.2 ล�านบาท มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง           
3.7-15 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตาราง  3.7-15  การวิเคราะหผลตอบแทนด�านการเกษตรของโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ปs พ.ศ. 

ข�าว อ�อย 
รวม 

(ล�านบาท) 
พ้ืนที่เพาะปลูก ราคาข�าว 

บาท/กก. 

ผลผลิตเพ่ิม 
ชลประทาน 

นาปs 

ผลผลิตเพ่ิม 
ชลประทาน 

นาปรัง 

ตีมูลค า 
ล�าน
บาท 

พ้ืนที ่
(ไร ) 

ผลผลิตเพ่ิม 
ชลประทาน 

(กก.) 
ราคาอ�อย 
บาท/กก. 

ตีมูลค า 
ล�านบาท 

ข�าวนาปs 
(ไร ) 

ข�าวนาปรัง 
(ไร ) 

2523 618,557 561,919 1.404 66 24 76.6 341,779 242 0.157 13.0 89.5 
2524 618,557 561,919 1.485 66 24 81.0 341,779 242 0.166 13.7 94.7 
2525 618,557 561,919 1.572 66 24 85.7 341,779 242 0.175 14.5 100.3 
2526 618,557 561,919 1.663 66 24 90.7 341,779 242 0.186 15.4 106.1 
2527 618,557 561,919 1.760 66 24 96.0 341,779 242 0.196 16.3 112.3 
2528 618,557 561,919 1.862 66 24 101.6 341,779 242 0.208 17.2 118.8 
2529 618,557 561,919 1.971 66 24 107.5 341,779 242 0.220 18.2 125.7 
2530 618,557 561,919 2.085 66 24 113.8 341,779 242 0.233 19.3 133.0 
2531 618,557 561,919 2.207 66 24 120.4 341,779 242 0.246 20.4 140.8 
2532 618,557 561,919 2.335 66 24 127.4 341,779 242 0.261 21.6 149.0 
2533 618,557 561,919 2.471 66 24 134.8 341,779 242 0.276 22.8 157.6 
2534 618,557 561,919 2.615 66 24 142.7 341,779 242 0.292 24.1 166.8 
2535 618,557 561,919 2.767 66 24 151.0 341,779 242 0.309 25.6 176.5 
2536 618,557 561,919 2.928 66 24 159.8 341,779 242 0.327 27.0 186.8 
2537 618,557 561,919 3.099 66 24 169.1 341,779 242 0.346 28.6 197.7 
2538 618,557 561,919 3.279 66 24 178.9 341,779 242 0.366 30.3 209.2 
2539 618,557 561,919 3.470 66 24 189.3 341,779 242 0.387 32.0 221.4 
2540 618,557 561,919 3.672 66 24 200.3 341,779 242 0.410 33.9 234.2 
2541 618,557 561,919 3.886 66 24 212.0 341,779 242 0.434 35.9 247.9 
2542 618,557 561,919 4.112 66 24 224.3 341,779 242 0.459 38.0 262.3 
2543 618,557 561,919 4.351 66 24 237.4 341,779 242 0.486 40.2 277.6 
2544 618,557 561,919 4.825 66 24 263.3 341,779 242 0.514 42.5 305.8 
2545 618,557 561,919 5.051 66 24 275.6 341,779 242 0.435 36.0 311.6 
2546 618,557 561,919 5.569 66 24 303.8 341,779 242 0.469 38.8 342.6 
2547 618,557 561,919 6.922 66 24 377.7 341,779 242 0.368 30.4 408.1 
2548 618,557 561,919 6.835 66 24 372.9 341,779 242 0.52 43.0 415.9 
2549 618,557 561,919 11.221 66 24 612.2 341,779 242 0.688 56.9 669.1 
2550 618,557 561,919 9.689 54 1 329.1 341,779 33 0.683 7.7 336.8 
2551 618,557 561,919 9.973 63 -4 366.2 341,779 280 0.577 55.2 421.4 
2552 618,557 561,919 10.81 54 47 646.6 341,779 299 0.7 71.5 718.1 
2553 618,557 561,919 11.841 54 71 867.9 341,779 299 0.861 88.0 955.9 
2554 618,557 561,919 11.358 74 9 577.3 341,779 299 0.908 92.8 670.1 
2555 618,557 561,919 11.426 85 14 690.6 341,779 242 0.954 78.9 769.5 
2556 618,557 561,919 8.441 79 32 564.3 341,779 242 0.917 75.8 640.1 
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ตาราง  3.7-15  การวิเคราะหผลตอบแทนด�านการเกษตรของโครงการเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ปs พ.ศ. 

ข�าว อ�อย 
รวม 
(ล�าน
บาท) 

พื้นท่ีเพาะปลูก 
ราคาข�าว 
บาท/กก. 

ผลผลิตเพิ่ม 
ชลประทาน 

นาปs 

ผลผลิตเพิ่ม 
ชลประทาน 

นาปรัง 

ตีมูลค า 
ล�าน
บาท 

พื้นท่ี 
(ไร ) 

ผลผลิตเพิ่ม 
ชลประทาน 

(กก.) 

ราคา
อ�อย 

บาท/กก. 
ตีมูลค า 
ล�านบาท 

ข�าวนาปs 
(ไร ) 

ข�าว 
นาปรัง (ไร ) 

2557 618,557 561,919 8.905 66 24 485.9 341,779 242 0.967 80.0 565.9 
2558 618,557 561,919 9.395 68 28 540.2 341,779 242 1.021 84.4 624.7 
2559 618,557 561,919 9.912 69 32 599.4 341,779 242 1.077 89.1 688.4 
2560 618,557 561,919 10.457 71 30 633.3 341,779 242 1.136 94.0 727.3 
2561 618,557 561,919 11.032 73 24 648.1 341,779 242 1.198 99.1 747.2 
2562 618,557 561,919 11.639 73 26 696.9 341,779 242 1.264 104.6 801.5 
2563 618,557 561,919 12.279 71 28 734.2 341,779 242 1.334 110.3 844.6 
2564 618,557 561,919 12.954 70 28 761.6 341,779 242 1.407 116.4 878.0 
2565 618,557 561,919 13.667 71 28 811.7 341,779 242 1.485 122.8 934.5 
2566 618,557 561,919 14.418 71 28 860.2 341,779 242 1.566 129.6 989.8 
2567 618,557 561,919 15.211 71 27 905.8 341,779 242 1.653 136.7 1,042.5 
2568 618,557 561,919 16.048 71 27 953.3 341,779 242 1.743 144.2 1,097.5 
2569 618,557 561,919 16.931 71 27 1,007.3 341,779 242 1.839 152.1 1,159.4 
2570 618,557 561,919 17.862 71 28 1,061.7 341,779 242 1.940 160.5 1,222.2 
2571 618,557 561,919 18.844 71 28 1,119.1 341,779 242 2.047 169.3 1,288.5 
2572 618,557 561,919 19.881 71 28 1,182.4 341,779 242 2.160 178.6 1,361.0 
2573 618,557 561,919 20.974 71 28 1,247.7 341,779 242 2.279 188.5 1,436.1 

หมายเหตุ : 
1) พ้ืนท่ีปลูกข�าวและอ�อยโรงงานจากข�อมูลพ้ืนท่ีชลประทานของ สนง.ชลประทานท่ี 13 โดยหาจากสัดส วนปริมาณนํ้าจาก

เขื่อนศรีนครินทร
 40.52% 
2) ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได�จริงของข�าวและอ�อยโรงงานในพ้ืนท่ี ปs 2543-2556 จากรายงานสถิติการเกษตร           

กรมส งเสริมการเกษตร ส วนปsก อนหน�าและแนวโน�มในอนาคตประมาณจากแนวโน�มของราคาจากช วงท่ีมีข�อมูล 
3) ผลผลิตเพ่ิมต อไร จริงในเขตชลประทานหรือพ้ืนท่ีโครงการจากข�อมูลผลผลิตต อไร  ปs 2543-2556 ในพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด 

เปรียบเทียบกับผลผลิตต อไร ในเขตภาคกลางจากรายงานสถิติการเกษตร กรมส งเสริมการเกษตร ส วนปsก อนหน�าและแนวโน�มในอนาคต
ประมาณจากแนวโน�มของผลผลิตในช วงท่ีมีข�อมูล 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-720 
 

     (3.5) ประโยชนด�านการประมง 
       สภาพการทําประมงในเข่ือนศรีนครินทร
 จากรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 (กฟผ., 2530) การประเมินประโยชน
ของโครงการด�าน
การประมงของเข่ือนจาก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการตกปลา และการใช�ข ายดักปลา โดยท่ีไม มีประโยชน
จาก
การจับปลากรณีท่ียังไม มีการก อสร�างเข่ือน สภาพการทําประมงในเข่ือนมีการจับปลาบึกในเข่ือนศรีนครินทร
 
และทางเข่ือนศรีนครินทร
ได�มีการประสานการปฏิบัติงานกับหัวหน�าศูนย
บริหารจัดการประมงน้ําจืด           
ภาคตะวันตกกาญจนบุรี เก่ียวกับการทําประมงในอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 โดยขอให�เข�มงวดกวดขันในการ
ออกตรวจตรา พร�อมเพ่ิมความถ่ีในการออกปฏิบัติงานควบคุมการทําการประมงของประชาชน ท้ังขอให�
ประชาสัมพันธ
ให�ประชาชนผู� มีอาชีพประมงเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปลาบึกซ่ึงเป�นปลาขนาดใหญ           
ได�มีโอกาสแพร พันธุ
เพ่ือรักษาระบบนิเวศให�เป�นไปตามธรรมชาติ และเคร งครัดให�ทําการประมงอย างถูกวิธี  
ไม เป�นการทําลายพันธุ
ปลาพ อพันธุ
และแม พันธุ
 โดยให�จํากัดเครื่องมืออวนปลาบึกท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป�นผู�
อนุญาตรายปs และได�นําพันธุ
ปลาบึกมาปล อยในอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให�มากข้ึน  
       ในการตีมูลค าประโยชน
ด�านการประมงของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 จากผล
การศึกษารวบรวมข�อมูลผลผลิตการประมงของเข่ือนศรีนครินทร
 ซ่ึงสํารวจตามแบบฟอร
มการรวบรวมข�อมูล
ปริมาณสัตว
น้ํา ผลการจับสัตว
น้ําบริเวณเข่ือนศรีนครินทร
ท่ีนํามาข้ึนท าปลา 5 ท า คือ ท ากระดาน ห�วยแม   
ละมุ น องสิต ปลายนาสวน และเจาะเหลาะ ดังแสดงในตาราง 3.7-16 ระหว างปs พ.ศ.2553-2557 ปริมาณ
สัตว
น้ําท่ีจับได�จากเข่ือนศรีนครินทร
มีปริมาณเฉลี่ย 233.5 ตัน/ปs คิดเป�นมูลค าเฉลี่ย 9.1 ล�านบาท/ปs 
นอกจากนี้ จะเห็นว ามีการทําประมงในเข่ือนศรีนครินทร
ตลอดท้ังปs เนื่องจากปริมาณสัตว
น้ําแต ละเดือนไม 
ค อยแตกต างกันมากนัก (ภาพ 3.7-3) และปริมาณสัตว
น้ําท่ีจับได�ของเข่ือนศรีนครินทร
สูงกว าของเข่ือนรัชชป
ระภา ซ่ึงมีปริมาณท่ีจับได�เฉลี่ย 213.88 ตัน/ปs (กฟผ., 2554) 
       ในการตีมูลค าผลผลิตด�านการประมงได�พิจารณารวมถึงสัตว
น้ําท่ีจับได�เพ่ือการบริโภค
ด�วย จากผลการสํารวจครัวเรือนด�วยแบบสอบถาม พบครัวเรือนในพ้ืนท่ี ร�อยละ 8.89 ของท้ังหมดท่ีทําประมง
เป�นแหล งอาหาร โดยเฉพาะในพ้ืนสํารวจท่ีเก่ียวข�องกับการทําประมง พบครัวเรือนถึงร�อยละ 22.58 ของ
ท้ังหมดท่ีทําการประมงในอ างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร
 (ตามผลการสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
โครงการใน ภาคผนวก 7) ดังนั้นในการตีค าประโยชน
ด�านการประมงจะรวมปริมาณสัตว
น้ําท่ีจับปลาเพ่ือการ
บริโภคท่ีไม ได�นํามาข้ึนท าแพปลา ซ่ึงมีประมาณร�อยละ 70 ของท้ังหมด ส วนแนวโน�มผลผลิตและมูลค าผลผลิต
ท่ีไม มีบันทึกข�อมูลของสํานักงานประมงจังหวัด ในการศึกษาใช�วิธีประมาณจากแนวโน�มของค าเฉลี่ยของช วง        
ท่ีผ านมา ผลการศึกษามูลค าผลประโยชน
ด�านการประมงตลอดอายุโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 รวมมูลค า 
1,209.6 ล�าน ตาราง 3.7-17 
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ตาราง 3.7-16  ปริมาณและมูลค-าสัตวน้ําท่ีจับได�รายเดือนบริเวณเข่ือนศรีนครินทรป̂งบประมาณ  
      พ.ศ.2553-2557 

เดือน 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค า 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค า 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค า 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค า 
(ล�านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค า 
(ล�านบาท) 

ตุลาคม 6.2 0.254 19.8 0.658 16.7 0.510 32.1 0.990 15.1 0.503 
พฤศจิกายน 13.0 0.436 20.0 0.573 26.4 0.875 12.7 0.474 17.6 0.694 
ธันวาคม 19.4 0.613 19.1 0.735 29.8 0.991 12.7 0.463 24.7 0.774 
มกราคม 17.7 0.824 15.9 0.588 55.7 4.539 8.9 0.399 12.8 0.525 
กุมภาพันธ
 11.5 0.456 16.6 0.549 24.6 1.045 19.1 0.683 25.9 0.860 
มีนาคม 13.5 0.502 13.4 0.382 24.6 1.046 24.6 0.915 18.3 0.347 
เมษายน 13.1 0.506 22.3 0.911 21.0 0.980 14.4 0.625 16.0 0.632 
พฤษภาคม 24.0 0.992 17.9 0.577 15.9 0.683 27.6 1.263 11.1 0.737 
มิถุนายน 12.9 0.516 15.5 0.625 18.0 0.721 25.1 0.931 13.6 0.611 
กรกฎาคม 33.5 1.372 17.5 0.685 9.4 0.336 6.7 0.308 21.2 0.774 
สิงหาคม 27.5 0.748 29.1 0.954 28.8 0.921 24.9 0.895 25.5 1.172 
กันยายน 14.0 0.487 6.7 0.255 30.8 0.914 19.5 0.711 15.6 0.550 

รวม 206.3 7.7 213.8 7.5 301.7 13.6 228.3 8.7 217.4 8.2 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2558 

 

. 
 

 
ภาพ 3.7-3 ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับได�รายเดือนของเข่ือนศรีนครินทร 
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เดือน 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2558 
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ตาราง  3.7-17  การวิเคราะหผลประโยชนโครงการด�านการประมง 

ป̂ พ.ศ. ปริมาณสัตวน้ํา (ตัน) ราคา มูลค-า 
 ขึ้นท-าปลา ไม-ขึ้นท-าปลา รวม (บาท/กก.) (ล�านบาท) 
2523 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2524 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2525 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2526 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2527 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2528 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2529 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 
2530 272.0 634.7 906.8 14.48 13.1 
2531 292.3 682.0 974.2 12.18 11.9 
2532 292.2 681.9 974.1 11.88 11.6 
2533 311.4 726.7 1,038.1 11.39 11.8 
2534 230.5 537.8 768.3 11.92 9.2 
2535 440.0 1,026.6 1,466.6 10.54 15.5 
2536 264.3 616.7 881.0 14.38 12.7 
2537 359.9 839.7 1,199.5 18.18 21.8 
2538 307.8 718.3 1,026.1 19.05 19.5 
2539 307.8 718.2 1,026.0 19.96 20.5 
2540 307.8 718.2 1,026.0 20.92 21.5 
2541 307.8 718.2 1,026.0 21.93 22.5 
2542 307.8 718.2 1,026.0 22.98 23.6 
2543 307.8 718.2 1,026.0 24.08 24.7 
2544 307.8 718.2 1,026.0 25.24 25.9 
2545 307.8 718.2 1,026.0 26.45 27.1 
2546 307.8 718.2 1,026.0 27.72 28.4 
2547 307.8 718.2 1,026.0 29.05 29.8 
2548 307.8 718.2 1,026.0 30.44 31.2 
2549 307.8 718.2 1,026.0 31.90 32.7 
2550 307.8 718.2 1,026.0 33.44 34.3 
2551 307.8 718.2 1,026.0 35.04 36.0 
2552 307.8 718.2 1,026.0 36.72 37.7 
2553 206.3 481.4 687.7 37.32 25.7 
2554 213.8 498.9 712.7 35.08 25.0 
2555 301.7 704.0 1,005.7 45.08 45.3 
2556 228.3 532.7 761.0 38.11 29.0 
2557 217.4 507.3 724.7 37.72 27.3 
2558 233.5 544.8 778.3 38.28 29.8 
2559 233.5 544.8 778.3 38.86 30.2 
2560 233.5 544.8 778.3 39.44 30.7 
2561 233.5 544.8 778.3 40.03 31.2 
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ตาราง  3.7-17  การวิเคราะหผลประโยชนโครงการด�านการประมง (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. ปริมาณสัตวน้ํา (ตัน) ราคา มูลค-า 
 ขึ้นท-าปลา ไม-ขึ้นท-าปลา รวม (บาท/กก.) (ล�านบาท) 

562 233.5 544.8 778.3 40.63 31.6 
2563 233.5 544.8 778.3 41.24 32.1 
2564 233.5 544.8 778.3 41.86 32.6 
2565 233.5 544.8 778.3 42.49 33.1 
2566 233.5 544.8 778.3 43.13 33.6 
2567 233.5 544.8 778.3 43.77 34.1 
2568 233.5 544.8 778.3 44.43 34.6 
2569 233.5 544.8 778.3 45.10 35.1 
2570 233.5 544.8 778.3 45.77 35.6 
2571 233.5 544.8 778.3 46.46 36.2 
2572 233.5 544.8 778.3 47.16 36.7 
2573 233.5 544.8 778.3 47.86 37.3 

หมายเหต:ุ  
1) ช วงกักเก็บนํ้าและการฟ��นตัวของระบบนิเวศของเขื่อนไม มีผลผลิตหรือน�อยมากไม นํามาคํานวณ 
2) ปริมาณและมูลค าสัตว
นํ้าท่ีจับได� ปs 2530-2537 และ 2553-2557 จากรายงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
3) ช วงปs 2538-2553, 2523-2537 และ 2558-2573 ซ่ึงไม มีบันทึกข�อมูลสถิติใช�วิธีประมาณจากแนวโน�มค าเฉล่ียผลผลิตจากปs 

ท่ีมีบันทึกข�อมูลช วงท่ีผ านมา 
4) สัดส วนสัตว
นํ้าท่ีบริโภค ร�อยละ 70 ของท่ีจับได� 
5) อัตราเพ่ิมการจับสัตว
นํ้าเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร�อยละ 3.91 ต อปs 
6) ราคาสัตว
นํ้าช วงปsท่ีไม มีบันทึกข�อมูล ประมาณจากแนวโน�มอัตราเพ่ิมเฉล่ียของช วงปsท่ีผ านมาท่ีมีบันทึกข�อมูลสําหรับช วงปs 

2538-2552 ราคาสัตว
นํ้ามีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร�อยละ 4.8 และช วงปs 2558-2573 ราคาสัตว
นํ้ามีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร�อยละ 1.5 ต อปs 
 
 
     (3.6) ประโยชนด�านการป"องกันน้ําท-วม 
       ผลประโยชน
ของโครงการเม่ือมีการปNองกันน้ําท วมโดยการเก็บกักน้ําไม ให�เกิดปGญหา
น้ําหลากในพ้ืนท่ี สามารถประเมินได�จากการลดหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียด�านต างๆ (Cost Saved/Cost 
Avoided) เม่ือมีโครงการเกิดข้ึน เช น ความเสียหายของสาธารณูปโภค ความเสียหายของครัวเรือน และ
ค าใช�จ ายในการปNองกันและบรรเทาภัยจากน้ําท วม  
       ลักษณะและการปNองกันน้ํ าท วมในลุ มน้ํ าแม กลองเป�นวัตถุประสงค
 ท่ีสํ า คัญ            
ประการหนึ่งของการก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
และเข่ือนวชิราลงกรณ
 จากผลการศึกษาประโยชน
ของโครงการ
ก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
ด�านการปNองกันน้ําท วม จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 กฟผ. (2530)  ปGญหาน้ําท วมในลุ มน้ําแม กลอง สรุปได�ดังนี้ 
       - ลักษณะน้ําท วมในลุ มน้ําแควน�อย จะมีน้ําท ามากในระหว างเดือนกรกฎาคมและ
เดือนกันยายน น้ําท วมใหญ ๆ ส วนมากมักจะเกิดในระหว างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ในขณะท่ีลุ มน้ํา      
แควใหญ จะมีน้ําท ามากในระหว างเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม และน้ําท วมใหญ ๆ ส วนมากมักจะเกิด          
ในระหว างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม น้ําท วมใหญ ๆ ในลุ มน้ําแม กลองเป�นผลมาจากเกิดน้ําหลากมาก          
ในลุ มน้ําแควน�อยในเดือนสิงหาคมควบคู กับการเกิดน้ําหลากปริมาณค อนข�างมากในลุ มน้ําแควใหญ ในเวลา
เดียวกัน ส วนลําพาชีและลําตะเพินนั้นจะมีน้ํามากในระหว างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 
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       - น้ําหลากจากเข่ือนหรือการระบายน้ําออกจากเข่ือน ซ่ึงได�แก น้ําท่ีระบายออกจาก
เข่ือน มีปริมาณลดลงมากอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการของเข่ือน ต้ังแต เข่ือนสร�างเสร็จ การระบายน้ําออก
จากเข่ือนมีแต เฉพาะเพ่ือการผลิตไฟฟNา และเพ่ือการชลประทานเท านั้น ส วนการระบายเพ่ือการปNองกัน          
น้ําท วมนั้นยังไม มีความจําเป�น จึงกล าวได�ว าต้ังแต เข่ือนเริ่มดําเนินการ เข่ือนสามารถปNองกันน้ําท วมไว�ได� 
       - น้ําหลากท่ีบริเวณเข่ือนแม กลองก อนการก อสร�างเข่ือน พบว าน้ําในแม น้ําแม กลอง
จะท วมตลิ่ง ท่ีบริเวณต�นน้ําเข่ือนแม กลอง เม่ือน้ําหลากในแม น้ําแม กลองมีอัตราไหลสูงกว า 4,000 ลบ.ม.          
ถึง 4,200 ลบ.ม. ต อวินาที และท วมตลิ่งท่ีบริเวณท�ายน้ําเม่ือน้ําหลากมีอัตราไหลสูงกว า 2,500 ลบ.ม. ต อวินาที 
       - ข�อมูลความเสียหายจากน้ําท วมก อนการก อสร�างเข่ือนศรีนครินทร
 ตามบันทึก
เหตุการณ
ในปs พ.ศ. 2515 และ 2517 มีดังนี้  
        - ความเสียหายในเหตุการณ
 ปs 2515 ตามรายงานของกรมส งเสริมการเกษตร           
ความเสียหายจากน้ําท วมในเดือนกรกฎาคม 2515 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 263,120 ไร  สําหรับพ้ืนท่ีน้ําท วมตามรายงานของ          
กรมชลประทาน เป�นพ้ืนท่ีน้ําท วม 206,100 ไร  พ้ืนท่ีท่ีได�รับความเสียหาย 89,400 ไร  เป�นมูลค าความเสียหาย
ด�านการเกษตร รวม 70.67 ล�านบาท 
        - ความเสียหายในปs 2517 ตามรายงานของกรมชลประทาน พ้ืนท่ีน้ําท วมมีเนื้อท่ี 
301,700 ไร  มีพ้ืนท่ีได�รับความเสียหาย 42,450 ไร  มูลค าความเสียหายด�านการเกษตร รวม 33.11 ล�านบาท 
ส วนตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยรายงานพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเสียหายท้ังสิ้น 39,720 ไร  มูลค าความ
เสียหายด�านการเกษตร รวม 23.72 ล�านบาท จะเห็นว าจากข�อมูลท่ีมีการบันทึกความเสียหายจากน้ําท วมของ
แต ละหน วยงานจะไม ตรงกัน และมีเฉพาะความเสียหายด�านการเกษตร 
       สภาพปGญหาน้ําท วมในพ้ืนท่ีลุ มน้ําแม กลองในปGจจุบัน จากรายงานของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ปGญหาน้ําท วมในพ้ืนท่ีลุ มน้ําแม กลองแบ งออกได�เป�น 3 ลักษณะ 
สําหรับขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําท วมประจําในลุ มน้ําแม กลองแสดงดังภาพ 3.7-4 คือ  
       1) ปYญหาในเขตพ้ืนท่ีตอนบนของลุ-มน้ําแม-กลอง  จะเป�นลักษณะน้ําป�าไหลหลาก
และดินถล มจากสาเหตุของฝนตกหนักบริเวณท�ายเข่ือน และน้ําหลากจากลําน้ําสาขาขนาดเล็กไหลลงมาบรรจบ
กันในเขตท่ีอยู อาศัย ส วนใหญ เกิดข้ึนในบริเวณจุดบรรจบของลําน้ําสาขาย อยๆ ท่ีไม มีการควบคุมน้ําทางด�านเหนือน้ํา 
เช น จุดบรรจบของลําภาชีกับแม น้ําแควน�อย และจุดบรรจบของห�วยตะเพินกับแม น้ําแควใหญ   
       2) ปYญหาในเขตลําภาชีและห�วยตะเพิน เนื่องจากยังไม มีอ างเก็บน้ําควบคุมน้ํา      
ในพ้ืนท่ีตอนบน พบว า ห�วยตะเพิน จะมีน้ําท วมในลักษณะน้ําท วมฉับพลัน เนื่องจากความจุของลําน้ํามีขนาดเล็ก  
แต ระดับน้ําจะลดลงอย างรวดเร็ว ส วนพ้ืนท่ีในเขตลําภาชี เป�นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีประสบปGญหาน้ําท วมบ อยครั้ง 
พ้ืนท่ีท่ีประสบปGญหาน้ําท วมเป�นพ้ืนท่ีราบสองฝG�งลําภาชี โดยเฉพาะช วงท�ายน้ําจากฝายทุ งกระถินลงไป ต้ังแต 
บริเวณบ�านทุ งแฝก ตําบลแก�มอ�น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ลงไปจนถึงบ�านด านมะขามเต้ีย อําเภอ         
ด านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุของอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ มน้ําลําภาชี เกิดจากสภาพภูมิประเทศบริเวณ
พ้ืนท่ีต�นน้ําเป�นเทือกเขามีความลาดชันสูง เม่ือเกิดฝนตกหนักจึงทําให�เกิดน้ําหลากไหลลงลําภาชีอย างรวดเร็ว          
จนเกินขีดความสามารถของลําภาชีท่ีจะระบายน้ําต อลงสู แควน�อยได�ทัน นอกจากนี้ สภาพของลําน้ําท่ีคดเค้ียว
และต้ืนเขินจากการทับถมของตะกอนทราย เป�นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�เกิดปGญหาน้ําท วม  
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ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2556 
 
 

ภาพ 3.7-4 ขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําท-วมประจําในลุ-มน้ําแม-กลอง 
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       3) ปYญหาในเขตพ้ืนท่ีปากแม-น้ําและชายฝYjงทะเลของลุ-มน้ําแม-กลอง เป�นลักษณะ
ของน้ําท วมขังในพ้ืนท่ีลุ มซ่ึงมีท้ังพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยู อาศัยและพาณิชยกรรม สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนัก
ในพ้ืนท่ี หรือในพ้ืนท่ีใต�เข่ือนเก็บกักน้ําหลักทางด�านเหนือน้ํา ทําให�ปริมาณน้ําหลากจํานวนมากไหลมารวมกัน
ท่ีบริเวณปากแม น้ําก อนไหลลงทะเล และโดยท่ีบริเวณนี้มีคูคลองอยู เป�นจํานวนมาก ปริมาณน้ําส วนหนึ่งจะเอ อ
ท�นเข�าไปตามคูคลองต างๆ เม่ือระดับน้ําในลําน้ําแม กลองสูงข้ึน และหากเกิดข้ึนในช วงท่ีน้ําทะเลหนุนสูงด�วย        
ก็จะเกิดปGญหาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
       ปGญหาน้ําท วมในพ้ืนท่ีลุ มน้ํ าแม กลองลดน�อยลง หลังจากท่ีการก อสร�างเ ข่ือน            
ศรีนครินทร
แล�วเสร็จในปs พ.ศ. 2519 และเริ่มใช�งานในปs พ.ศ. 2523 จากนั้น ในปs พ.ศ. 2527 เข่ือนวชิราลงกรณ
           
(เขาแหลม) ก็แล�วเสร็จและเริ่มใช�งาน ดังนั้นในการศึกษานี้จะไม ตีค าความเสียหายจากปGญหาน้ําท วมท่ีเกิดจาก
เข่ือน แต เป�นการศึกษาข�อมูลการตีค าความเสียหายด�านประโยชน
ของเข่ือนท่ีสามารถปNองกันน้ําท วม 
       การตีค าผลประโยชน
ของโครงการเม่ือมีการปNองกันน้ําท วม ท่ีสามารถเก็บกักน้ําไม ให�
เกิดน้ําหลากในพ้ืนท่ี สามารถประเมินได�จากการลดหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียด�านต างๆ เม่ือเกิดเหตุการณ
น้ํา
ท วมในขณะนั้นหรือเคยเกิดข้ึนก อนการก อสร�างโครงการ แต เนื่องจากไม มีผลการศึกษาและบันทึกข�อมูลไว�
ชัดเจนเก่ียวกับความเสียหาย ดังนั้นในการศึกษานี้จะใช�วิธีพิจารณาจากกรณีศึกษาผลการสํารวจความเสียหาย
จากพ้ืนท่ีท่ีมีปGญหาน้ําท วม  เพ่ือหาสัดส วนมูลค าความเสียหายต อมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด (GPP) แล�วนํามา
เปรียบเทียบกับในพ้ืนท่ีโครงการ จากผลการศึกษาข�างต�นมีข�อกําหนดในการศึกษา ดังนี้ 
       1) พ้ืนท่ีได�รับความเสียหายกรณีมีปGญหาน้ําท วม ในพ้ืนท่ีโครงการก อนการก อสร�าง
โครงการ ได�แก  บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเมือง และอําเภอบ�านโป�ง ซ่ึงรวมท้ังพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 
       2) ความถ่ีในการเกิดน้ําท วมท่ีมีความเสียหายจํานวนมาก โดยประมาณ 3-4 ปsต อครั้ง 
       3) จากกรณีศึกษา มูลค าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน พิจารณาจากกรณีเกิดปGญหาน้ําท วม
เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครอบคลุมขอบเขตความเสียหายทางด�านค าความเสียหาย และค าปNองกันน้ําท วม 
ส วนประเภทความเสียหาย 4 รายการรวมถึงด�านสุขภาพ มูลค าความเสียหายในปs พ.ศ. 2555 มูลค ารวม 
4,856.1 ล�านบาท คิดเป�นสัดส วนร�อยละ 3.45 ของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดปราจีนบุรี  มีรายละเอียด ดังแสดง
ในตาราง 3.7-18 
 
ตาราง 3.7-18  ลักษณะความเสียหายจากปYญหาน้ําท-วม กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและ 
     ชุมชนต-อเนื่อง 
ขอบเขตความเสียหาย มูลค-าบ�านพัก มูลค-าการป"องกัน รวม 

ประเภท บ�านเรือน เฟอรนิเจอร ทรัพยสิน สูญเสียรายได� สุขภาพ ถาวร ชั่วคราว ร�านค�า 
มูลค า  

(บาท/ครัวเรือน) 16,106 20,085 15,079 19,376 442 19,831 17,347 30,000 
สัดส วนท่ีได�รับ 

ความเสียหาย (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 11.17% 
มูลค าความเสียหาย 

(ล�านบาท) 700.7 873.8 656.0 843.0 19.2 862.8 754.7 145.8 4,856.1 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556 
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       ในการนําผลจากกรณีศึกษาข�างต�นมาใช�ในพ้ืนท่ีได�ทําการศึกษาสถิติข�อมูลจํานวนบ�าน
ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอบ�านโป�ง รวมท้ังข�อมูลสถิติมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัดราชบุรี โดยมีข�อกําหนด             
ให�ลักษณะและความเสียหายเป�นเช นเดียวกับกรณีพ้ืนท่ีศึกษา โดยท่ีความเสียหายเกิดข้ึนเฉลี่ยทุก  4 ปs ผลการ
ประเมินความเสียหายจากปGญหาน้ําท วมกรณีไม มีเข่ือนศรีนครินทร
 (ตามสัดส วนปริมาณน้ําเฉพาะของเข่ือน  
ศรีนครินทร
) คิดเป�นมูลค ารวมตลอดอายุโครงการ รวม 29,052.15 ล�านบาท ดังแสดงในตาราง 3.7-19 
 
 ตาราง 3.7-19 การวิเคราะหตีค-าความเสียหายการป"องกันน้ําท-วมของโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

ป̂ พ.ศ. 
จํานวนบ�าน GPP 

จ.ราชบุร ี
(ล�านบาท) 

ค-าความ
เสียหาย 

(ล�านบาท) 
อ.เมือง 
ราชบุรี 

เทศบาลเมือง 
ราชบรุ ี

อ.เมือง 
บ�านโป+ง 

เทศบาลเมือง 
บ�านโป+ง รวม 

2523 15,397 10,811 12,245 5,053 43,507 8,993.3 125.78 
2524 15,905 10,649 11,544 4,948 43,045 9,977.0 
2525 16,429 10,488 10,882 4,846 42,644 10,765.0 
2526 16,970 10,330 10,258 4,745 42,303 11,065.0 
2527 17,529 10,174 9,670 4,646 42,020 11,577.0 161.84 
2528 18,107 10,021 9,116 4,550 41,794 11,711.0 
2529 18,864 10,200 9,514 4,698 43,276 12,826.0 
2530 19,380 10,391 9,731 4,786 44,288 14,999.0 
2531 20,673 10,692 10,038 5,116 46,519 16,425.0 229.61 
2532 21,965 11,089 10,447 5,467 48,968 20,458.7 
2533 23,000 11,287 10,469 5,582 50,338 22,250.1 
2534 24,200 11,686 9,848 5,747 51,481 25,294.8 
2535 27,516 11,303 11,388 6,367 56,574 28,937.8 406.53 
2536 28,725 11,710 11,786 6,521 58,742 33,408.8 
2537 30,141 12,013 12,366 6,705 61,225 37,579.6 
2538 31,825 12,332 13,040 6,942 64,139 40,788.5 
2539 33,792 12,793 13,804 7,160 67,549 44,370.0 620.27 
2540 34,233 12,434 13,005 7,079 66,751 46,017.8 
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ตาราง 3.7-19 การวิเคราะหตีค-าความเสียหายการป"องกันน้ําท-วมของโครงการเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. 
จํานวนบ�าน GPP 

จ.ราชบุร ี
(ล�านบาท) 

ค-าความ
เสียหาย 

(ล�านบาท) 
อ.เมือง 
ราชบุรี 

เทศบาลเมือง 
ราชบรุ ี

อ.เมือง 
บ�านโป+ง 

อ.เมือง 
ราชบุรี 

เทศบาลเมือง 
ราชบรุ ี

2541 35,361 12,638 13,371 7,101 68,471 46,607.9  
2542 36,300 12,850 13,859 7,106 70,115 53,291.2  
2543 37,117 12,941 14,134 7,123 71,315 52,860.3 738.96 
2544 28,517 13,037 30,038 7,167 78,759 64,876.7  
2545 29,279 13,176 30,716 7,214 80,385 76,732.0  
2546 30,386 13,322 31,978 7,302 82,988 83,154.2  
2547 31,464 13,584 33,194 7,383 85,625 87,015.8 1,216.43 
2548 32,427 13,753 31,584 7,509 85,273 96,364.8  
2549 33,298 13,923 32,287 7,672 87,180 103,603.9  
2550 34,420 14,128 33,082 7,701 89,331 105,451.8  
2551 37,028 14,297 28,622 7,754 87,701 113,813.5 1,591.04 
2552 37,071 14,374 29,342 7,828 88,615 122,543.1  
2553 38,080 14,567 30,021 7,844 90,512 133,572.9  
2554 39,178 14,811 30,709 7,915 92,613 139,358.5  
2555 40,325 15,039 31,295 7,949 94,608 140,844.3 1,967.70 
2556 41,611 15,269 33,198 8,118 98,196 154,731.5  
2557 42,939 15,503 35,216 8,290 101,947 169,988.0  
2558 44,309 15,740 37,357 8,465 105,871 186,748.9  
2559 45,722 15,981 39,629 8,645 109,976 205,162.3 2,868.05 
2560 47,180 16,225 42,038 8,828 114,272 225,391.3  
2561 48,686 16,473 44,594 9,015 118,768 247,614.9  
2562 50,239 16,726 47,305 9,206 123,476 272,029.7  
2563 51,841 16,981 50,181 9,402 128,406 298,851.8 4,177.77 
2564 53,495 17,241 53,232 9,601 133,570 328,318.6  
2565 55,201 17,505 56,469 9,804 138,980 360,690.9  
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ตาราง 3.7-19 การวิเคราะหตีค-าความเสียหายการป"องกันน้ําท-วมของโครงการเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. 
จํานวนบ�าน GPP 

จ.ราชบุรี 
(ล�านบาท) 

ค-าความ
เสียหาย 

(ล�านบาท) 
อ.เมือง 
ราชบุรี 

เทศบาลเมือง 
ราชบุรี 

อ.เมือง 
บ�านโป+ง 

อ.เมือง 
ราชบุรี 

เทศบาลเมือง 
ราชบุรี 

2566 56,962 17,773 59,902 10,012 144,650 396,255.0  
2567 58,779 18,045 63,544 10,225 150,593 435,325.7 6,085.59 
2568 60,655 18,321 67,408 10,441 156,825 478,248.8  
2569 62,589 18,601 71,506 10,663 163,359 525,404.2  
2570 64,586 18,886 75,854 10,889 170,214 577,209.0  
2571 66,646 19,175 80,466 11,120 177,406 634,121.8 8,814.64 
2572 68,772 19,468 85,358 11,355 184,954 696,646.2  
2573 70,966 19,766 90,548 11,596 192,876 765,335.6  

หมายเหตุ: 

1) จํานวนบ�านในเขตอําเภอและเทศบาล จากข�อมูลสถิติจํานวนประชากรและบ�าน พ.ศ.2528-2555 สํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง 

2) สถิติการเกิดนํ้าท วมก อนการสร�างเขื่อนศรีนครินทร
 ปs พ.ศ.2515, 2517, 2525, 2528, 2529 โดยเฉล่ียเกิดปGญหานํ้าท วม
ทุกๆ 3-4 ปs 

3) ค าความเสียหายเม่ือเกิดปGญหานํ้าท วมจากกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและพ้ืนท่ีต อเน่ืองคิดเป�นร�อยละ 
3.45 ของมูลค าผลิตภัณฑ
จังหวัด 

4) สัดส วนความเสียหายจากปGญหานํ้าท วมเฉพาะเขื่อนศรีนครินทร
คิดเป�นร�อยละ 40.52 ของท้ังหมดตามปริมาณนํ้าท่ีไหลเข�าอ าง 
 
 

     (3.7) ประโยชนด�านการท-องเท่ียว 
       มูลค าประโยชน
ด�านการท องเท่ียวต้ังอยู บนพ้ืนฐานของค าใช�จ าย ในการเดินทางของ
นักท องเท่ียว (Travel Cost) ซ่ึงเป�นความยินดีจะจ าย (Willingness to Pay) ท่ีนักท องเท่ียวให�กับแหล ง
ท องเท่ียว จึงจัดเป�นมูลค าประโยชน
ท่ีได�รับจากโครงการเข่ือนศรีนครินทร
ด�านการท องเท่ียว ดังนั้นมูลค าด�าน
การท องเท่ียวจึงข้ึนอยู กับจํานวนนักท องเท่ียวและค าใช�จ ายในการเดินทาง  
       จากข�อมูลสถิตินักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมเข่ือนศรีนครินทร
  ในช วงปs พ.ศ.
2548-2556 เฉลี่ยจํานวนนักท องเท่ียว มีจํานวน  779,467 คน/ปs และมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง          
อันเนื่องมาจากปGจจัยด�านบรรยากาศการท องเท่ียวโดยรวมของประเทศ ในการศึกษาประกอบด�วย                  
ผลการศึกษาสํารวจนักท องเท่ียวด�วยแบบสอบถามทําให�ทราบค าใช�จ ายเฉลี่ยของนักท องเท่ียว จํานวน 4,080 
บาท/คน กําหนดให�เป�นค าใช�จ ายท่ีเป�นความยินดีจะจ ายในการมาท องเท่ียวเข่ือนศรีนครินทร
 ร�อยละ 50           
ของท้ังหมด เม่ือนํามาปรับให�เป�นแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคา (ร�อยละ 5.5 ต อปs) และการประมาณ
จํานวนนักท องเท่ียวในอนาคต มีอัตราเพ่ิมข้ึนตามแนวโน�มในอดีต ร�อยละ 4.36 ต อปs จะได�มูลค าประโยชน

ด�านการท องเท่ียวของเข่ือนศรีนครินทร
ตลอดอายุโครงการ มีมูลค ารวม 48,427.7 ล�านบาท มีรายละเอียด           
ดังแสดงในตาราง 3.7-20 
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ตาราง 3.7-20 การตีค-าประโยชนของโครงการด�านการท-องเท่ียว 

ป̂ พ.ศ. จํานวนนักท-องเท่ียว (คน) ค-าใช�จ-ายเฉลี่ย (บาท/คน) มูลค-า (ล�านบาท) 
2523 779,467 315.41 245.9 
2524 779,467 333.77 260.2 
2525 779,467 353.20 275.3 
2526 779,467 373.75 291.3 
2527 779,467 395.51 308.3 
2528 779,467 418.52 326.2 
2529 779,467 442.88 345.2 
2530 779,467 468.66 365.3 
2531 779,467 495.94 386.6 
2532 779,467 524.80 409.1 
2533 779,467 555.34 432.9 
2534 779,467 587.67 458.1 
2535 779,467 621.87 484.7 
2536 779,467 658.06 512.9 
2537 779,467 696.36 542.8 
2538 779,467 736.89 574.4 
2539 779,467 779.78 607.8 
2540 779,467 825.16 643.2 
2541 779,467 873.19 680.6 
2542 779,467 924.01 720.2 
2543 779,467 977.79 762.2 
2544 779,467 1,034.69 806.5 
2545 779,467 1,094.91 853.4 
2546 779,467 1,158.64 903.1 
2547 779,467 1,226.07 955.7 
2548 938,963 1,297.43 1,218.2 
2549 857,457 1,372.94 1,177.2 
2550 747,029 1,452.85 1,085.3 
2551 710,367 1,537.41 1,092.1 
2552 764,378 1,626.89 1,243.6 
2553 786,188 1,721.57 1,353.5 
2554 858,407 1,821.77 1,563.8 
2555 718,234 1,927.80 1,384.6 
2556 634,181 2,040.00 1,293.7 
2557 606,531 2,152.20 1,305.4 
2558 580,086 2,270.57 1,317.1 
2559 554,794 2,395.45 1,329.0 
2560 530,605 2,527.20 1,340.9 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

3-731 
 

ตาราง 3.7-20 การตีค-าประโยชนของโครงการด�านการท-องเท่ียว (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. จํานวนนักท-องเท่ียว (คน) ค-าใช�จ-ายเฉลี่ย (บาท/คน) มูลค-า (ล�านบาท) 
2561 507,471 2,666.20 1,353.0 
2562 485,345 2,812.84 1,365.2 
2563 464,184 2,967.55 1,377.5 
2564 443,946 3,130.76 1,389.9 
2565 424,590 3,302.95 1,402.4 
2566 406,077 3,484.61 1,415.0 
2567 388,372 3,676.27 1,427.8 
2568 371,439 3,878.46 1,440.6 
2569 355,245 4,091.78 1,453.6 
2570 339,756 4,316.83 1,466.7 
2571 324,943 4,554.25 1,479.9 
2572 310,775 4,804.74 1,493.2 
2573 297,225 5,069.00 1,506.6 

หมายเหตุ: 

1) สถิติจํานวนนักท องเท่ียว พ.ศ.2548-2556 เป�นสถิติจํานวนนักท องเท่ียวจริงของเขื่อนศรีนครินทร
 ส วนจํานวน
นักท องเท่ียวก อนหน�าน้ีและแนวโน�มในอนาคตประมาณจากแนวโน�มในช วงดังกล าว 

2) ค าใช�จ ายเฉล่ียต อหัวนักท องเท่ียวได�จากผลการสํารวจในปs พ.ศ.2556 และใช�วิธีปรับด�วยดัชนีราคาในข�อมูลปsท่ีเกี่ยวข�อง
กับการศึกษา 

 

   (3)  ผลการวิเคราะหผลตอบแทนโครงการด�านเศรษฐศาสตร 
     จากผลการวิเคราะห
ข�อมูลค าใช�จ ายของโครงการและจากการศึกษาตีค าประโยชน
ของ
โครงการในด�านต างๆ ตลอดอายุโครงการ สรุปไว�ในตารางท่ี 3.7-21  เม่ือทําการวิเคราะห
ผลตอบแทน
โครงการด�วยตัวชี้วัดด�านความคุ�มทุนโครงการภายหลังการก อสร�าง ปรากฏว าเม่ือทําการวิเคราะห
ท่ีอัตรา        
คิดลด 12% การลงทุนโครงการมีความเหมาะสมการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร
  กล าวคือ ณ ระดับอัตราคิดลด 
12% การพัฒนาของโครงการจะมีมูลค าปGจจุบันสุทธิ (NPV) 2,689 ล�านบาท (ซ่ึงมีค าเป�นบวก) มีค า B/C 
ratio 3.06 (ซ่ึงมากกว า 1) และมีค า EIRR 22.11 % และเม่ือพิจาณาท่ีอัตราคิดลดท่ี 8% ตัวชี้วัดด�านความ
คุ�มค าต อการลงทุนจะมีค าสูงข้ึน จึงสรุปได�ว าจากผลการติดตามประเมินโครงการด�านเศรษฐศาสตร
ภายหลัง
การก อสร�างโครงการเข่ือนศรีนครินทร
มีความคุ�มต อการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร
 ดังนี้ 
 
 สรุปตัวช้ีวัดผลการวิเคราะหความคุ�มทุนด�านเศรษฐศาสตรของโครงการ 

ดัชนีชี้วัด/อัตราคิดลด  12% 8% 
Present  Value of  Benefit (ล�านบาท) (PV of B) 3,991 14,479 
Present  Value of Cost (ล�านบาท) (PV of C) 1,303 2,637 
Net Present  Value (ล�านบาท) (NPV) 2,689 11,9842 
B/C Ratio (B/C) 3.06 5.49 
Internal Rate of Return (IRR) (EIRR) 22.11% 22.11% 
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ตาราง 3.7-21  การวิเคราะหความคุ�มค-าต-อการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร  

ป̂ พ.ศ. 
ค-าใช�จ-าย ประโยชนโครงการ 

B-C 
ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ ค-าดําเนินการสิ่งแวดล�อม รวม ไฟฟ"า ชลประทาน ประมง น้ําท-วม ท-องเที่ยว รวม 

2509 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.2 
2510 6.4 0.0 6.4 0.0 -6.4 
2511 5.5 0.0 5.5 0.0 -5.5 
2512 5.8 0.0 5.8 0.0 -5.8 
2513 5.5 0.0 5.5 0.0 -5.5 
2514 10.2 0.0 10.2 0.0 -10.2 
2515 8.7 0.0 8.7 0.0 -8.7 
2516 22.3 0.0 22.3 0.0 -22.3 
2517 160.4 0.0 160.4 0.0 -160.4 
2518 359.0 0.0 359.0 0.0 -359.0 
2519 317.9 0.0 317.9 0.0 -317.9 
2520 947.1 0.0 947.1 0.0 -947.1 
2521 1,124.3 0.0 1,124.3 0.0 -1,124.3 
2522 372.8 0.0 372.8 0.0 -372.8 
2523 74.4 8.4 356.0 438.8 56.7 89.5 9.4 125.7 491.7 773.1 334.3 
2524 0.0 43.8 1.0 44.7 150.7 94.7 9.4 520.3 775.2 730.5 
2525 8.8 80.1 1.0 89.9 698.7 100.3 9.4 550.6 1,359.0 1,269.0 
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ตาราง 3.7-21 การวิเคราะหความคุ�มค-าต-อการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. 
ค-าใช�จ-าย ประโยชนโครงการ 

B-C 
ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ ค-าดําเนินการสิ่งแวดล�อม รวม ไฟฟ"า ชลประทาน ประมง น้ําท-วม ท-องเที่ยว รวม 

2526 46.6 108.1 1.1 155.8 852.2 106.1 9.4 582.7 1,550.4 1,394.6 
2527 102.1 96.7 1.1 199.9 985.4 112.3 9.4 161.8 616.6 1,885.5 1,685.6 
2528 76.1 143.8 1.2 221.2 704.1 118.8 9.4  652.5 1,484.8 1,263.7 
2529 0.0 256.7 1.3 258.0 1,336.4 125.7 9.4  690.4 2,162.0 1,904.0 
2530 0.0 176.0 1.3 177.3 928.7 133.0 9.2  730.6 1,801.5 1,624.2 
2531 0.0 184.8 1.4 186.2 1,047.1 140.8 8.3 229.6 773.1 2,199.0 2,012.8 
2532 0.0 194.0 1.5 195.5 1,702.0 149.0 8.1  818.1 2,677.2 2,481.7 
2533 0.0 203.7 1.6 205.3 1,379.1 157.6 8.3  865.7 2,410.8 2,205.5 
2534 0.0 213.9 1.6 215.6 1,843.3 166.8 6.4  916.1 2,932.7 2,717.1 
2535 0.0 224.6 1.7 226.3 1,995.2 176.5 10.8 404.5 969.5 3,556.5 3,330.2 
2536 0.0 235.8 1.8 237.7 1,553.7 186.8 8.9  1,025.9 2,775.3 2,537.6 
2537 0.0 247.6 1.9 249.6 2,223.7 197.7 15.3  1,085.6 3,522.2 3,272.6 
2538 0.0 260.0 2.0 262.0 3,338.2 209.2 15.7  1,148.8 4,711.8 4,449.8 
2539 0.0 273.0 2.2 275.2 3,097.8 221.4 16.1 620.3 1,215.6 5,171.1 4,896.0 
2540 0.0 286.7 2.3 288.9 3,902.5 234.2 16.4  1,286.4 5,439.6 5,150.6 
2541 0.0 301.0 2.4 303.4 2,768.5 247.9 16.8  1,361.2 4,394.4 4,091.0 
2542 0.0 316.0 2.5 318.6 1,909.0 262.3 17.0  1,440.5 3,628.8 3,310.2 
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ตาราง 3.7-21 การวิเคราะหความคุ�มค-าต-อการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. 
ค-าใช�จ-าย ประโยชนโครงการ 

B-C 
ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ ค-าดําเนินการสิ่งแวดล�อม รวม ไฟฟ"า ชลประทาน ประมง น้ําท-วม ท-องเที่ยว รวม 

2543 0.0 331.8 2.7 334.5 2,715.6 277.6 17.3 739.0 1,524.3 5,273.7 4,939.2 
2544 0.0 348.4 2.8 351.2 3,520.5 305.8 17.5  1,613.0 5,456.8 5,105.5 
2545 0.0 365.9 3.0 368.8 4,346.5 311.6 17.7  1,706.9 6,382.7 6,013.9 
2546 0.0 384.1 3.1 387.3 5,081.8 342.6 17.9  1,806.2 7,248.6 6,861.3 
2547 0.0 403.4 3.3 406.7 4,538.2 408.1 18.1 1,216.4 1,911.4 8,092.1 7,685.5 
2548 0.0 423.5 3.5 427.0 4,911.7 415.9 18.2  2,436.5 7,782.3 7,355.3 
2549 0.0 444.7 3.7 448.4 5,917.8 669.1 18.3  2,354.5 8,959.7 8,511.4 
2550 0.0 466.9 3.9 470.8 6,101.8 336.8 18.4  2,170.6 8,627.6 8,156.8 
2551 0.0 490.3 4.1 494.4 5,260.1 421.4 18.5 1,591.0 2,184.2 9,475.3 8,980.9 
2552 0.0 514.8 4.3 519.1 6,465.1 718.1 18.5  2,487.1 9,688.8 9,169.7 
2553 0.0 540.5 4.6 545.1 6,210.3 955.9 18.0  2,707.0 9,891.2 9,346.1 
2554 0.0 567.6 4.8 572.4 7,614.0 670.1 17.5  3,127.6 11,429.3 10,856.9 
2555 0.0 658.7 5.1 663.8 8,769.3 769.5 31.7 1,967.7 2,769.2 14,307.5 13,643.7 
2556 0.0 680.4 5.4 685.8 8,729.7 640.1 20.3  2,587.5 11,977.6 11,291.8 
2557 0.0 717.8 5.6 723.5 6,841.9 565.9 19.1  2,610.8 10,037.7 9,314.2 
2558 0.0 757.3 6.0 763.3 7,562.4 624.7 20.4  2,634.3 10,841.6 10,078.4 
2559 0.0 799.0 6.3 805.3 8,358.6 688.4 21.2 2,868.0 2,658.0 14,594.3 13,789.0 

 
  



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร         การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
  

3-735 
 

ตาราง 3.7-21 การวิเคราะหความคุ�มค-าต-อการลงทุนด�านเศรษฐศาสตร (ต-อ) 

ป̂ พ.ศ. 
ค-าใช�จ-าย ประโยชนโครงการ 

B-C 
ค-าลงทุน ค-าดําเนินการ ค-าดําเนินการสิ่งแวดล�อม รวม ไฟฟ"า ชลประทาน ประมง น้ําท-วม ท-องเที่ยว รวม 

2560 0.0 842.9 6.6 849.6 9,238.8 727.3 22.0 2,681.9 12,670.0 11,820.4 
2561 0.0 889.3 7.0 896.3 10,211.6 747.2 22.9  2,706.0 13,687.7 12,791.4 
2562 0.0 938.2 7.4 945.6 11,286.8 801.5 23.8  2,730.4 14,842.5 13,896.9 
2563 0.0 989.8 7.8 997.6 12,475.3 844.6 24.7 4,177.8 2,755.0 20,277.3 19,279.7 
2564 0.0 1,044.2 8.2 1,052.5 13,788.9 878.0 25.7  2,779.8 17,472.3 16,419.8 
2565 0.0 1,101.7 8.7 1,110.3 15,240.8 934.5 26.7  2,804.8 19,006.8 17,896.4 
2566 0.0 1,162.3 9.1 1,171.4 16,845.6 989.8 27.7  2,830.0 20,693.1 19,521.7 
2567 0.0 1,226.2 9.7 1,235.8 18,619.4 1,042.5 28.8 6,085.6 2,855.5 28,631.7 27,395.9 
2568 0.0 1,293.6 10.2 1,303.8 20,579.9 1,097.5 29.9  2,881.2 24,588.5 23,284.7 
2569 0.0 1,364.8 10.7 1,375.5 22,746.9 1,159.4 31.1  2,907.2 26,844.6 25,469.1 
2570 0.0 1,439.8 11.3 1,451.2 25,142.1 1,222.2 32.3  2,933.3 29,329.9 27,878.8 
2571 0.0 1,519.0 12.0 1,531.0 27,789.5 1,288.5 33.6 8,864.6 2,959.7 40,935.9 39,404.9 
2572 0.0 1,602.6 12.6 1,615.2 30,715.6 1,361.0 34.9  2,986.4 35,097.9 33,482.7 
2573 0.0 1,690.7 13.3 1,704.0 33,949.8 1,436.1 36.2  3,013.3 38,435.5 36,731.4 
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   (4)  การลดผลกระทบจากการเกิดกWาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
     การผลิตกระแสไฟฟNาด�วยเข่ือนพลังน้ําซ่ึงเป�นการผลิตท่ีไม ใช�การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามัน 
ถ านหิน และก�าซธรรมชาติ) ซ่ึงมีคาร
บอน (C) เป�นส วนประกอบท่ีสําคัญ ท่ีทําให�เกิดก�าซคาร
บอนไดออกไซค
          
( CO2) เนื่องจากเป�นก�าซเรือนกระจกเข�าสู บรรยากาศของโลก การศึกษาในส วนนี้เพ่ือให�ทราบปริมาณการลด
การปล อย CO2 และตีมูลค าประโยชน
ท่ีได�รับของโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 ซ่ึงเป�นการผลิตไฟฟNาด�วยพลังน้ํา 
ดังนี้ 
     (1)  ปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�  จากข�อมูลสถิติพลังงานไฟฟNาท่ีผลิตได�ของเข่ือนศรีนครินทร
 
ต้ังแต เป�ดดําเนินการจนถึงปGจจุบัน (พ.ศ. 2523-2557) ตามตาราง 3.7-11 ปริมาณไฟฟNาท่ีผลิตได�จริงเฉลี่ยปsละ 
1,287.11 ล�านหน วย (GWh) โดยท่ีมีแนวโน�มผลผลิตได�สูงข้ึนในแต ละปsตามปริมาณน้ําไหลเข�าอ างเก็บน้ํา          
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
     (2)  ปริมาณ CO2 ท่ีลดได�  ซ่ึงข้ึนอยู กับอัตราการปล อย CO2  เปรียบเทียบกับการผลิต
ไฟฟNาด�วยเชื้อเพลิงฟอสซิลต อหน วยการผลิตไฟฟNา (kWh) สําหรับค าสัมประสิทธิ์การปล อยก�าซ CO2 
(Emission Factor) ของประเทศไทย พบว ามีการเปลี่ยนแปลงเป�นช วงตามสัดส วนเชื้อเพลิงท่ีใช�ในการผลิต
ไฟฟNา จาก 0.569 กิโลกรัม ต อ 1 kWh ในปs 2530 เพ่ิมข้ึนเป�น 0.685 กิโลกรัม ต อ 1 kWh ในปs 2534 
จากนั้นจึงเริ่มมีแนวโน�มลดลงตามสัดส วนของก�าซธรรมชาติท่ีนํามาใช�เป�นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟNามากข้ึน 
โดยปs 2553 มีการปล อยก�าซ CO2 ท่ีระดับ 0.563 กิโลกรัมต อ 1 kWh  และในปs พ.ศ.2557 ปริมาณการปล อย 
CO2 จากโรงไฟฟNาของ กฟผ.ท่ีคํานวณจากพลังงานไฟฟNาท่ีผลิตของ กฟผ. ปs 2557  ซ่ึงรวมเชื้อเพลิงฟอสซิล 
พลังน้ํา และพลังงานหมุนเวียน มีค า Emission Factor  = 0.56 ( กฟผ., รายงานเพ่ือการพัฒนาอย างยั่งยืน 
กฟผ. ประจําปs 2557)   
     (3)  ค าใช�จ ายในการกําจัดและค าสิทธิ์ในการปล อย  CO2 ซ่ึงเป�นปGจจัยด�านราคาของ
ปริมาณ CO2 ท่ีลดได� ในการศึกษานี้จะพิจารณาท้ังด�านค าใช�จ ายในการกําจัดซ่ึงเป�นต�นทุน และราคาจากค า
สิทธิ์ในการปล อย CO2 ซ่ึงถูกกําหนดมาจากกลไกตลาด  ดังนี้ 
       (3.1) ค าใช�จ ายในการกําจัด CO2  ผลงานวิจัยของ จันธิราและคณะ (2556) เก่ียวกับ
การเลือกใช�เทคโนโลยีสะอาดและประเมินต�นทุนในการลดการปล อย CO2  พบว าทางเลือกท่ีใช�เทคโนโลยี 
IGCC เผาไหม�เชื้อเพลิงซับบิทูมินัสและมีการติดต้ัง เทคโนโลยี CCS ซ่ึงเป�นเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บ
ก�าซคาร
บอนไดออกไซด
 (Carbon Capture and Storage: CCS) มีต�นทุนในการลดการปล อย CO2 ตํ่าท่ีสุด
ประมาณ 58 เหรียญดอลลาร
สหรัฐต อตัน CO2 และมีจุดคุ�มทุนเม่ือราคาคาร
บอนมีมูลค าประมาณ 13.3 
เหรียญดอลลาร
สหรัฐต อตัน CO2 หรือประมาณ 465.5 บาท/ตัน (ใช�อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท) 
       (3.2) ราคาค าสิทธ
ในการปล อย CO2 ตามการพัฒนาตลาดคาร
บอนเครดิต หาก 
โรงงาน/องค
กร ปล อยก�าซเรือนกระจกน�อยกว าใบอนุญาตปล อยก�าซเรือนกระจกท่ีได�รับการจัดสรร ก็สามารถ
เก็บสะสม (Banking) ใบอนุญาตปล อยก�าซเรือนกระจกไว�สําหรับปsถัดไปได� หรือจะขายให�แก  โรงงาน/องค
กร
อ่ืนก็ได� ท้ังนี้ การซ้ือขายใบอนุญาตปล อยก�าซเรือนกระจกในระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล อยก�าซ เรือน
กระจกจะมีระดับราคาผันแปรตามอุปสงค
และอุปทานท่ีมีอยู ในตลาด  ราคาตลาดคาร
บอนท่ีนําเสนอใน
http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php#market  ตามรายงานขององค
การบริหารจัดการก�าซเรือน
กระจก (องค
การมหาชน) มีราคาซ้ือขายในปลายปs พ.ศ.2557 ใบอนุญาต แบบส งมอบทันทีในตลาด         
ภาคทางการของสหภาพยุโรป ยังคงพุ งข้ึนอย างต อเนื่อง โดยป�ดท่ีระดับ 6.990 ยูโรต อตัน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 6.15 
จากราคาป�ดของวันศุกร
ในสัปดาห
ก อนท่ีระดับ 6.585 ยูโรต อตัน ขณะท่ีราคาสัญญาซ้ือขายล วงหน�าสําหรับส ง
มอบในเดือนธันวาคม 2014 สามารถขยับมาป�ดท่ีระดับ 7 ยูโรต อตัน ได�ในวันศุกร
 เพ่ิมข้ึนร�อยละ 6.14  จาก



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร        การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

3-737 

ราคาป�ดในสัปดาห
ก อน ทําให�เห็นว าจะสามารถทะลุระดับสูงสุดในรอบ 1 ปs ท่ีระดับ 7.137 ยูโรต อตัน หรือ
ประมาณ  285.48 บาท/ตัน (ใช�อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 40 บาท) 
       สรุปผลการศึกษาตลอดอายุโครงการเข่ือนศรีนครินทร
 มีประโยชน
ด�านการลดการ
ปลดปล อย CO2  เป�นจํานวน 41.25  ล�านตัน คิดเป�นมูลค าตามต�นทุนการลดค ากําจัด เท ากับ 19,203.61   
ล�านบาท และคิดเป�นมูลค าเม่ือขายคาร
บอนเครดิตในตลาด เท ากับ  11,777.11 ล�านบาท มีรายละเอียด          
ดังแสดงในตาราง 3.7-22 
 
ตารางท่ี 3.7-22  จํานวนและมูลค-าประโยชนของโครงการด�านการลดการปล-อย CO2 

 ผลผลิตไฟฟ"า อัตราการ ปริมาณ CO2 ต�นทุนค-ากําจัด มูลค-า ราคาคารบอน มูลค-า 
ป̂ (ล�านหน-วย ปล-อย CO2 ท่ีลดได� CO2 ค-ากําจัด เครดิต ท่ีขายได� 

พ.ศ. GWh) (kg CO2/kWh) (ล�านต�นCO2) (บาท/ตัน) (ล�านบาท) (บาท/ตัน) (ล�านบาท) 
2523 89.798 0.54 0.05 465.50 22.74 285.48 13.95 
2524 223.0738 0.55 0.12 465.50 56.73 285.48 34.79 
2525 967.088 0.55 0.53 465.50 246.97 285.48 151.46 
2526 1,103.25 0.55 0.61 465.50 282.91 285.48 173.50 
2527 1,193.148 0.55 0.66 465.50 307.22 285.48 188.41 
2528 797.383 0.56 0.44 465.50 206.16 285.48 126.43 
2529 1,415.406 0.56 0.79 465.50 367.46 285.48 225.35 
2530 919.911 0.56 0.52 465.50 239.80 285.48 147.07 
2531 970.088 0.57 0.55 465.50 257.40 285.48 157.86 
2532 1,474.747 0.56 0.83 465.50 384.44 285.48 235.77 
2533 1,117.627 0.62 0.69 465.50 322.56 285.48 197.82 
2534 1,397.074 0.69 0.96 465.50 448.73 285.48 275.20 
2535 1,414.314 0.67 0.95 465.50 441.10 285.48 270.52 
2536 1,030.092 0.64 0.66 465.50 306.89 285.48 188.21 
2537 1,378.826 0.65 0.90 465.50 417.20 285.48 255.86 
2538 1,935.886 0.63 1.22 465.50 567.73 285.48 348.17 
2539 1,680.211 0.65 1.09 465.50 508.39 285.48 311.78 
2540 1,979.667 0.66 1.31 465.50 608.21 285.48 373.00 
2541 1,313.488 0.65 0.85 465.50 397.43 285.48 243.73 
2542 847.063 0.65 0.55 465.50 256.30 285.48 157.18 
2543 1,126.981 0.61 0.69 465.50 320.01 285.48 196.26 
2544 1,366.459 0.61 0.83 465.50 388.01 285.48 237.96 
2545 1,577.877 0.61 0.96 465.50 448.05 285.48 274.78 
2546 1,725.386 0.60 1.04 465.50 481.90 285.48 295.54 
2547 1,441.072 0.64 0.92 465.50 429.32 285.48 263.29 
2548 1458.721 0.59 0.86 465.50 400.63 285.48 245.70 
2549 1,643.773 0.59 0.97 465.50 451.45 285.48 276.87 
2550 1,585.166 0.58 0.92 465.50 427.98 285.48 262.47 
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ตารางท่ี 3.7-22  จํานวนและมูลค-าประโยชนของโครงการด�านการลดการปล-อย CO2 (ต-อ) 

 ผลผลิตไฟฟ"า อัตราการ ปริมาณ CO2 ต�นทุนค-ากําจัด มูลค-า ราคาคารบอน มูลค-า 
ป̂ (ล�านหน-วย ปล-อย CO2 ท่ีลดได� CO2 ค-ากําจัด เครดิต ท่ีขายได� 

พ.ศ. GWh) (kg CO2/kWh) (ล�านต�นCO2) (บาท/ตัน) (ล�านบาท) (บาท/ตัน) (ล�านบาท) 
2551 1,278.046 0.58 0.74 465.50 345.06 285.48 211.62 
2552 1,469.15 0.58 0.85 465.50 396.66 285.48 243.26 
2553 1,319.904 0.58 0.77 465.50 356.36 285.48 218.55 
2554 1,513.488 0.58 0.88 465.50 408.63 285.48 250.60 
2555 1,637.157 0.58 0.95 465.50 442.02 285.48 271.08 
2556 1,530.679 0.58 0.89 465.50 413.27 285.48 253.45 
2557 1,126.742 0.56 0.63 465.50 293.72 285.48 180.13 
2558 1,169.67087 0.56 0.66 465.50 304.91 285.48 186.99 
2559 1,214.23533 0.56 0.68 465.50 316.53 285.48 194.12 
2560 1,260.497696 0.56 0.71 465.50 328.59 285.48 201.51 
2561 1,308.522659 0.56 0.73 465.50 341.11 285.48 209.19 
2562 1,358.377372 0.56 0.76 465.50 354.10 285.48 217.16 
2563 1,410.13155 0.56 0.79 465.50 367.59 285.48 225.44 
2564 1,463.857562 0.56 0.82 465.50 381.60 285.48 234.03 
2565 1,519.630535 0.56 0.85 465.50 396.14 285.48 242.94 
2566 1,577.528458 0.56 0.88 465.50 411.23 285.48 252.20 
2567 1,637.632293 0.56 0.92 465.50 426.90 285.48 261.81 
2568 1,700.026083 0.56 0.95 465.50 443.16 285.48 271.78 
2569 1,764.797077 0.56 0.99 465.50 460.05 285.48 282.14 
2570 1,832.035845 0.56 1.03 465.50 477.58 285.48 292.89 
2571 1,901.836411 0.56 1.07 465.50 495.77 285.48 304.04 
2572 1,974.296378 0.56 1.11 465.50 514.66 285.48 315.63 
2573 2,049.51707 0.56 1.15 465.50 534.27 285.48 327.65 

หมายเหตุ : ราคาต�นทุนค ากําจัดและค าคาร
บอนเครดิตใช�ราคาคงท่ีปs 2557 
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3.8 กองทุนพัฒนาไฟฟ"าโรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทร 
  1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
   1.1) เพ่ือศึกษาข�อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร" ท้ังก$อนมีโครงการ ภายหลัง
การก$อสร�างโรงไฟฟ�า และป,จจุบัน 
   1.2) เพ่ือเสนอแนะมาตรการเก่ียวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ�า เพ่ือประโยชน"แก$สังคมและสนับสนุน
ผลประโยชน"จากโครงการลงสู$ประชาชนท่ีมีอยู$ในป,จจุบัน หรือในอนาคตให�มีมากข้ึน 
  2) วิธีการศึกษา 
   รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร" อาทิ 
วัตถุประสงค"ของกองทุน ผลการดําเนินงานของกองทุน จากฐานข�อมูลของหน$วยงานต$างๆ ได�แก$ การไฟฟ�า       
ฝ;ายผลิตแห$งประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และการสอบถามจาก
คณะกรรมการกองทุน 
  3) ผลการศึกษา 
   (1)  ความเป?นมาของกองทุน สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห$งชาติ ได�มีมติเม่ือ
วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ให�มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�าข้ึน โดยมีวัตถุประสงค" 
เพ่ือจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า และ
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบกับแนวทางการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า สําหรับเข่ือนศรีนครินทร" กฟผ. ได�จัดสรรเงินทุนให�ชุมชนใหม$เข่ือนศรีนครินทร"         
เพ่ือจัดต้ังสหกรณ"ตั้งแต$เม่ือประมาณปB พ.ศ. 2520 มาก$อนหน�าแล�ว และได�มีการจัดต้ังสหกรณ"การเกษตรบ�าน
เจ�าเณร จํากัด เม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2519 และเริ่มดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2520         
ในครั้งเริ่มแรก สหกรณ"ได�กู�เงินจํานวน 2 ล�านบาท เพ่ือให�สมาชิกซ่ึงในเวลานั้นมีอยู$ประมาณ 475 ครอบครัว 
กู�ภายใต�วงเงินรายละ 10,000 บาท 
     ในปB พ.ศ. 2529 สหกรณ"มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนประมาณ 628 ครอบครัว มีกรรมการบริหาร 13 คน        
ท่ีได�รับการเลือกต้ังเข�ามาตามวาระ และมีเจ�าหน�าท่ีประจํารวม 8 คน มีการประชุมกรรมการทุกเดือน         
ท้ังระดับกรรมการสหกรณ"และกรรมการระดับกลุ$ม (ตามตาราง 3.8-1) 
 
ตาราง 3.8-1  การดําเนินกิจกรรมของสหกรณการเกษตรบ�านเจ�าเณร จํากัด ปA พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 

เรื่อง พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 
จํานวนสมาชิก 612 ครัวเรือน 628 ครัวเรือน 
จํานวนคณะกรรมการ 13 คน 13 คน 
จํานวนพนักงาน 8 คน 8 คน 
การประชุมสมาชิก 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
จํานวนร�อยละของสมาชิกท่ีเข�าร$วมการประชุม 72.5 74.2 
การประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง 12 ครั้ง 
จํานวนร�อยละของคณะกรรมการท่ีเข�าร$วมการประชุม 90.9 92.9 
การประชุมสมาชิกท้ัง 11 กลุ$ม 11 ครั้ง 11 ครั้ง 
จํานวนสมาชิกท่ีเข�าร$วมประชุมเฉลี่ย 29 คน 30 คน 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการสร�างเขื่อนศรีนครินทร" ( กฟผ., 2530) 
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   (2)  วัตถุประสงคของกองทุน เพ่ือจัดสรรเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล�อมในชุมชนพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า เพ่ือให�มีการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีวิธีการดังนี้  
      (2.1) ให�เงินอุดหนุนหรือเงินช$วยเหลือแก$ชุมชนในเรื่องดังนี้ 
        - สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
        - สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และดนตรี 
        - สนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  
        - สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        - บรรเทาความเสียหายในเบื้องต�นท่ีมีสาเหตุจากโรงไฟฟ�า 
        - อ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
      (2.2) ให�เงินสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
      (2.3) ให�เงินสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 
      (2.4) ให�เงินเปOนค$าใช�จ$ายในการจัดทําแผนการพัฒนาชุมชน 
      (2.5) ให�เงินเปOนค$าใช�จ$ายหรือค$าตอบแทน ในการปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
      (2.6) นําเงินหรือทรัพย"สินไปหาประโยชน"อย$างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
   (3)  คณะกรรมการกองทุน การบริหารกองทุนอยู$ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า กําหนดให�มีวาระดํารงตําแหน$งคราวละ 2 ปB คณะกรรมการประกอบด�วย 
     - กรรมการผู�แทนภาคประชาชนกําหนดให�มีจํานวนมากกว$าร�อยละ 50 ของคณะกรรมการ 
     - กรรมการผู�แทนภาครัฐ 
     - กรรมการผู�แทนโรงไฟฟ�า 
     - กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
   (4)  พ้ืนท่ีรับประโยชนจากกองทุน ป,จจุบันกองทุนพัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร"                 
ได�กําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะได�รับเงินสนับสนุนจากกองทุน คือ พ้ืนท่ีชั้นในรอบโรงไฟฟ�า (ในรัศมี 5 กิโลเมตร)  
   (5)  สรุปผลการดําเนินงานของกองทุน จํานวนเงินนําส$งเข�ากองทุนพัฒนาไฟฟ�าสําหรับพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังน้ําในอัตรา 2 สตางค"/หน$วย พบว$า ต้ังแต$เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
เข่ือนศรีนครินทร"ได�มีเงินนําส$งเข�ากองทุนพัฒนาไฟฟ�าเปOนจํานวนเงิน 22,486,827.89 บาท และเข่ือน           
ท$าทุ$งนา มีเงินนําส$งเข�ากองทุนฯ จํานวน 3,328,977.40 บาท (รายละเอียดตามตาราง 3.8-2) 

ตาราง 3.8-2  เงินนําส-งเข�ากองทุนพัฒนาไฟฟ"า ปA พ.ศ. 2557 จําแนกตามโรงไฟฟ"าเข่ือนท่ีเก่ียวข�อง 

โรงไฟฟ"า 
NVG 

เดือนตุลาคม 
(M.kWh.) 

เงินนําส-งฯ 
เดือนตุลาคม 

(บาท) 

สะสม 
(ตั้งแต- มกราคม-ตุลาคม 2557) 

NVG (kWh.) เงินนําส-งฯ (บาท) 
เข่ือนศรีนครินทร" 72.22 1,444,039.28 1,124.42 22,486,827.89 
เข่ือนท$าทุ$งนา 10.72 214,447.60 166.45 3,328,977.4 

รวมนําเงินเข�ากองทุน 82.94 1,658,486.88 1,290.87 25,815,805.29 
หมายเหตุ    
 
 

- จํานวนเงินนําส$งเข�ากองทุนพัฒนาไฟฟ�า สําหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังนํ้า อัตรา 2 สตางค"/หน$วย 
- NVG (kWh.) (Netz Veltheim GmbH Kilowatt hour) หมายถึง หน$วยการวัดในการใช�พลังงานกิโลวัตต"ต$อช่ัวโมง 
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   (6)  กองทุนพัฒนาไฟฟ"าโรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทร และโรงไฟฟ"าเข่ือนท-าทุ-งนา จังหวัด
กาญจนบุรี  
     ส-วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐาน 
     1) ข�อมูลท่ัวไป (ข�อมูลประวัติท่ัวไปของกองทุนฯ และพ้ืนท่ี) 
      กองทุนพัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร" และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัด
กาญจนบุรี เปOนกองทุนประเภท ข อยู$ในพ้ืนท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ�า 2 แห$ง ประกอบด�วย 
      1.1) การไฟฟ�าฝ;ายผลิตแห$งประเทศไทย (โรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร") 
      1.2) การไฟฟ�าฝ;ายผลิตแห$งประเทศไทย (โรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา) 
      กองทุนพัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร" และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัด
กาญจนบุรี ประกาศจัดต้ังกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ครอบคลุมพ้ืนท่ีประกาศ จํานวน 3 
อําเภอ 32 ตําบล คือ อําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอท$าม$วง จังหวัดกาญจนบุรี และแต$งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า (คพรฟ.) จํานวน 24 คน ตามคําสั่งคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานท่ี 009/2556 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ" พ.ศ. 2556 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมี นายชัยวัฒน"  ลิมปkวรรธนะ ผู�ว$าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปOนประธาน  
คณะกรรมการฯ ปBงบประมาณ 2556 ได�รับจัดสรรงบประมาณ เปOนเงิน 36,640,000 บาท แบ$งเปOนค$าบริหาร
จัดการกองทุนฯ จํานวน 7,110,000 บาท ค$าดําเนินโครงการชุมชน 56,530,000 บาท 
      โรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร" และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัดกาญจนบุรี เปOนโรงไฟฟ�า
ของการไฟฟ�าฝ;ายผลิตแห$งประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยู$ ตําบลท$ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ และตําบลช$องสะเดา 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปOนผู�ผลิตไฟฟ�าท่ีใช�พลังงานน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร" และเข่ือน          
ท$าทุ$งนา มีกําลังการผลิตไฟฟ�า 720 เมกะวัตต" และ 39 เมกะวัตต" ตามลําดับ  
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ภาพ 3.8-1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทร 
 

     2) ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีประกาศ (สภาพพ้ืนท่ี อาณาเขตของพ้ืนท่ีประกาศ) 
      อาณาเขตของพ้ืนท่ีประกาศครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงได�แก$ 
      (1)  อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 6 ตําบล 
        - ตําบลท$ากระดาน 
        -  ตําบลหนองเปOด 
        -  ตําบลด$านแม$แฉลบ 
        -  ตําบลนาสวน 
        -  ตําบลเขาโจด 
        -  ตําบลแม$กระบุง 
      (2)  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13 ตําบล 
        -  ตําบลช$องสะเดา 
        -  ตําบลวังด�ง 
        -  ตําบลบ�านเหนือ 
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        -  ตําบลปากแพรก 
        -  ตําบลท$ามะขาม 
        -  ตําบลแก$งเสี้ยน 
        -  ตําบลหนองบัว 
        -  ตําบลลาดหญ�า 
        -  ตําบลหนองหญ�า 
        -  ตําบลบ�านเก$า 
        -  ตําบลเกาะสําโรง 
        -  ตําบลวังเย็น 
        -  ตําบลบ�านใต� 
      (3) อําเภอท$าม$วง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13 ตําบล 
        -  ตําบลทุ$งทอง 
        -  ตําบลท$าตะคร�อ 
        -  ตําบลวังขนาย 
        -  ตําบลม$วงชุม 
        -  ตําบลท$าม$วง 
        -  ตําบลวังศาลา 
        -  ตําบลท$าล�อ 
        -  ตําบลหนองขาว 
        -  ตําบลเขาน�อย 
        -  ตําบลบ�านใหม$ 
        -  ตําบลพังตรุ 
        -  ตําบลรางสาลี่ 
        -  ตําบลหนองตากยา 
      ลักษณะสภาพพ้ืนท่ีส$วนใหญ$เปOนพ้ืนท่ีราบสูง โดยมีภูเขาข้ึนสลับซับซ�อนเปOนส$วนใหญ$ มีท่ี
ราบบ�าง 
     3) ลักษณะประชากรในพ้ืนท่ีประกาศ (จํานวนประชากร อาชีพ ระดับการศึกษา) 
      ประชากรในพ้ืนท่ีประกาศ 3 อําเภอ มีจํานวนประชากร รวมประมาณ 286,487 คน 
โครงสร�างของประชากรในพ้ืนท่ีประกาศ เปOนกลุ$มวัยทํางาน อาชีพหลักของประชากรในพ้ืนท่ีประกาศ คือ การ
ทําเกษตรกรรม 
     4) วัฒนธรรม สภาพชุมชน ศานาและศาสนสถาน 
      ประชาชนส$วนใหญ$นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานจํานวน 21 แห$ง ประกอบด�วย วัด
ทางศาสนาพุทธท่ีสําคัญ 10 แห$ง มัสยิดศาสนาอิสลาม 2 แห$ง และโบสถ"ศาสนาคริสต" 9 แห$ง 
     5) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      ในพ้ืนท่ีประกาศนี้ มีระบบไฟฟ�าและโทรคมนาคมพ้ืนฐานท่ัวถึงทุกหมู$บ�านแต$ยังไม$
ครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยคิดเปOนร�อยละ 95 โดยประมาณของพ้ืนท่ีท่ีระบบไฟฟ�าและโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
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     6) การศึกษาและการสาธารณสุข 
      ในพ้ืนท่ีประกาศ มีสถานศึกษาท้ังหมด 131 แห$ง และมีสถานบริการด�านสาธารณสุข 16 
แห$ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 1 แห$ง โรงพยาบาลเอกชน 5 แห$ง และสถานีอนามัย 143 
แห$ง ศูนย"บริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห$ง 
     7) ผลการพิจารณาแผนงานประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองทุนพัฒนาไฟฟ"า
โรงไฟฟ"าเข่ือนศรีนครินทรและโรงไฟฟ"าเข่ือนท-าทุ-งนา จังหวัดกาญจนบุรี 
      คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งท่ี 15/2557 (ครั้งท่ี 264) 
เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2557 ได�พิจารณาแผนงานประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
โรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร"และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัดกาญจนบุรี แล�วมีมติ ดังนี้ 
      (1)  อนุมัติการปรับปรุงกรอบงบประมาณประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ�าโรงไฟฟ�าเข่ือนศรีนครินทร"และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัดกาญจนบุรี เปOนเงินจํานวน 
62,238,138.48 บาท จําแนกเปOน งบประมาณในการบริหารจัดการ จํานวน 9,678,138.48 บาท และ
งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน จํานวน 52,560,000.00 บาท โดยนํางบประมาณเหลือจ$ายจาก         
งบบริหารจัดการประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 6,108,138.48 บาท เพ่ือสมทบเปOนงบประมาณ            
ในการจัดทําแผนงานประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ี คพรฟ. เสนอ 
      (2)  อนุมัติแผนงานประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�าเข่ือน       
ศรีนครินทร"และโรงไฟฟ�าเข่ือนท$าทุ$งนา จังหวัดกาญจนบุรี เปOนเงินรวม 24,320,781.00 บาท โดยให� คพรฟ.          
รับความเห็นและข�อสังเกตไปดําเนินการ ดังนี้ 
        (2.1) งบประมาณในการบริหารจัดการให� คพรฟ. ดําเนินการ ดังนี้ 
          (2.1.1) จัดส$งรายละเอียดงบประมาณรายการ (1) ฝlกอบรม สัมมนาเสริม
ศักยภาพ คพรฟ. งบประมาณ 600,000 บาท (2) ค$าสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร$ผลงานกองทุนฯ 
งบประมาณ 900,000 บาท และ (3) ค$าสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร"กองทุนฯ งบประมาณ 
1,200,000 บาท ให�สํานักงาน กกพ. 
          (2.1.2) จัดส$งข�อมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการในรายการค$าจัดทําแผนแม$บทด�านการท$องเท่ียวและพลังงานสะอาด งบประมาณ 2,000,000 บาท 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
          (2.1.3) ปรับลดเงินอุดหนุนให�อยู$ภายในวงเงิน 178,400 บาท เพ่ือให�
เปOนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค$าใช�จ$ายในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ�า
ในพ้ืนท่ีประกาศ พ.ศ. 2555 และให�ปรับแผนการใช�จ$ายเงินส$งให�สํานักงาน กกพ. เพ่ือประกอบการโอนเงิน
ต$อไป 
        (2.2) งบประมาณในการดําเนินการโครงการชุมชน จํานวน 73 โครงการ เปOนเงิน
รวม 24,320,781.00 บาท โดยให� คพรฟ. ดําเนินการตามระเบียบ ประกาศ กกพ. และคู$มือการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร"และการเสนอแผนงานประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ให�ครบถ�วน รวมท้ังให�รับความเห็น
และข�อสังเกตของ กกพ. ไปดําเนินการต$อไป ดังรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบในภาคผนวก 8 
     8) สถานภาพของคณะกรรมการในปSจจุบัน ป,จจุบันได�มีคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เข�ามาเปOนผู�รับผิดชอบจัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟ�า ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานว$าด�วยกองทุนพัฒนาไฟฟ�า พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล$ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง ลงวันท่ี 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) โดย กกพ. มี
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หน�าท่ีกําหนดนโยบายอนุมัติจัดสรรเงินทุนให�เปOนไปตามวัตถุประสงค"กองทุนและแต$งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�าเพ่ือบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ต$อไป (ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ�า ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 รายละเอียดอยู$ในภาคผนวก 8 
     9)  “พ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ"า” หมายถึง พ้ืนท่ีชั้นในและพ้ืนท่ีชั้นนอก ท่ีอยู$รอบท่ีตั้งของโรงไฟฟ�า 
      “พ้ืนท่ีช้ันใน” หมายถึง ได�แก$ พ้ืนท่ีดังต$อไปนี้ 
      พ้ืนท่ีช้ันใน (รัศมีรอบโรงไฟฟ"า 5 กิโลเมตร) 
      (1)  ตําบลท$ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      (2)  ตําบลหนองเปOด  อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      (3)  ตําบลช$องสะเดา  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
      (4)  ตําบลวังด�ง   อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
      พ้ืนท่ีช้ันนอก (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร แต-ได�รับผลกระทบโดยตรง)  
      (5)  ตําบลด$านแม$แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      (6)  ตําบลนาสวน   อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      (7)  ตําบลเขาโจด   อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      (8)  ตําบลแม$กระบุง  อําเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี 
      พ้ืนท่ีช้ันนอก (นอกรัศมี 5 กิโลเมตร แต-ลําน้ําไหลผ-าน) 
      (9)  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
      (10)  อําเภอท$าม$วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล!อม

ภายหลังการดําเนินการโครงการ  
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บทท่ี 4  
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโครงการ 

 

  การวิเคราะห�ผลกระทบภายหลังการดําเนินการโครงการ ได�ดําเนินการตามแนวทางการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังดําเนินโครงการพัฒนาแหล%งน้ําขนาดใหญ% จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมป. พ.ศ. 2551 การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�าน
สิ่งแวดล�อมดังกล%าว ครอบคลุมทรัพยากรและคุณค%ารวม 4 ด�าน ได�แก% ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ คุณค%าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค%าต%อคุณภาพชีวิต 
รายละเอียดของการศึกษา มีดังนี้  
  4.1 หลักเกณฑ�การประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ 
  4.2 สรุปความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมภายหลังดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร� 
  4.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 
  4.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 
  4.5 คุณค%าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� 
  4.6 คุณค%าต%อคุณภาพชีวิต 

4.1 หลักเกณฑการประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ 
  1) การพิจารณาลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการนั้น จะข้ึนอยู%กับ
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล�อม รวมท้ังระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ คือ ผลกระทบ
ชั่วคราวหรือเกิดข้ึนในระยะสั้น และผลกระทบถาวรหรือเกิดข้ึนอย%างต%อเนื่องในระยะยาว โดยพิจารณา
ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล�อม สามารถพิจารณาได�จาก  
   - การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล�อมท่ีเกินกว%าระดับท่ียอมรับได� (มาตรฐานหรือหลักเกณฑ�ท่ี
กําหนด) 
   -  ระยะการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล�อม (เปรียบเทียบกับวงจรของสิ่งมีชีวิตหลักระบบนิเวศ 
และการรักษาสมดุลทางชีวภาพ)  
   -  ความสามารถในการฟBCนตัวของระบบสิ่งแวดล�อม 
   -  ลักษณะการสะสมของผลกระทบ  
   -  ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบ 
  2) ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล�อม สามารถแบ%งออกได�เปDน 3 ระดับ ได�แก% ผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางบวก และไม%มีผลกระทบ (ดังตาราง 4-1)  
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ตาราง  4-1  เกณฑกําหนดระดับของผลกระทบส่ิงแวดล�อม ภายหลังการดําเนินการพัฒนาแหล-งน้ํา
ขนาดใหญ- 

ทิศทาง/ระดับผลกระทบ คะแนน คําอธิบาย 
1. ผลกระทบทางลบ 
1.1 มาก -3 - มีความเปลีย่นแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%างๆอย%างถาวร  

ท้ังทางด�านคุณภาพและปรมิาณ 
- ไม%สามารถกลับคืนสภาพเหมือนเดิมได�หรือเหมือนก%อนการมีโครงการ 
- มีค%าเกินจากค%ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน%วยงานราชการ หรือเปDนท่ียอมรับ
ของสากล 

1.2 ปานกลาง -2 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%าง ๆ ท้ังทางด�านคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเกินจากค%ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน%วยงานราชการ หรือเปDนท่ี
ยอมรับของสากล 
- ใช�ระยะเวลายาวนานในการฟBCนฟู หรือปรับเปลี่ยนให�กลับสู%สภาพเดิมได� 

1.3 น�อย -1 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%างๆท้ังทางด�านคุณภาพ 
ปริมาณ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเปDนระยะสั้น ๆ หรือไม%เกินจากค%ามาตรฐาน 
ท่ีกําหนด 
- ผลกระทบสามารถฟBCนฟูกลับสู%สภาพเดิมในระยะเวลาสั้น ๆ 

2. ผลกระทบทางบวก 
2.1 มาก +3 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%างๆ ดีกว%าสภาพ             

ก%อนมีโครงการอย%างถาวร 
- มีแนวโน�มการพัฒนาดีข้ึนอย%างต%อเน่ืองต%อไปในอนาคต ใช�ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงสั้น ๆ  

2.2 ปานกลาง +2 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%างๆดีกว%าก%อนมีโครงการ           
ใช�เวลาในการเปลี่ยนแปลงระยะหน่ึง 
- สามารถตรวจสอบได�อย%างชัดเจน 

2.3 น�อย +1 - มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและคุณค%าต%างๆ ดีกว%าสภาพ                   
ก%อนมีโครงการ 
- การเปลี่ยนแปลงน้ันใช�เวลานานจึงปรากฏผล 
- ผลท่ีเกิดข้ึนอาจตรวจสอบได�ไม%ชัดเจน 

3. ไม-มีผลกระทบท้ังทางด�านบวกและด�านลบ 
3.1 ไม%มี 0 - ทรัพยากรและคุณค%าต%าง ๆ ไม%เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา : แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินการโครงการแหล%งนํ้าขนาดใหญ% (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม, 2551) 
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4.2 สรุปความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานเข่ือนศรีนครินทร 
  จากการศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานของเข่ือน             
ศรีนครินทร� มีปKจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด�านบวกในระดับมาก (+3) จํานวน 12 ปKจจัย ปKจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงด�านบวกในระดับปานกลาง (+2) จํานวน 3 ปKจจัย ปKจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�านบวกในระดับ
น�อย (+1) จํานวน 3 ปKจจัย ปKจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�านลบในระดับน�อย (-1) จํานวน 1 ปKจจัย และปKจจัย
ท่ีไม%มีผลกระทบ (0) จํานวน 4 ปKจจัย ดังนี้ (ตาราง 4-2)  

  1) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับมาก (±3)  
   1.1) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับมาก (+3) จํานวน 12 ป>จจัย ได�แก-  
     (1)  นิเวศวิทยาทางน้ํา การมีเข่ือนศรีนครินทร�ส%งผลให�มีจํานวนพันธุ�ปลามากข้ึน จากการ
มีแหล%งอนุบาลพันธุ�ปลาขนาดใหญ% เกิดการสร�างอาชีพและรายได�จากการประมง 
     (2)  ป+าไม� พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํามีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMา และอุทยานแห%งชาติท่ีติดต%อกัน        
รอบพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํามีพ้ืนท่ีปMาอุดมสมบูรณ� มีพรรณไม�หนาแน%นและมีค%าทางเศรษฐกิจ มีการปลูกปMารอบ
พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�อย%างต%อเนื่อง และมีปMาไม�เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีระดับน้ําลดลง พบมีการลักลอบ
ตัดไม�และจุดไฟเผาปMาเปDนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
     (3)  สัตวป+า พ้ืนท่ีปMารอบอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�มีความอุดมสมบูรณ� และมีค%าทาง
เศรษฐกิจ เปDนแหล%งท่ีอยู%อาศัยและแหล%งอาหารของสัตว�ปMา เปDนผืนปMาท่ีต%อเนื่องกัน สามารถเชื่อมเส�นทาง
เดินของสัตว�ปMา และมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว�ปMาและพันธุ�ไม�ท่ีอยู%ในพ้ืนท่ีน้ําลด 
ส%งผลดีต%อท่ีอยู%อาศัยของสัตว�ปMาและนกชนิดต%าง ๆ 
     (4)  การใช�ประโยชน ท่ีดิน พ้ืน ท่ี โดยรอบอ%าง เ ก็บน้ํ าส% วนใหญ% เปDน พ้ืน ท่ีอนุ รักษ�                   
เกือบท้ังหมด จึงมีระบบการบริหารจัดการอนุรักษ�พ้ืนท่ีปMาโดยรอบให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน�ม
ได�รับการฟBCนฟูสภาพปMา ส%วนการขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมโดยรอบอ%างเก็บน้ํา อาจทําให�มี
การบุกรุกพ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ีปMาไม� และลําน้ําธรรมชาติ  
     (5)  การคมนาคมขนส-ง สภาพถนนโดยรวมสะดวกข้ึน สามารถเชื่อมต%อกับจังหวัดอ่ืนๆ 
โดยรอบเข่ือนศรีนครินทร� และประเทศเมียนมาร� แต%ถนนเส�นทางหลวงชนบทบางเส�นทาง เช%น 6093         
เปDนดินลูกรัง ปKจจุบันได�ใช�การคมนาคมทางน้ําโดยแพขนานยนต� ช%วยลดระยะการเดินทางประมาณ 30 
กิโลเมตร ของเส�นทางหลวงแผ%นดิน 3199 
     (6)  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การมีเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�ชุมชนส%วนใหญ%         
มีน้ําประปาภูเขาใช�ในการอุปโภคและบริโภค และมีไฟฟOาใช� หรือใช�ไฟฟOาจากโซล%าเซลล�ในบางหมู%บ�าน        
มีการผันน้ําจากลําน้ําแม%กลองไปยังคลองมหาสวัสด์ิ เพ่ือใช�เปDนแหล%งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาของ
กรุงเทพมหานคร  
     (7)  การประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การมีจํานวนพันธุ�ปลามากข้ึน จากการมีแหล%ง
อนุบาลพันธุ�ปลา สร�างอาชีพและรายได�จากการประมง และเปDนแหล%งอาหารท่ีสําคัญของประชาชนท่ีอาศัย
อยู%โดยรอบอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ท้ังนี้ยังพบมีการลักลอบจับสัตว�น้ําในฤดูวางไข%และฤดูผสมพันธุ�          
ใช�อุปกรณ�จับสัตว�น้ําท่ีไม%เหมาะสม รวมถึงใช�ยาฆ%าแมลง/ยาปราบศัตรูพืชโดยเฉพาะยาฆ%าหญ�า ทําให�ตัวอ%อน
สัตว�น้ําลดลง 
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     (8)  การเกษตรกรรม มีระบบชลประทานพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนท%าทุ%งนา และ
เข่ือนแม%กลอง ช%วยเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรชลประทานให�มากข้ึน และช%วยผลักดันน้ําเค็มในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม       
ในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลองตอนล%างในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทุกป. 
     (9)  อุทกภัยและการป"องกันน้ําท-วม ภายหลังการสร�างเข่ือน ช%วยแก�ปKญหาน้ําท%วมพ้ืนท่ี
ตอนล%างเข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนท%าทุ%งนา และเข่ือนแม%กลอง 
     (10) สภาพเศรษฐกิจสังคม การมีเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�สภาพสังคมและชีวิตความเปDนอยู%         
ของประชาชนในการสร�างอาชีพดีข้ึน ได�รับสาธารณูปโภคอย%างเพียงพอ และด�านเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 
จากการมีอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
     (11) การท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ การมีเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�เกิดการเชื่อมโยงกับ
สถานท่ีท%องเท่ียวต%างๆ บริเวณใกล�เคียง ช%วยสร�างอาชีพและรายได�จากการค�าขายสินค�าพ้ืนเมืองให�แก%ชุมชน 
     (12) การมีส-วนร-วมของประชาชน การประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการดําเนินการของโครงการ           
ทําได�อย%างท่ัวถึง และความเปDนอยู%ในพ้ืนท่ีช%วยให�มีการดํารงชีวิตอยู%ในระดับดี 

  2) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง (±2)    
   2.1) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับปานกลาง (+2) จํานวน 3 ป>จจัย 
ได�แก-  
     (1)  อุทกวิทยาน้ําผิวดิน ภายหลังมีเข่ือน มีปริมาณน้ําท%ารายป.เฉลี่ยท่ีไหลเข�าอ%างเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน และการควบคุมการปล%อยน้ําของเข่ือน ทําให�มีการระบายน้ําออกจากอ%างเก็บน้ําเฉลี่ยในช%วงฤดูฝน 
(พฤษภาคม-ตุลาคม) ลดลง และในช%วงฤดูแล�ง (พฤศจิกายน-เมษายน) เพ่ิมมากข้ึน มีผลดีต%อการลดปริมาณน้ํา
หลากในช%วงฤดูฝน และเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล�งในพ้ืนท่ีท�ายน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค 
รวมท้ังช%วยผลักดันน้ําเค็มในแม%น้ําแม%กลองในฤดูแล�ง  
     (2)  การกัดเซาะและการตกตะกอน ปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากการกัดเซาะในพ้ืนท่ีเหนือ
อ%างเก็บน้ํา ซ่ึงปริมาณตะกอนท้ังหมดมีค%าเท%ากับ 1,539,590 ตัน/ป. ตะกอนส%วนใหญ%จะถูกเก็บกักไว�ในอ%าง
เก็บน้ํา ช%วยลดปริมาณตะกอนท่ีจะไหลลงสู%พ้ืนท่ีท�ายน้ํา 
     (3)  สาธารณสุข การบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการให�บริการด�านสุขภาพ
อนามัยแก%ประชาชนและครัวเรือนอย%างท่ัวถึง จากการมีสถานพยาบาลเข่ือนศรีนครินทร� สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และเอกชน ซ่ึงส%งผลดีต%อประชาชนในพ้ืนท่ีอย%างมาก แต%ยังพบว%ายังขาดทีมสุขภาพ และ
การประชาสัมพันธ�ทางด�านสุขภาพอย%างต%อเนื่อง  

  3) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับน�อย (±1)  
   3.1) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านบวกระดับน�อย (+1) จํานวน 3 ป>จจัย ได�แก- 
     (1)  สภาพภูมิประเทศ การเกิดทัศนียภาพทางธรรมชาติใหม%ท่ีสวยงาม หลังการก%อสร�าง
เข่ือนทําให�สภาพภูมิประเทศบริเวณเข่ือนและโดยรอบมีทัศนียภาพงดงาม เปDนประโยชน�ในด�านการ
ท%องเท่ียวและการพักผ%อนหย%อนใจ ในระดับท�องถ่ินและระดับประเทศ  
     (2)  อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายหลัง        
มีเข่ือน  มีการเปลี่ยนแปลงบ�างเล็กน�อยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเข่ือนและบริเวณใกล�เคียง ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป.
และความชื้นสัมพัทธ�มีค%าเพ่ิมข้ึนเล็กน�อย 
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     (3)  อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน การกักเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�ไม%ก%อให�เกิดผลกระทบด�านลบ          
ต%อระบบอุทกธรณีวิทยาและน้ําใต�ดิน แต%มีผลทําให�ระดับน้ําใต�ดินของพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ําสูงข้ึน 
และช%วยเพ่ิมเติมปริมาณน้ําใต�ดิน  

   3.2) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงด�านลบระดับน�อย (-1) จํานวน 1 ป>จจัย ได�แก- 
     (1)  คุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณอ%างเก็บน้ําส%วนใหญ%อยู%ในเกณฑ�ดีตามมาตรฐานแหล%งน้ํา        
ผิวดินประเภทท่ี 2 ส%วนคุณภาพน้ําผิวดินท�ายเข่ือนศรีนครินทร�ส%วนใหญ%อยู%ในเกณฑ�มาตรฐานแหล%งน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 และ 4 โดยมีค%าออกซิเจนละลายน้ําตํ่าและปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย�ค%อนข�างสูง 
ซ่ึงอาจเกิดจากการปนเปBCอนของสิ่งปฏิกูลท่ีมาจากการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
พัฒนาท%องเท่ียวตลอดแนวฝKWงลําน้ํา  

  4) ป>จจัยส่ิงแวดล�อมท่ีไม-มีผลกระทบ (0) จํานวน 4 ป>จจัย ได�แก-  
   (1)  คุณภาพน้ําใต�ดิน 
   (2)  ทรัพยากรดิน 
   (3)  ธรณีวิทยาและแผ-นดินไหว 
   (4)  ประวัติศาสตรและโบราณคดี 
 
ตาราง 4-2 ระดับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล�อมภายหลังดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร 

ป>จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนท่ีศึกษา 

A B C D E 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ       
1.1 สภาพภูมิประเทศ - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 0 +1 0 0 0 
1.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ - การเปลี่ยนแปลงลักษณะอุตุนิยมวิทยา  +1 0 0 0 
 - คุณภาพอากาศ  0    
 - ระดับเสียงดังรบกวน  0    
1.3 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน - การกระจายของปรมิาณนํ้าท%า +2 +2 +2 +2 +2 
1.4 คุณภาพนํ้าผิวดิน - แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าผิวดิน  0 -1 0 0 
 - การเปรียบเทียบกับเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน  0 -1 0 0 
 - การปนเปBCอนจากกิจกรรมบรเิวณอ%างเก็บนํ้า 

ท่ีมีผลต%อคุณภาพนํ้าผิวดิน 
 0 -1 0 0 

1.5 อุทกวิทยานํ้าใต�ดิน - ระดับนํ้าใต�ดิน  +1 +1 +1 +1 
 - ปริมาณนํ้าใต�ดิน  +1 +1 +1 +1 
1.6 คุณภาพนํ้าใต�ดิน - คุณภาพนํ้าใต�ดินด�านความเค็ม  0 0 0 0 
 - คุณภาพนํ้าใต�ดินด�านปรมิาณสารละลาย  0 0 0 0 
 - คุณภาพนํ้าใต�ดินด�านปรมิาณเหล็ก  +1 +1 +1 +1 
1.7 ทรัพยากรดิน - การชะล�างพังทลายของดิน -1 -1 0 0 0 
 - การกัดเซาะหน�าดิน -1 -1 0 0 0 
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ตาราง 4-2 ระดับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล�อมภายหลังดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ป>จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนท่ีศึกษา 

A B C D E 
1.8 การกัดเซาะและการตกตะกอน - ปริมาณการตกทับถมของตะกอน  +2    
1.9 ธรณีวิทยา แผ%นดินไหว - ความเสี่ยงจากแผ%นดินไหว  0    
 - การรั่วซึมของนํ้า  0    
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ       
2.1 นิเวศวิทยาทางนํ้า - จํานวนพันธุ�ปลามากข้ึน +3 +3 +3   
 - จํานวนแพลงก�ตอนพืชและสัตว� สัตว�หน�าดิน และพรรณไม�นํ้า  0 0 0   
 - แนวโน�มของพ%อแม%พันธุ�และตัวอ%อนของสัตว�นํ้า -1 -1 -1   
2.2 ปMาไม� - พ้ืนท่ีปMาอุดมสมบูรณ�มีพรรณไม�หนาแน%น +3 +3 +3   
 - การบุกรุกพ้ืนท่ีปMา -1 -1 -1   
2.3 สัตว�ปMา - แนวโน�มแหล%งท่ีอยู%อาศัยของสัตว�ปMา +3 +3 +3   
 - จํานวนประชากรของสัตว�ปMา -1 -1 -1   
 - ความหลากหลายของชีวภาพของสัตว�ปMา +3 +3 +3   
3. คุณค-าการใช�ประโยชนของ
มนุษย 

      

3.1 การใช�ประโยชน�ท่ีดิน - พ้ืนท่ีปMาไม�เพ่ิมข้ึน +3 +3 +3   
 - การบุกรุกเผาปMา/ลักลอบตัดไม� -1 -1 0   
3.2 การคมนาคมขนส%ง - มีโครงข%ายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางได�สะดวก รวดเร็ว +3 +3 +3 +3 +3 
3.3 สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- การมีนํ้าประปาภูเขาและไฟฟOาใช�  
และบางหมู%บ�านใช�แผงโซล%าเซลล�  

 +3 +3 +3 +3 

 - การดําเนินการเก่ียวกับไฟฟOารอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร�  +3 +3 +3 +3 
 - นํ้าจากลํานํ้าแม%กลองผ%านคลองมหาสวัสดิ์เพ่ือเปDนแหล%งนํ้าดิบ

สําหรับผลตินํ้าประปาของกรุงเทพมหานคร 
 +3 +3 +3 +3 

3.4 การประมงและ - จํานวนพันธุ�ปลามากข้ึนจากการมีแหล%งอนุบาลพันธุ�ปลา  +3 +3   
เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า - แนวโน�มพ%อแม%พันธุ�และตัวอ%อนของสัตว�นํ้า  -1 -1   
3.5 การเกษตรกรรม - ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรพ้ืนท่ีท�ายเขื่อนศรีนครินทร�  

เขื่อนท%าทุ%งนา และเขื่อนแม%กลอง 
 +3 +3 +3 +3 

 - การใช�ยาฆ%าแมลง/ยาปราบศัตรพืูช  -1 -1 -1 -1 
3.6 อุทกภัยและการปOองกัน 
นํ้าท%วม 

- การปOองกันนํ้าท%วมพ้ืนท่ีตอนล%างเข่ือนศรีนครินทร�            
เข่ือนท%าทุ%งนา และเข่ือนแม%กลอง 

 +3 +3 +3 +3 

4. คุณค-าต-อคุณภาพชีวิต       
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม - ด�านสังคมและชีวิตความเปDนอยู%ของชุมชน -1 +3 +3 +3 +3 
 - ด�านสาธารณูปโภค -1 +1 +1 +3 +1 
 - ด�านเศรษฐกิจ +3 +3 +3 +3 +3 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

4-7 

ตาราง 4-2 ระดับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล�อมภายหลังดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร (ต-อ) 

ป>จจัยสิ่งแวดล�อม ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนท่ีศึกษา 

A B C D E 
4.2 การท%องเท่ียวและสุนทรยีภาพ - การเปDนแหล%งท%องเท่ียว 0 0 0 +3 0 
 - การเช่ือมโยงกับสถานท่ีท%องเท่ียวต%างๆ บริเวณใกล�เคียง 0 0 0 +3 0 
 - การสนับสนุนการท%องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 0 0 0 +3 0 
 - การสร�างอาชีพ และรายได�ของชุมชน 0 0 0 +3 0 
4.3 สาธารณสุข - การบริการด�านสาธารณสุขอย%างท่ัวถึง +2 +2 +2 +2 +2 
 - การดูแลการบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี +2 +2 +2 +2 +2 
 - แหล%งนํ้าใช�และปริมาณการใช�นํ้าของชุมชน +2 +2 +2 +2 +2 
 - ภาวะโภชนาการของชุมชนสถิตโิรคหรือความเจ็บปMวย  +2 +2 +3 +2 +2 
 - ข�อมูลการระบาดของโรคผ%านทางนํ้าและโรคระบาดอ่ืน  ๆ +2 +2 +3 +2 +2 
4.4 ประวัติศาสตร�และโบราณคดี - การข้ึนทะเบียนแหล%งโบราณคด ี 0 0 0 0 0 
 - หลักฐานทางโบราณคด ี 0 0 0 0 0 
4.5 การมสี%วนร%วมของประชาชน - ความเปDนอยู%ของคนในพ้ืนท่ีด�านอาชีพ +3 +1 +3 +3 +3 
 - การมีเข่ือนศรีนครินทร�เพ่ือการดาํรงชีวิต +3 +3 +1 +3 +1 
 - การประชาสมัพันธ�เก่ียวกับการดาํเนินการของโครงการ +3 +3 +3 +3 +3 

หมายเหตุ :  
ระดับการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
3 คือ ระดับมาก +     คือ การเปลี่ยนแปลงด�านบวก 
2 คือ ระดับปานกลาง -      คือ การเปลี่ยนแปลงด�านลบ 
1 คือ ระดับน�อย        คือ ไม%ได�ประเมิน 
0 คือ ไม%มีระดับการเปลี่ยนแปลงท้ังด�านบวกและลบ (ไม%มผีลกระทบ) 

พ้ืนท่ีการศึกษาด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ และด�านคุณค-าการใช�
ประโยชนของมนุษย 
พ้ืนท่ี A  คือ พ้ืนท่ีลุ%มนํ้าตอนบนเข่ือนศรีนครินทร�                
พ้ืนท่ี B  คือ  พ้ืนท่ีลุ%มนํ้าตอนกลางเข่ือนศรีนครนิทร� 
พ้ืนท่ี C  คือ พ้ืนท่ีลุ%มนํ้าท่ีอยู%ระหว%างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท%าทุ%งนา 
พ้ืนท่ี D  คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนล%างของลุ%มนํ้าแควใหญ% จากเข่ือนท%าทุ%งนาลงไปถึงจุดบรรจบของแม%นํ้าแควใหญ% 
   กับแควน�อย ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
พ้ืนท่ี E  คือ พ้ืนท่ีครอบคลุมลุ%มนํ้าทางตอนล%างของแม%นํ้าแม%กลอง ตั้งแต%อําเภอเมืองกาญจนบุรี ลงไปจนถึงปากแม%นํ้า 
   และทางตะวันออกของพ้ืนท่ีจรดแม%นํ้าท%าจีน 

พ้ืนท่ีการศึกษาด�านคุณค-าต-อคุณภาพชีวิต และการมีส-วนร-วมของประชาชน 
พ้ืนท่ี A  คือ พ้ืนท่ีอพยพ      
พ้ืนท่ี B  คือ พ้ืนท่ีการเกษตร  
พ้ืนท่ี C  คือ  พ้ืนท่ีการประมง       
พ้ืนท่ี D  คือ พ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก  
พ้ืนท่ี E  คือ  พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม%กลอง (ริมตลิ่ง) 
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4.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 

  4.3.1 สภาพภูมิประเทศ 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ได�วิเคราะห�ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ลุ%มน้ําแม%กลอง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา A, B, C, D และE 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศก%อนและหลังมีการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�      
(ดังตาราง 4-3) สามารถนํามาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการได�ดังนี้ 
     (1)  พ้ืนท่ีเหนืออ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศเปรียบเทียบ
ก%อน และหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า พ้ืนท่ีลุ%มน้ํามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศน�อยมาก เพราะ
พ้ืนท่ีส%วนใหญ%มีลักษณะเปDนเทือกเขาและเปDนพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห%งชาติและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMา จึงไม%มี
ผลกระทบ (0) 
     (2)  พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเ ข่ือนศรีนครินทร�  การก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ทําให�สภาพ          
ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีรับน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�เปลี่ยนไปจากเดิมเปDนพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีน้ํา 419 
ตารางกิโลเมตร อย%างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศดังกล%าว ทําให�ภูมิประเทศบริเวณเข่ือน
และโดยรอบมีทัศนียภาพสวยงามมากยิ่งข้ึน และกลายเปDนแหล%งท%องเท่ียวและพักผ%อนหย%อนใจท่ีสําคัญ 
ของท�องถ่ินและในระดับประเทศ จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมด�านสภาพภูมิประเทศข�างต�น       
สรุปได�ว%า โครงการเข่ือนศรีนครินทร�ก%อให�เกิดผลกระทบทางบวกในระดับตํ่า (+1) 
     (3)  พ้ืนท่ีท�ายน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศเปรียบเทียบก%อน และ
หลังมีเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า พ้ืนท่ีลุ%มน้ํามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศค%อนข�างน�อยมาก จึงไม%มี
ผลกระทบ (0) 
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ตาราง 4-3 ลักษณะภูมิประเทศต-าง ๆ ในพื้นที่ตอนบนและตอนล-างของอ-างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 
 

ลักษณะภูมิประเทศต-าง ๆ ในพื้นที่ตอนบนอ-างเก็บน้ํา 

ความลาดชัน คําอธิบาย 
พื้นที่ A (ไร-) พื้นที่ B (ไร-) 

หลังสร�างเขื่อน ก-อนสร�างเขื่อน % เปลี่ยนแปลง หลังสร�างเขื่อน ก-อนสร�างเขื่อน %เปลีย่นแปลง 

A ราบเรียบถึงค%อนราบเรยีบ 7,206 7,677 -6.14 2,174 3,426 -36.54 
B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย 207,163 206,698 +0.22 145,761 198,379 -26.52 
C ลูกคลื่นลอนลาด 429,031 429,034 +0.00 184,384 189,596 -2.75 
D ลูกคลื่นลอนชัน 141,291 141,591 -0.21 88,597 96,910 -8.58 
E เนินเขา 28,310 28,551 -0.84 25,021 25,175 -0.61 
SC ที่ลาดชันเชิงซ�อน 2,767,835 2,767,920 +0.00 2,947,346 3,122,493 -5.61 
U พื้นทีอ่ื่นๆ 635 0 +100.00 0 0 0.00 

W1 แหล%งน้ําธรรมชาต ิ 0 0 0.00 6,454 0 +100.00 
W2 แหล%งน้ําที่สร�างขึ้น 0 0 0.00 236,242 0 +100.00 

รวม 3,581,471 3,581,471  3,635,979 3,635,979  
ลักษณะภูมิประเทศต-างๆ ในพื้นที่ตอนล-างอ-างเก็บน้าํ 

ความลาดชัน คําอธิบาย 
พื้นที่ C (ไร-) พื้นที่ D (ไร-) พื้นที่ E (ไร-) 

หลังสร�างเขื่อน ก-อนสร�างเขื่อน % เปลี่ยนแปลง หลังสร�างเขื่อน ก-อนสร�างเขื่อน % เปลี่ยนแปลง หลังสร�างเขื่อน ก-อนสร�างเขื่อน % เปลี่ยนแปลง 
A ราบเรยีบถึงค%อนราบเรียบ 21,362 22,854 -6.53 304,623 304135 0 1,664,536 1,664,536 0.00 
B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย 75,976 74,484 +2.00 607,607 608095 0 604,765 604,765 0.00 
C ลูกคลื่นลอนลาด 32,455 32,455 0.00 130,118 130118 0 61,985 61,985 0.00 
D ลูกคลื่นลอนชัน 429 429 0.00 51,089 51089 0 0 0 0.00 
E เนินเขา 125 125 0.00 15,062 15062 0 334 214 +56.07 
SC ที่ลาดชันเชิงซ�อน 350,909 350,909 0.00 506,439 510695 -1 231,797 296,990 -21.95 
U พื้นทีอ่ื่นๆ 0 0 0.00 4,006 0 +100 59,150 0 +100.00 

W1 แหล%งน้ําธรรมชาติ 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 
W2 แหล%งน้ําที่สร�างขึ้น 0 0 0.00 250 0 +100 5923 0 +100.00 

รวม 481,256 481,256  1,619,194 1,619,194  2,628,490 2,628,490  
หมายเหตุ:   -  = หลังสร�างเขือ่นแล�วพื้นที่ลดลง   +  = หลังสร�างเขือ่นแล�วพื้นที่เพิ่มขึ้น     0   = หลังสร�างเขือ่นแล�วพื้นที่ไม%เปลี่ยนแปลง
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  4.3.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน        
ก%อนและหลังการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� เปDนการศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได�แก% อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ� ปริมาณน้ําระเหย และปริมาณฝน จากค%าเฉลี่ยรายเดือนและรายป.         
จากข�อมูลท่ีได�ทําการเก็บรวบรวมไว� ส%วนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ ได�ทําการตรวจวัดดัชนีชี้วัด
คุณภาพอากาศ ได�แก% ปริมาณฝุMนละอองท้ังหมด (Total Suspended Particulate: TSP) ฝุMนละอองท่ีมี
ขนาดเล็กกว%า 10 ไมครอน (PM10) กsาซไฮโดรเจนซัลไฟด� (H2S) และกsาซมีเทน (CH4) แล�วนําผลการ
ตรวจวัดท่ีเปDนปKจจุบันมาวิเคราะห�เปรียบเทียบกับค%ามาตรฐาน 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     จังหวัดกาญจนบุรี อยู%ในเขตภูมิอากาศแบบร�อนชื้นสลับแล�ง (Tropical Wet-dry 
Climate “AW” ตามระบบ Koppen) ลักษณะภูมิอากาศจะได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช%วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ� ทําให�มีอากาศแห�งและหนาวเย็น ส%วนฤดูฝนจะเริ่มในช%วง
เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม โดยจะได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ทําให�มีอากาศ
ร�อนชื้นและมีฝนตก 
     การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 
(พ้ืนท่ี B) และใกล�เคียง ใช�ข�อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� ระหว%างป. พ.ศ. 2521 
ถึง ป. พ.ศ. 2557 ท่ีเก็บรวบรวมไว�โดย กฟผ. และบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน (พ้ืนท่ี C, D และ E) ใช�ข�อมูลจาก
สถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ระหว%างป. พ.ศ. 2513 ถึงป. พ.ศ. 2556 ท่ีเก็บรวบรวม
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีผลการวิเคราะห� ดังนี้  
     (1)  อุณหภูมิ  
       บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล�เคียง  
       ข�อมูลอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล�เคียง จากสถานีตรวจวัด
อากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า อุณหภูมิตํ่าสุดรายป.เฉลี่ยในช%วงก%อนการสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2521-
2522) หลังสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2523-2556) และในปKจจุบัน (พ.ศ. 2557) มีค%า 21.0, 19.3 และ 20.1 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ จะเห็นว%าอุณหภูมิตํ่าสุดรายป.เฉลี่ยหลังสร�างเข่ือนมีแนวโน�มลดลง ส%วนอุณหภูมิสูงสุด
รายป.เฉลี่ยในช%วงก%อนสร�างเข่ือน หลังสร�างเข่ือน และในปKจจุบัน มีค%า 37.5, 33.3 และ 34.8 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ จะเห็นว%าอุณหภูมิสูงสุดรายป.เฉลี่ยหลังสร�างเข่ือนมีแนวโน�มลดลงเช%นกัน และเม่ือ
พิจารณา อุณหภูมิตํ่าสุดและสูงสุดรายป.เฉลี่ยในช%วงหลังก%อสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน พบว%ามีแนวโน�มลดลง 
ร�อยละ 4.29 ในช%วงเวลา 35 ป. (พ.ศ. 2523-2557) หรือลดลงเฉลี่ยป.ละ 0.03 องศาเซลเซียส และร�อยละ 
7.2 ในช%วงเวลา 35 ป. (พ.ศ. 2523-2557) หรือลดลงเฉลี่ยป.ละ 0.08 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซ่ึงถือว%า         
มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ในส%วนอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดรายเดือนเฉลี่ย เม่ือนําข�อมูลก%อนสร�างเข่ือน         
หลังสร�างเข่ือน ปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยในคาบ 37 ป. (ป. พ.ศ. 2521-2557) มาเปรียบเทียบโดยการพลsอต
กราฟ ดังภาพ 4-1 (ก) พบว%า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดรายเดือนเฉลี่ยหลังการ
สร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน  มีค%าลดลงเล็กน�อย ส%วนรูปแบบของอุณหภูมิยังคงเปDนไปตามฤดูกาล คือ อุณหภูมิ
ตํ่าสุดเฉลี่ยเกิดข้ึนในช%วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเกิดข้ึนในช%วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม และมีค%าไม%แตกต%างจากค%าเฉลี่ยในคาบ 37 ป. โดยสรุปถือว%ามีผลกระทบต%อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพ้ืนท่ีเข่ือนในระดับตํ่า (+1) 
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       บริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน  
       ส%วนบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน ใช�ข�อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมือง
กาญจนบุรี พบว%า ในช%วงหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ค%าเฉลี่ยของอุณหภูมิรายป.มีค%าสูงกว%าก%อน           
สร�างเข่ือนเล็กน�อย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยก%อนมีเข่ือนมีค%าประมาณ 27.8 องศาเซลเซียส และหลังสร�างเข่ือน
จนถึงปKจจุบันมีค%าประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส โดยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.08 ในช%วงเวลา 32 ป. (พ.ศ. 2523 
ถึงป. พ.ศ. 2556 ขาดข�อมูล ป. พ.ศ. 2524-2525) หรือเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนป.ละประมาณ 0.03 องศาเซลเซียส          
ในส%วนของอุณภูมิเฉลี่ยรายเดือน เม่ือนําข�อมูลก%อนสร�างเข่ือน หลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยใน
คาบ 44 ป. (ป. พ.ศ. 2513-2556) เพ่ือเปรียบเทียบโดยการพลsอตกราฟ ดังภาพ 4-1 (ข) พบว%า ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยท้ังก%อนและหลังการสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน มีค%าไม%แตกต%าง
กันและยังคงเปDนไปตามฤดูกาล คือ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเกิดข้ึนในช%วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และ
อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดเกิดในช%วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ดังนั้นหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� จึงไม%มีความ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต%อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท้ังด�านบวกและด�านลบ (0) 
     (2)  ความช้ืนสัมพัทธ  
       บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล�เคียง  
       ข�อมูลสถิติปริมาณความชื้นสัมพัทธ�ของพ้ืนท่ีเข่ือนและบริเวณใกล�เคียงท่ีได�จาก
สถานีตรวจวัดอากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� เปDนข�อมูลหลังสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2524-2556) และปKจจุบัน 
(ป. พ.ศ. 2557) พบ มีค%าความชื้นสัมพัทธ�รายป.เฉลี่ย 91.4 และ 82.1 เปอร�เซ็นต� ตามลําดับ ซ่ึงมีค%าต%างกัน
เล็กน�อย คือ มีค%าความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ยลดลงร�อยละ 9.3 ในช%วงเวลา 34 ป. (พ.ศ. 2524-2557) หรือลดลง
เฉลี่ยป.ละ 0.27 เปอร�เซ็นต� และมีค%าไม%แตกต%างมากนักจากค%าเฉลี่ยในคาบ 34 ป. ซ่ึงมีค%า 91.2 เปอร�เซ็นต� 
ส%วนความชื้นสัมพัทธ�รายเดือนเฉลี่ยในคาบ 34 ป. (พ.ศ. 2524-2557) หลังการสร�างเข่ือนและปKจจุบัน เม่ือนํามา
ปรียบเทียบโดยการพลsอตกราฟ ดังภาพ 4-2 (ก) พบว%า มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ�
รายเดือนเปDนไปตามฤดูกาล คือ มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ยตํ่าสุดเกิดข้ึนในเดือนเมษายน ซ่ึงเปDนช%วง
ฤดูแล�ง และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ยสูงสุดเกิดข้ึนในเดือนตุลาคม ซ่ึงเปDนช%วงฤดูฝน นอกจากนี้
ความชื้นสัมพัทธ�รายเดือนเฉลี่ยในปKจจุบัน มีค%าตํ่ากว%าค%าเฉลี่ยในคาบ 34 ป. และตํ่ากว%าค%าเฉลี่ยหลังสร�าง
เข่ือน โดยเฉพาะค%าท่ีค%าค%อนข�างตํ่าในช%วงเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม โดยสรุปถือว%า มีการเปลี่ยนแปลง
ของความชื้นสัมพัทธ�ในพ้ืนท่ีเข่ือนในระดับตํ่า (+1)  
       บริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน  
       สําหรับปริมาณความชื้นสัมพัทธ�บริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน ท่ีวัดจากสถานีตรวจวัด
อากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี ท้ังในช%วงก%อนสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2513-2522) และหลังก%อสร�างเข่ือนจนถึง
ปKจจุบัน (พ.ศ. 2523-2556) พบว%า มีค%าต%างกันไม%มากนัก โดยความชื้นสัมพัทธ�รายป.เฉลี่ยมีค%า 65.0 และ 
69.6 เปอร�เซ็นต� ก%อนสร�างเข่ือน และหลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน ตามลําดับ โดยมีค%าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 
4.6 ในช%วงเวลา 32 ป. (พ.ศ. 2523-2556 ขาดข�อมูลป. 2523 และ 2524) หรือเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนป.ละ 0.14 
เปอร�เซ็นต� และมีค%าไม%แตกต%างจากค%าเฉลี่ยในคาบ 44 ป. (พ.ศ. 2513-2556) ซ่ึงมีค%า 68.5 เปอร�เซ็นต�           
ส%วนความชื้นสัมพัทธ�รายเดือนเฉลี่ย เม่ือนําข�อมูลก%อนสร�างเข่ือน หลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน และค%าเฉลี่ย
ในคาบ 44 ป. มาพลsอตกราฟ เพ่ือเปรียบเทียบกัน ดังภาพ 4-2 (ข) พบว%า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ความชื้นสัมพัทธ�รายเดือนเปDนไปตามฤดูกาล คือ มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ยตํ่าสุดเกิดข้ึนในเดือน
มีนาคมและเมษายน ซ่ึงเปDนช%วงฤดูแล�ง และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ�สูงสุดเกิดข้ึนในเดือนตุลาคม ซ่ึงเปDน
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ช%วงฤดูฝน และมีค%าไม%แตกต%างกันมากนัก ดังนั้นหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� จึงไม%มีความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบต%อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท้ังด�านบวกและด�านลบ (0) 
      จะเห็นได�ว%าความชื้นสัมพัทธ�โดยรวมท้ังในพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน ท้ังก%อนและหลัง          
มีเข่ือนจนถึงปKจจุบัน ยังคงมีค%าเปDนไปตามฤดูกาล แต%เม่ือเปรียบเทียบค%าความชื้นสัมพัทธ�ระหว%างในพ้ืนท่ี
เข่ือนและท�ายเข่ือนจะพบว%าในพ้ืนท่ีเข่ือนจะมีค%าความชื้นสัมพัทธ�ค%อนข�างสูงและมีค%าใกล�เคียงกันเกือบ
ตลอดท้ังป. ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการระเหยของน้ําในอ%างเก็บน้ําก็เปDนได� ดังนั้นหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� จึงมี
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต%อความชื้นสัมพัทธ�ด�านบวกโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา   
     (3)  ปริมาณน้ําระเหย  
       บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล�เคียง  
       ข�อมูลสถิติปริมาณน้ําระเหยในพ้ืนท่ีเข่ือนและบริเวณใกล�เคียง จากสถานีตรวจวัด
อากาศบริเวณเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า ปริมาณน้ําระเหยรวมรายป.เฉลี่ยมีค%าเท%ากับ 1,875.1, 1,746.1 และ 
1,734.3 มิลลิเมตร ในช%วงก%อนการสร�างเข่ือน (ช%วงป. พ.ศ. 2521-2522) หลังการสร�างเข่ือน (ช%วงป. พ.ศ. 
2523-2556) และในปKจจุบัน (พ.ศ. 2557) ตามลําดับ จะเห็นว%าปริมาณน้ําระเหยหลังสร�างเข่ือนมีแนวโน�ม
ลดลงร�อยละ 6.87 ในช%วงหลังสร�างเข่ือน หรือลดลง 3.79 มิลลิเมตรต%อป. และลดลงร�อยละ 7.5 ในปKจจุบัน 
หรือลดลง 4.0 มิลลิเมตรต%อป. ในปKจจุบัน การท่ีปริมาณน้ําระเหยลดลงภายหลังมีเข่ือน ท้ังนี้อาจเปDนเพราะ
ความชื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการมีอ%างเก็บน้ํา ส%วนปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ย ท้ังก%อนสร�างเข่ือน หลัง
สร�างเข่ือน ในปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยในคาบ 37 ป. เม่ือนํามาเปรียบเทียบโดยการพลsอตกราฟ ดังภาพ 4-3 (ก)     
พบว%า ยังคงมีค%าเปDนไปตามฤดูกาล โดยมีปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยสูงสุดเกิดข้ึนในเดือนเมษายน และมี
ปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยตํ่าสุดเกิดข้ึนในเดือนกันยายนและตุลาคม โดยสรุปจะเห็นว%า ปริมาณน้ําระเหยรวม
รายป.หลังสร�างเข่ือนมีแนวโน�มลดลงเล็กน�อย ซ่ึงถือว%ามีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก (+1) 
       บริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน 
       ส%วนปริมาณน้ําระเหยท�ายเข่ือนท่ีวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมือง
กาญจนบุรี ก%อนสร�างเข่ือน (ป. พ.ศ. 2519-2522) และหลังการก%อสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2523-
2556) มีค%ารวมรายป.เฉลี่ย 1,742.2 และ 1,856.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ จะเห็นว%าปริมาณน้ําระเหย          
หลังสร�างเข่ือนมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 6.5 ในช%วงเวลา 33 ป. (พ.ศ. 2523-2556 ขาดข�อมูลป. พ.ศ. 
2524) หรือเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนป.ละ 3.5 มิลลิเมตร ส%วนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ย
ท้ังก%อนและหลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยในคาบ 38 ป. (ป. พ.ศ. 2519-2556) โดยการพลsอต
กราฟเปรียบเทียบ ดังภาพ 4-3 (ข) พบว%า ยังคงเปDนไปตามฤดูกาล คือ ปริมาณน้ําระเหยจะมีค%าสูงสุด       
ในเดือนมีนาคมและเมษายนซ่ึงเปDนฤดูแล�ง และมีค%าตํ่าสุดในเดือนกันยายนและตุลาคม ซ่ึงเปDนฤดูฝน          
แต%พบว%าปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉลี่ยหลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบันมีแนวโน�มสูงกว%าก%อนสร�างเข่ือน 
       โดยสรุปจะเห็นได�ว%าปริมาณน้ําระเหยท้ังในพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือนท้ังหลังและ
ก%อน มีเข่ือนจนถึงปKจจุบัน ยังคงมีรูปแบบการระเหยรายเดือนเฉลี่ยเปDนไปตามฤดูกาล และมีค%าอยู%ในช%วง       
ท่ีไม%แตกต%างกันมากนักท้ังในพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน และเม่ือเปรียบเทียบค%าปริมาณน้ําระเหยรวมรายป.
เฉลี่ยระหว%างในพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน จะพบว%าในพ้ืนท่ีเข่ือนจะมีค%าปริมาณน้ําระเหยรวมรายป.เฉลี่ย
บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนมีค%าลดลงหลังสร�างเข่ือนและในปKจจุบัน ส%วนบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนจะมีค%าปริมาณน้ํา
ระเหยรวมรายป.เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนหลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน อย%างไรก็ตามปริมาณน้ําระเหยท่ีมีค%าเพ่ิมข้ึน         
ในพ้ืนท่ีท�ายเข่ือนอาจเนื่องมาจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีจากการพัฒนาของชุมชนเมือง มิใช%เปDนผลกระทบ
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จากเข่ือน ดังนั้นจึงประเมินได�ว%า หลังมีเข่ือนศรีนครินทร�จึงไม%มีความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต%อ
ปริมาณน้ําระเหยท้ังด�านบวกและด�านลบ (0) 
     (4)  ปริมาณน้ําฝน การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนก%อนการสร�าง
เข่ือนและหลังการสร�างเข่ือน สามารถสรุปได� ดังนี้  
       บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและใกล�เคียง  
       ข�อมูลปริมาณน้ําฝนในช%วงก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� บริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและ
โดยรอบ (มีข�อมูลเพียง 2 ป. คือ ป. พ.ศ. 2521-2522) พบว%า ปริมาณฝนรวมรายป.เฉลี่ยมีค%าเท%ากับ 928.6 
มิลลิเมตร เปDนปริมาณฝนในช%วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 787.5 มิลลิเมตร คิดเปDนร�อยละ 84.80 
ของปริมาณฝนท้ังป. และปริมาณฝนในช%วงฤดูแล�ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) เพียง 141.3 มิลลิเมตร 
คิดเปDนร�อยละ 15.22 ของปริมาณฝนท้ังป. และพบว%าปริมาณฝนรวมรายป.เฉลี่ยหลังก%อสร�างเข่ือน มีค%า 
985.1 มิลลิเมตร มีแนวโน�มสูงข้ึนกว%าก%อนสร�างเข่ือน คิดเปDนร�อยละ 6.1 ในระยะเวลา 34 ป. หรือเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยป.ละ 1.7 มิลลิเมตร  เม่ือพิจารณาปริมาณฝนรวมรายป.เฉลี่ยเฉพาะในปKจจุบัน (พ.ศ. 2557) พบว%ามีค%า
ลดลง คือมีค%าเพียง 677.3 มิลลิเมตร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเปDน
สาเหตุให�ปริมาณฝนลดลงก็เปDนได� ส%วนรูปแบบการกระจายของฝนรายเดือนเฉลี่ย ท้ังก%อนการสร�างเข่ือน 
หลังการสร�างเข่ือนและปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยในคาบ 37 ป. (พ.ศ. 2521-2557) โดยการพลsอตกราฟ
เปรียบเทียบ ดังภาพ 4-4 (ก) พบว%า มีลักษณะเปDนไปตามฤดูกาล คือ มีปริมาณฝนตกชุกเกิดข้ึนในช%วง
เดือนกันยายนและตุลาคม และปริมาณฝนลดลงตํ่าสุดเกิดในช%วงเดือนธันวาคมและมกราคม  
       บริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน  
       ข�อมูลปริมาณน้ําฝนบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน จากสถานีตรวจอากาศอําเภอเมือง
กาญจนบุรี พบว%า ในช%วงก%อนการสร�างเข่ือน (พ.ศ. 2513-2522) และหลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน (พ.ศ. 
2523-2556) ปริมาณน้ําฝนรวมรายป.เฉลี่ยมีค%า 1,125.8 และ 1,064.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ จะเห็นว%า 
ปริมาณน้ําฝนรวมรายป.เฉลี่ยลดลงประมาณร�อยละ 5.5 ในระยะเวลา 34 ป. (พ.ศ. 2523 -2556) ซ่ึงเฉลี่ย
ลดลงเฉลี่ยป.ละ 1.8 มิลลิเมตร เม่ือพิจารณารูปแบบการกระจายของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย ท้ังในช%วง
ก%อนสร�างเข่ือน หลังสร�างเข่ือน ปKจจุบัน และค%าเฉลี่ยในคาบ 44 ป. (พ.ศ. 2513-2556) โดยการพลsอตกราฟ
เปรียบเทียบ ดังภาพ 4-4 (ข) พบว%า มีค%าเปDนไปในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฝนยังคงเปDนไปตามฤดูกาล คือ มีปริมาณฝนตกชุกเกิดข้ึนในช%วงเดือนกันยายนและตุลาคม และ
ปริมาณฝนลดลงตํ่าสุดเกิดในช%วงเดือนธันวาคมและมกราคม  
       จากการวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเข่ือนและพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง และในพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน หลังการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� และในปKจจุบัน ไม%มีผลกระทบต%อการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรืออุตุนิยมวิทยาอย%างมีนัยสําคัญ จึงสรุปได�ว%า ไม%มีความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบ (0) ต%อสภาพภูมิอากาศ แต%อย%างไรก็ตามข�อมูลท่ีนํามาศึกษาในช%วงก%อน
การสร�างเข่ือนมีช%วงระยะเวลาสั้น ทําให�การวิเคราะห�เปลี่ยนแปลงเปDนไปได�ยาก จําเปDนต�องใช�ระยะเวลา
การเก็บข�อมูลท่ีต%อเนื่องและยาวนานเพียงพอ เพ่ือให�สามารถวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงได�ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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ภาพ 4-1 อุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดเฉล่ียรายเดือนบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน              

และอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน 
  

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนการสร�างเข่ือน 25.6 28.0 30.1 31.4 30.0 29.1 28.4 28.2 28.0 27.3 25.7 22.2
หลังสร�างเข่ือน 26.1 28.1 29.7 31.0 29.8 29.0 28.6 28.4 28.0 27.3 26.5 25.1
ป>จจุบัน 26.8 29.3 30.7 31.7 31.3 28.7 28.2 29.1 27.9 27.7 27.1 23.0
ค-าเฉลี่ยในคาบ 44 ปW 25.9 28.1 29.8 31.1 29.9 29.1 28.6 28.4 28.0 27.3 26.3 24.4
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อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยบริเวณท�ายเขือ่น ระหว-างปW พ.ศ. 2513-2556

หมายเหตุ : ไม-ใช�ข�อมูลปW พ.ศ. 2517 เนื่องจากข�อมูลไม-สมบูรณ และไม-ใช�ข�อมูลปW พ.ศ. 2524-2525 เนื่องจากไม-มีข�อมูลและข�อมูลไม-สมบูรณ ตามลําดับ

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
ก-อนสร�างเข่ือน 19.4 20.5 20.8 23.3 24.0 23.5 23.0 23.0 22.8 19.0 17.3 15.5
หลังสร�างเข่ือน 15.4 17.9 20.0 22.0 22.3 22.4 22.1 22.3 21.8 20.3 17.3 14.5
สภาพป>จจุบัน 12.0 18.0 20.0 22.0 23.0 23.0 23.0 22.5 22.0 21.0 19.0 16.0
อุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ย
ก-อนสร�างเข่ือน 37.5 39.0 39.5 39.5 39.3 36.0 36.0 35.8 36.0 36.8 36.0 38.0
หลังสร�างเข่ือน 32.6 35.4 37.2 37.6 36.7 34.6 34.1 33.0 33.7 33.1 32.4 31.8
สภาพป>จจุบัน 32.0 34.0 38.5 38.0 38.0 37.0 33.5 35.0 34.0 33.3 32.6 32.2
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ปW 15.5 18.1 20.0 22.1 22.5 22.5 22.1 22.3 21.9 20.3 17.3 14.6
อุณหภูมิสงูสุดเฉลี่ยในคาบ 37 ปW 32.9 35.6 37.3 37.7 36.8 34.7 34.2 33.2 33.8 33.3 32.6 32.2
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อุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพื้นท่ีเข่ือน ระหว-างปW พ.ศ. 2521-2557

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ค-าเฉล่ียสูงสุด 
ก-อนการสร�างเขือ่น 32.1 34.9 37.2 38.0 35.6 34.1 33.2 33.0 32.9 31.8 30.4 27.2
หลังสร�างเขื่อน 32.1 35.6 37.2 37.2 36.0 34.4 33.9 33.6 33.5 32.2 31.6 31.3
ค-าเฉล่ียต่ําสุด 
ก-อนการสร�างเขือ่น 18.5 20.9 23.3 25.3 25.3 24.8 24.3 24.1 23.9 23.0 20.5 16.5
หลังสร�างเขื่อน 19.9 22.1 24.1 25.8 25.7 25.4 25.0 24.9 24.5 23.8 22.3 19.6
ค-าเฉล่ียสูงสุดในคาบ 44 ปW 32.1 35.4 37.2 37.4 35.9 34.3 33.7 33.5 33.4 32.1 31.4 30.4
ค-าเฉล่ียต่ําสุดในคาบ 44 ปW 19.6 21.8 23.9 25.7 25.6 25.2 24.8 24.8 24.4 23.6 21.9 18.9
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อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดรายเดือนเฉล่ียบริเวณท�ายเข่ือน ระหว-างปW พ.ศ. 2513-2556

หมายเหตุ : ไม-ใช�ข�อมูลปW พ.ศ. 2517 เน่ืองจากข�อมูลไม-สมบูรณ

ภาพ 4-1 (ก) 

ภาพ 4-1 (ข) 
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ภาพ 4-2  ความช้ืนสัมพัทธรายเดือนฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน    

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
หลังสร�างเข่ือน 91.6 90.3 89.0 88.1 91.2 91.3 91.5 91.7 93.3 95.6 93.8 92.4
สภาพป>จจุบัน 84.0 84.0 83.0 83.0 79.0 88.0 63.0 66.0 88.0 92.0 92.0 88.0
ความช้ืนสัมพัทธในคาบ 34 ปW 91.4 90.1 88.8 87.9 90.9 91.2 90.6 90.9 93.2 95.5 93.8 92.2
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ความชื้นสัมพัทธรายเดือนเฉล่ียบริเวณพื้นที่เขื่อน ระหว-างปW พ.ศ. 2524- 2557

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนการสร�างเขื่อน 62.6 59.2 57.8 53.0 68.7 71.7 72.4 73.7 69.3 77.6 63.4 51.1
หลังสร�างเข่ือน 64.1 62.3 61.3 62.7 70.4 72.2 72.7 73.4 76.9 79.8 72.8 66.4
ค-าเฉล่ียในคาบ 44 ปW 65.2 63.2 62.1 62.1 71.8 73.9 74.4 75.2 76.9 81.2 72.3 64.3
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ความช้ืนสัมพัทธรายเดือนเฉล่ียบริเวณท�ายเข่ือน ระหว-างปW พ.ศ. 2513-2556

หมายเหตุ : ไม-ใช�ข�อมูลปW พ.ศ. 2524 เนื่องจากไม-มีข�อมูล และ ไม-ใช�ข�อมูลปW พ.ศ. 2525 เนื่องจากข�อมูลไม-สมบูรณ

ภาพ 4-2 (ก) 

ภาพ 4-2 (ข) 
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ภาพ 4-3  ปริมาณน้ําระเหยรายเดือนเฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน 

 

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนสร�างเข่ือน 159.8 163.6 203.8 250.9 190.3 147.1 131.4 105.6 124.1 124.2 133.9 140.6
หลังสร�างเข่ือน 142.2 158.5 198.1 204.4 177.0 140.6 137.0 129.7 130.2 119.3 121.9 132.2
สภาพป>จจุบัน 125.0 134.8 164.4 181.8 201.7 140.1 131.0 140.0 141.9 117.6 123.8 132.3
ปริมาณน้ําระเหย

ในคาบ 37 ปW 
143.2 158.8 198.4 206.9 177.8 140.9 136.6 128.4 129.9 119.5 122.5 132.6
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ปริมาณนํ้าระเหยรายเดือนเฉล่ียบริเวณพื้นที่เขื่อน ระหว-างปW พ.ศ. 2521-2557 

ภาพ 4-3 (ก) 

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนการสร�างเข่ือน 136.8 143.4 212.3 176.2 156.5 128.8 158.2 146.3 98.5 98.7 139.3 147.4
หลังสร�างเขื่อน 140.3 150.5 197.2 208.5 181.7 152.5 154.6 148.3 136.6 121.8 126.7 137.7
ค-าเฉลี่ยในคาบ 38 ปW 139.9 149.8 198.8 205.0 178.9 150.0 155.0 148.1 132.4 119.3 128.1 138.7
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ปริมาณนํ้าระเหยรายเดือนเฉลี่ยบริเวณท�ายเขื่อน ระหว-างปW พ.ศ. 2519-2556    

หมายเหตุ : ขาดข�อมูลปW พ.ศ. 2524 

ภาพ 4-3 (ข) 
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ภาพ 4-4  ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉล่ียบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือน 

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนสร�างเข่ือน 11.0 13.4 21.9 89.8 83.0 145.8 132.4 108.4 241.4 76.5 5.2 0.0
หลังสร�างเข่ือน 4.3 26.5 50.5 99.2 122.5 80.4 101.6 91.0 181.3 183.1 40.0 4.8
สภาพป>จจุบัน 0.0 0.0 50.3 69.1 56.6 44.0 36.6 121.5 122.6 132.6 43.2 0.8
ปริมาณฝนในคาบ 37 ปW 4.5 25.1 49.0 97.8 118.6 82.9 101.5 92.8 183.0 175.9 38.2 4.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0
มิล

ลิเ
มต

ร

ปริมาณน้ําฝนรายเดอืนเฉล่ียบริเวณพืน้ที่เขือ่น ระหว-างปW 2521-2557 

 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ก-อนสร�างเข่ือน 10.6 15.8 53.7 69.4 140.5 100.6 101.3 123.7 249.1 199.1 48.2 13.8
หลังสร�างเข่ือน 3.4 17.4 35.1 75.2 144.3 88.7 105.2 98.9 225.8 203.8 60.8 5.5
ค-าเฉลี่ยในคาบ 44 ปW 5.0 17.1 39.3 73.9 143.4 91.4 104.3 104.5 231.1 202.7 57.9 7.4
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ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ียบริเวณท�ายเข่ือน ระหว-างปW พ.ศ. 2513-2556

ภาพ 4-4 (ก) 

ภาพ 4-4 (ข) 
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    3) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ 
     สําหรับผลกระทบด�านคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีโครงการ จากการตรวจวัดปริมาณฝุMนละออง
ท้ังหมดและฝุMนละอองท่ีมีขนาดเล็กกว%า 10 ไมครอน พบว%ามีค%าน�อยมากและยังมีค%าอยู%ในเกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ส%วนกsาซมีเทนท่ีปลดปล%อยออกมาพบว%า มีค%าน�อยกว%าค%ามีเทน         
ท่ีปลดปล%อยออกมาจากอ%างเก็บกักน้ําในเขตร�อน (Tropical Reservoirs) คือ ยังมีค%าน�อยกว%า 100 
มิลลิกรัมต%อตารางเมตรต%อวัน เช%นเดียวกับปริมาณกsาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ท่ีตรวจวัดพบในปริมาณท่ีน�อย
มากเช%นกัน ส%วนระดับความดังของเสียง พบว%า มีค%าน�อยมาก โดยมีค%าอยู%ในมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดค%าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไม%เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)  ดังนั้นกิจกรรมของเข่ือน             
ในปKจจุบันจึงไม%ส%งผลกระทบต%อการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบต%อคุณภาพอากาศ 
(ระดับผลกระทบ คือ 0) 

  4.3.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนและพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน 
ก%อนและหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� แสดงรายละเอียดในบทท่ี 3 โดยรวบรวมสถิติข�อมูลอุทกวิทยาจาก
สถานีอุทกวิทยาท่ีอยู%ในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลอง และจากหน%วยงานต%างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก% การไฟฟOาฝMายผลิต         
แห%งประเทศไทย ศูนย�อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก และกรมชลประทาน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน มีประเด็นวิ เคราะห�ความ
เปลี่ยนแปลง คือ ปริมาณน้ําฝนในลุ%มน้ําแม%กลอง ปริมาณน้ําท%าเฉลี่ยรายป.บริเวณพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน และการ
กระจายของปริมาณน้ําท%า (ปริมาณน้ําท%าเฉลี่ยรายเดือนในช%วงฤดูแล�งและฤดูฝนบริเวณท�ายเข่ือนศรี
นครินทร�) และความสมํ่าเสมอของน้ําท%าบริเวณท�ายเข่ือน 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     (2.1) ลักษณะการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉล่ียเชิงพ้ืนท่ี 
       จากการวิเคราะห�เส�นชั้นน้ําฝน (Isoplet) บริเวณพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนและพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง และพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน พบว%า ในช%วงก%อนดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร� (ป. พ.ศ. 2521-2522)           
มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายป. จะมีค%าสูงสุดทางด�านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา คือ มีค%ามากกว%า 
1,300 มิลลิเมตรต%อป. บริเวณด�านทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู%ระหว%าง 1,000-1,400 
มิลลิเมตรต%อป. ในขณะท่ีด�านล%างของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนค%อนข�างตํ่ากว%า โดยมีค%าเฉลี่ยอยู%ระหว%าง 700-
1,100 มิลลิเมตรต%อป. 
       ในช%วงหลังการดําเนินโครงการ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป.สูงสุด จะยังคงเกิดข้ึนท่ี
บริเวณด�านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพ้ืนท่ี และมีค%ามากกว%า 1,600 มิลลิเมตรต%อป. ในขณะท่ีทางด�าน
ทิศตะวันออกจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงอยู%ระหว%าง 1,100-1,400 มิลลิเมตรต%อป. ในส%วนทางทิศใต�
ของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู%ในช%วงประมาณ 700-1,400 มิลลิเมตรต%อป.  
       สถานภาพปKจจุบัน พบว%า ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป.จะมีค%าสูงถึง 2,150 มิลลิเมตรต%อป. 
บริเวณทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี ทางด�านทิศเหนือของพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนกระจายตัวอยู%ระหว%าง 1,600-
1,900 มิลลิเมตรต%อป. ด�านทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีจะมีค%าเฉลี่ยอยู%ระหว%าง 950-1,400 มิลลิเมตรต%อป. 
ในขณะท่ีด�านล%างของพ้ืนท่ีจะมีการกระจายตัวอยู%ในช%วงระหว%าง 700-1,700 มิลลิเมตรต%อป. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร      การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

4-19 

       จากลักษณะการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ยรายป.เชิงพ้ืนท่ี จะเห็นว%า พ้ืนท่ี
บริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือของเข่ือนศรีนครินทร�มีการกระจายตัวของฝนท่ีสูงมาก โดยหลังสร�างเข่ือน
มีค%าเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 23.01 (โดยปริมาณฝนเฉลี่ยรายป.ก%อนสร�างเข่ือน และหลังสร�างเข่ือน มีค%า
มากกว%า 1,300 และ 1,600 มิลลิเมตรต%อป. ตามลําดับ) ดังนั้น ค%าปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึน ส%วนหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากความชื้นจากอ%างเก็บน้ําก็เปDนได� ดังนั้นหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� จึงมีความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบต%อปริมาณฝนด�านบวกโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน (+2) 
     (2.2) การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําท-าก-อนและหลังมีเข่ือน 
       การก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ทําให�เกิดอ%างเก็บน้ําขนาดใหญ%ท่ีเก็บกักน้ําได�ปริมาณ
มากก%อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงด�านอุทกวิทยาของน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเหนืออ%างเก็บ
น้ําจะมีปริมาณน้ําผิวดิน (ปริมาณน้ําท%า) ไหลลงอ%างเก็บน้ํามากข้ึนกว%าก%อนการสร�างเข่ือน ในการวิเคราะห�
ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท%าก%อนและหลังมีเข่ือน ได�มีการวิเคราะห�ในด�านต%างๆ ได�แก% ปริมาณ
น้ําท%าท�ายเข่ือนท่ีเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ผลการวิเคราะห�สรุปได�ดังนี้ 
       (1)  ปริมาณน้ําท%ารายป.เฉลี่ยก%อนและหลังสร�างเข่ือน ต้ังแต%ป. พ.ศ. 2521-2557 
พบว%ามีปริมาณน้ําท%าท่ีไหลเข�าอ%างเก็บน้ําเฉลี่ยป.ละ 4,734.9 ล�านลูกบาศก�เมตร ในขณะท่ีปริมาณน้ําท%า
ก%อนสร�างเข่ือนต้ังแต% ป. พ.ศ. 2521-2522 มีปริมาณน้ําท%าเฉลี่ยป.ละ 3,880 ล�านลูกบาศก�เมตร และปริมาณ
น้ําท%าหลังจากเข่ือนเป�ดดําเนินการป. พ.ศ. 2523-2556 มีค%าเฉลี่ยป.ละ 4,840 ล�านลูกบาศก�เมตร และ
ปริมาณน้ําท%าในปKจจุบัน ป. พ.ศ. 2556 มีค%าเฉลี่ยป.ละ 5,920 ล�านลูกบาศก�เมตร จะเห็นว%า ปริมาณน้ํา
หลังจากมีโครงการและในปKจจุบัน มีค%าเพ่ิมข้ึนคิดเปDนร�อยละ 25 และ 53 ของปริมาณน้ําท%าเฉลี่ยก%อนมี
โครงการ ตามลําดับ (ดังตาราง 4-4) 

ตาราง 4-4  เปรียบเทียบปริมาณน้ําท-ารายปWเฉล่ียท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ําช-วงก-อนมีโครงการ ช-วงก-อสร�าง
    โครงการแล�วเสร็จ และข�อมูลในป>จจุบัน 

ช-วงเวลาท่ีพิจารณา ปW พ.ศ. ปริมาณน้ําท-ารายปWเฉลี่ยท่ีไหลเข�าอ-างเก็บน้ํา (ล�านลบ.ม.) % ท่ีเพ่ิมขึ้น 
ก%อนมีโครงการ  2521-2522 3,880 - 

โครงการแล�วเสร็จ 2523-2556 4,840 25 
ปKจจุบัน 2556 5,920 53 

       (2)  หลั งการก%อสร�าง เ ข่ือนศรีนครินทร�  ปริมาณน้ํ าท% าท�ายเ ข่ือนมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในช%วงฤดูแล�งและฤดูฝน ท้ังนี้เนื่องมาจากการควบคุมการปล%อยน้ําจากอ%างเก็บน้ําเข่ือน         
ศรีนครินทร�เพ่ือใช�ในการผลิตกระแสไฟฟOา หลังก%อสร�างเข่ือนปริมาณน้ําระบายในช%วงฤดูฝนมีค%าน�อยกว%า
ปริมาณน้ําท่ีไหลเข�าอ%างและปริมาณน้ําระบายในช%วงฤดูแล�ง มีค%ามากกว%าปริมาณน้ําท่ีไหลเข�าอ%างดังแสดง
ในภาพ 4-5 จากข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและปริมาณน้ําระบาย (พ.ศ. 2523-2557) ได�นํามาหาค%าปริมาณ
น้ําเฉลี่ยรายเดือน จะพบความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท�ายเข่ือน โดยมีการระบายน้ําออกจากอ%าง        
เก็บน้ําเฉลี่ยในช%วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) 2,401.0 ล�านลูกบาศก�เมตร และในช%วงฤดูแล�ง (เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) 2,469.3 ล�านลูกบาศก�เมตร คิดเปDนร�อยละ 49.3 และ 50.7 ของปริมาณน้ําท%า      
ท่ีระบายออกจากอ%างเก็บน้ําท้ังป. (4,870.3) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท%าท�ายเข่ือน       
จากการควบคุมการปล%อยน้ําจากอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนคริทร� มีผลดีต%อการลดปริมาณน้ําหลากในช%วงฤดูฝน
และเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล�ง เปDนการบรรเทาอุทกภัยในลุ%มน้ําและเกิดประโยชน�ต%อการใช�น้ําช%วงฤดูแล�ง        
ด�านการเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภคเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการผลักดันน้ําเค็มในแม%น้ําแม%กลองในฤดูแล�ง  
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         เม่ือวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงสภาพปริมาณน้ําท%าบริเวณท�ายเข่ือน         
ศรีนครินทร� พบว%า ปริมาณน้ําท%ารายเดือนเฉลี่ยในช%วงฤดูฝนลดลง และปริมาณน้ําท%ารายเดือนเฉลี่ยในช%วง
ฤดูแล�ง จะเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการควบคุมการปล%อยน้ําจากอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ทําให�
สามารถบรรเทาอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึนในช%วงฤดูฝนและเกิดประโยชน�ต%อการใช�น้ําในช%วงฤดูแล�งในด�าน
การเกษตรและอุปโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีท�ายน้ําได�ระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงสรุปได�ว%า ปริมาณน้ําท%า          
รายเดือนในช%วงฤดูฝน และช%วงฤดูแล�งหลังมีเข่ือนศรีนครินทร�มีผลกระทบทางบวกระดับปานกลาง (+2)  
 

 

ภาพ 4-5 ปริมาณน้ําท-ารายเดือนเฉล่ียท่ีระบายออกจากอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
ในช-วงระหว-างปW พ.ศ. 2523-2557   

 
  4.3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านคุณภาพน้ําผิวดิน มีประเด็นในการพิจารณา                     
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดิน ได�แก% แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การเปรียบเทียบกับเกณฑ�
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน และการเปรียบเทียบกับประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของ
แหล%งน้ําในแม%น้ําแควใหญ% เพ่ือประโยชน�ในการอนุรักษ�แม%น้ําแควใหญ% 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงด�านคุณภาพน้ําผิวดิน  
     จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินก%อนและหลังมีเข่ือนศรีนครินทร� สามารถนํามา
วิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการได� ดังนี้  
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     (1)  พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
       (1.1) ผลการติดตามคุณภาพน้ําและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 
         - ผลการศึกษาคุณภาพน้ําในรายงานการศึกษาคุณภาพน้ําในรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530 ระบุว%า 
คุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ําศรีนครินทร� แสดงแนวโน�มการลดลงของความกระด�าง ความเปDนด%าง ค%าความเปDน
กรด-ด%าง และแนวโน�มการเพ่ิมของการส%องผ%านของแสง ความแตกต%างระหว%างความเข�มข�นของค%าออกซิเจน
ละลาย และคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) ในน้ําไหลและน้ํานิ่งท่ีผิวน้ําไม%มีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับโลหะหนัก 
มีเพียงตะก่ัวและแคดเมียมท่ีวัดได�มีค%าค%อนข�างสูงในระยะก%อนกักเก็บน้ํา โดยสรุปคุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ํา
ศรีนครินทร� จัดว%ามีคุณภาพน้ําอยู%ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 คือ เปDนน้ําผิวดินท่ีมีสิ่งเจือปน
และสามารถใช�ในครัวเรือนได�โดยผ%านการฆ%าเชื้อโรคตามปกติและผ%านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ท่ัวไปก%อน และใช�ในการอนุรักษ�สัตว�น้ํา การประมง และการว%ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
         - ผลการติดตามคุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� โดยการไฟฟOา
ฝMายผลิตแห%งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝMายแพทย�และอนามัย ได�ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
เปDนประจําป.ละ 2 ครั้งในช%วงฤดูแล�งและฤดูฝน ตามรายงานผลท่ีได�ดําเนินการต้ังแต%ป. พ.ศ.2531-2557 
ตามจุดเก็บตัวอย%างน้ําท่ีกําหนด โดยทําการตรวจวิเคราะห�ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (ได�แก% อุณหภูมิ พีเอช 
ออกซิเจนละลายน้ํา) ปริมาณสารอินทรีย�ในน้ํา และคุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย (ได�แก% ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด 
และปริมาณฟ.คัลโคลิฟอร�มแบคทีเรีย) พบว%า คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวมอยู%ในเกณฑ�ดี คือจัดอยู%ในคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทท่ี 2  
         - ผลการสํารวจในภาคสนามของท่ีปรึกษา พบว%า คุณภาพน้ําเฉลี่ยโดยรวม
อยู%ในเกณฑ�ดี คือจัดอยู%ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ซ่ึงเปDนไปตามค%ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล%งน้ํา
ผิวดินท่ี 2 ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2553) ส%วนคุณสมบัติด�านโลหะหนัก ทําการตรวจวัด 
4 จุด คือ บริเวณ ห�วยแม%ละมุ%น ลําคลองงู ลําขาแข�ง และลําน้ําโจน พบว%า น้ําโดยรวมมีคุณสมบัติ        
ด�านโลหะหนักอยู%ในเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล%งน้ําผิวดินท่ี 2 ยกเว�นสารหนูในตัวอย%างในฤดูแล�ง
จากห�วยแม%ละมุ%นท่ีมีค%าเกินค%ามาตรฐานเพียงเล็กน�อย  
         โดยสรุปจะเห็นได�ว%า ผลวิเคราะห�คุณภาพน้ําในปKจจุบัน จากการติดตาม
คุณภาพน้ําของโครงการผลิตไฟฟOาเข่ือนศรีนครินทร� และจากรายงานการศึกษาคุณภาพน้ําในรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530 แสดง
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�อยมาก หรือแสดงให�เห็นว%ายังไม%มีผลกระทบอย%างมีนัยสําคัญ (0)  
     (2)  พ้ืนท่ีท�ายน้ํา จะนับจากบริเวณท�ายเข่ือนศรีนครินทร� ผ%านบริเวณเข่ือนท%าทุ%งนา           
ท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา อําเภอเมืองกาญจนบุรี ไปจนถึงบริเวณปากแม%น้ําแม%กลอง มีผลวิเคราะห�ดังนี้ 
       (2.1) ผลการติดตามคุณภาพน้ําและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 
         - ผลการศึกษาคุณภาพน้ําในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530 ระบุว%า คุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ําท%าทุ%งนา 
พบว%า อุณหภูมิ สี ความเปDนด%าง ความนําไฟฟOา คลอไรด� ไนเตรต ฟอสเฟต โครเม่ียม เหล็ก และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด� ไม%มีความแตกต%างกันระหว%างระยะก%อนและหลังการเก็บกักน้ํา ส%วนค%าความขุ%น ความ
เปDนกรด-ด%าง ความกระด�าง และซัลเฟต มีแนวโน�มลดลงหลังการเก็บกักน้ํา ส%วนสารละลาย (Dissolved 
Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids) แคลเซียม และแมกนีเซียม มีแนวโน�มของการเพ่ิมข้ึนหลังการ
เก็บกักน้ํา ส%วนความเข�มข�นของออกซิเจนละลาย และคาร�บอนไดออกไซด� โดยรวมมีค%าลดลงในระยะหลังการเก็บ
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กักน้ํา โดยสรุปคุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ําท%าทุ%งนา จัดว%ามีคุณภาพน้ําอยู%ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 2  
         - ผลการติดตามคุณภาพน้ําในอ%างเก็บน้ําท%าทุ%งนาและท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา 
โดยการไฟฟOาฝMายผลิตแห%งประเทศไทย โดยฝMายแพทย�และอนามัย ป. พ.ศ.2539-2557 พบว%า คุณภาพน้ํา
เฉลี่ยโดยรวมอยู%ในเกณฑ�ตํ่า คือ จัดอยู%ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และ 4 ซ่ึงตํ่ากว%าค%ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหล%งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2553) คุณภาพน้ํา       
ท่ีเปDนปKญหาสําคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ท่ีตํ่ากว%า 6 มิลลิกรัมต%อลิตร และปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย� (BOD) มีค%าเกินกว%า 1.5 มิลลิกรัมต%อลิตร และคุณภาพน้ําท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา 
พบว%า คุณภาพน้ําเฉลี่ยจากสถานีท้ังสองส%วนใหญ% จัดอยู%ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 ดัชนีคุณภาพน้ํา 
ท่ีเปDนปKญหาสําคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ท่ีตํ่ากว%า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย� (BOD) มีค%าเกินกว%า 1.5 มิลลิกรัมต%อลิตร  
         - ผลการสํารวจในภาคสนามของท่ีปรึกษา พบว%า คุณภาพน้ําในอ%างเก็บ
น้ําท%าทุ%งนาและท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา โดยรวมอยู%ในในเกณฑ�ตํ่า คือจัดอยู%ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 
และ 4 โดยดัชนีท่ีเปDนปKญหาคุณภาพน้ํา คือ ค%า DO และ BOD  
         - ผลการสํารวจคุณภาพน้ําของสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 8 จังหวัด
ราชบุรี ได�ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม%น้ําแควใหญ%และแม%น้ําแม%กลอง เปDนประจําป.ละ 2 
ครั้ง ในช%วงฤดูแล�งและฤดูฝน ต้ังแต%ป. พ.ศ.2550-2557 ตามจุดเก็บตัวอย%างน้ําท่ีกําหนด โดยทําการตรวจ
วิเคราะห�ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (ได�แก% อุณหภูมิ พีเอช ออกซิเจนละลายน้ํา) ปริมาณสารอินทรีย�ในน้ํา และ
คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย (ได�แก% ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด และปริมาณฟ.คัลโคลิฟอร�มแบคทีเรีย) พบว%า 
คุณภาพน้ําเฉลี่ยในแม%น้ําแควใหญ%โดยรวมอยู%ในเกณฑ�พอใช� คือจัดอยู%ในคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 
คุณภาพน้ําท่ีเปDนปKญหาหลัก คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ท่ีตํ่ากว%า 6 มิลลิกรัมต%อลิตร ส%วนการ
ปนเปBCอนโลหะหนัก จํานวน 2 สถานี ได�แก% สถานีสะพานพระสังฆราชฯ ปากแม%น้ําแควใหญ% อําเภอเมือง 
และสะพานวัดลาดหญ�า อําเภอเมือง พบว%า มีการปนเปBCอนของโลหะหนัก ได�แก% แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว 
ทองแดง ปรอท สารหนู ในเกือบทุกป.ท่ีมีการตรวจวัด  
         - ส%วนคุณภาพน้ําในแม%น้ําแม%กลอง พบว%า คุณภาพน้ําเฉลี่ยจัดอยู%ในเกณฑ�
คุณภาพพอใช�และอยู%ในเกณฑ�คุณภาพตํ่า คือ จัดอยู%ในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และ 4 ดัชนี
คุณภาพน้ําท่ีเปDนปKญหาสําคัญ คือ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย� (BOD) มีค%าเกินกว%า 2.0 และ 4.0 
มิลลิกรัมต%อลิตร และค%าโคลิฟอร�มแบคทีเรียท้ังหมด ท่ีมีค%าสูงเกิน 5,000 และ 20,000 MPN/100 ml และ
ค%าฟ�คัลโคลิฟอร�มแบคทีเรียท่ีมีค%าสูงเกิน 1,000 และ 4,000 MPN/100 ml ส%วนการปนเปBCอนโลหะหนัก 
พบว%า แหล%งน้ําส%วนใหญ%มีการปนเปBCอนของโลหะหนัก ได�แก% แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว ทองแดง ปรอท 
สารหนู ในเกือบทุกป.ท่ีมีการตรวจวัด  
         โดยสรุปจะเห็นได�ว%าผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ําในปKจจุบัน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําโดย กฟผ. และจากรายงานการศึกษาคุณภาพน้ําในรายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530 แสดงแนวโน�มคุณภาพน้ําตํ่าลงกว%า                 
ในอดีต ท้ังนี้การลดตํ่าลงของคุณภาพน้ําอาจเนื่องมาจากปนเปBCอนของสิ่งปฏิกูลท่ีมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาท%องเท่ียวตลอดแนวฝKWงลําน้ํา จะเห็นว%าการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ํามิได�เปDนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานของเข่ือน แต%คุณภาพน้ําท่ีลดตํ่าลงอาจส%งผลต%อ
กิจกรรมต%างๆ ในอ%างเก็บน้ํา จึงประเมินเปDนผลกระทบต%อคุณภาพน้ําด�านลบระดับตํ่า (-1) 
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       (2.2) การเปรียบเทียบกับประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของ
แหล%งน้ําในแม%น้ําแควใหญ% เพ่ือประโยชน�ในการอนุรักษ�  
         ตามประกาศ ได�กําหนดให�แม%น้ําแควใหญ% ต้ังแต%บริเวณปากแม%น้ําแควใหญ% 
ถนนริมน้ําหน�าเมือง ตําบลบ�านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิโลเมตรท่ี 0 จนถึงบริเวณ
สะพายบ�านเจ�าเณร 1 ท�ายเข่ือนศรีนครินทร� หมู%ท่ี 4 ตําบลท%ากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
กิโลเมตรท่ี 84 เปDนแหล%งน้ําประเภทท่ี 2 แต%ผลการศึกษาพบว%า คุณภาพน้ําท�ายเข่ือนศรีนครินทร� ดังกล%าว
มาแล�วข�างต�น ไม%อยู%ในเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ      
แต%น้ําดังกล%าวยังมีคุณภาพสามารถนํามาเปDนประโยชน�ในการอุปโภคบริโภค แต%ต�องผ%านการฆ%าเชื้อโรคและ
ผ%านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําก%อนตามความเหมาะสม จึงถือว%าเปDนการเปลี่ยนแปลงด�านลบ         
ในระดับตํ่า (-1)  

  4.3.5 อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด�านอุทกวิทยาน้ําใต�ดินหลังจากมีเข่ือน                       
ศรีนครินทร� จะดําเนินการวิเคราะห� 2 ประเด็น ได�แก% การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต�ดิน จะดําเนินการศึกษา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําและโดยรอบ (พ้ืนท่ี B) และพ้ืนท่ีท�ายน้ํา (พ้ืนท่ี C, D และ E) และการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําใต�ดิน 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     (1)  การเปล่ียนแปลงของระดับน้ําใต�ดิน 
       (1.1) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ํา 
         การศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบต%ออุทกวิทยาน้ําใต�ดินในลุ%มน้ําแม%กลอง 
ภายหลังการดําเนินโครงการโรงไฟฟOาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�นั้น ในส%วนของพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี B)         
ได�ใช�ข�อมูลจากบ%อสังเกตการณ�โดยรอบสันเข่ือน จํานวน 21 บ%อ ท่ีมีการติดตามอย%างต%อเนื่อง โดยวิธีการ 
ฟลsอตกราฟเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต�ดิน ซ่ึงในช%วงก%อนการสร�างเข่ือน ป. พ.ศ. 2521-2524 
พบว%า ระดับน้ําใต�ดิน ยังมีการปรับเปลี่ยนระดับสมดุลของระบบน้ําใต�ดินในบริเวณตัวเข่ือนและพ้ืนท่ีท�าย
เข่ือน (กฟผ., 2530) และในป. พ.ศ. 2524-2537 และ ป. พ.ศ. 2540-2554 พบว%า ระดับน้ําในกลุ%มบ%อ          
มีการแกว%งตัวข้ึนลงตามฤดูกาลและตามระดับน้ําในเข่ือนเล็กน�อย แต%ไม%พบแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นัยสําคัญ แสดงให�เห็นว%าอัตราการเพ่ิมเติมน้ําลงสู%ระบบน้ําใต�ดิน และความดันของน้ําใต�ดินนั้นเข�าสู%สภาวะ
สมดุลแล�วในบริเวณนี้ ในช%วงป. พ.ศ. 2525 และอ%างเก็บน้ําก็ได�ทําหน�าท่ีคล�ายแหล%งเพ่ิมเติมน้ําท่ีมนุษย�
สร�างข้ึน (Managed Aquifer Recharge, MAR) ให�กับระบบน้ําใต�ดิน ในพ้ืนท่ีแอ%งน้ําบาดาลน้ําแม%กลองอีก
แห%งหนึ่ง ซ่ึงจะช%วยให�การเติมน้ําใต�ดินลงสู%แหล%งน้ําใต�ดินมีความสมํ่าเสมอมากข้ึน สอดคล�องกับการ
พัฒนาการใช�น้ําใต�ดินท่ีมีมากข้ึนอย%างต%อเนื่องจนถึงปKจจุบัน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม นนทบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี (โซน C, D และ E) และสอดคล�องกับผลการศึกษา         
ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมหลังการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530  
(กฟผ., 2530) ท่ีสรุปว%าการเก็บกักน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�จะไม%มีผลกระทบต%อธรณีวิทยาของแหล%งน้ํา
บาดาลบริเวณนั้นๆ แต%อาจมีผลต%อการไหลของระดับน้ําหรือการเก็บน้ําใต�ดิน 
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       (1.2) พ้ืนท่ีท�ายอ-างเก็บน้ํา 
         พ้ืนท่ีระหว%างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท%าทุ%งนา (พ้ืนท่ี C) เปDนพ้ืนท่ี           
ไม%กว�างใหญ% อยู%ติดกับลําน้ําแม%กลอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางชลศาสตร�ของน้ําใต�ดินมาก เนื่องจากมีการ
กักเก็บน้ําและมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําผิวดินท่ีเชื่อมต%อกันกับน้ําใต�ดิน ทําให�ระดับน้ําใต�ดินยกตัวข้ึน 
มีการเพ่ิมเติมน้ําใต�ดินมากกว%าสภาวะก%อนการสร�างเข่ือน ทําให�การพัฒนาใช�น้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีบริเวณนี้         
มีความม่ันคงมากข้ึน ส%วนพ้ืนท่ีท�ายน้ําท่ีไกลออกไป (พ้ืนท่ี D และ E) พบว%า ระดับน้ําในบ%อต%างๆ มีการ
แกว%งตัวข้ึนลงตามฤดูกาล และจากผลจากการสูบใช�น้ําบาดาล แต%ไม%พบแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงอย%างมี
นัยสําคัญ 
         ดังนั้น การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาผลกระทบจากการ          
กักเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงอาจก%อให�เกิดการยกตัวของระดับน้ําใต�ดินจนก%อให�เกิดผลกระทบต%อ
ระบบการไหล และเกิด Water Logging ได� แต%จากการศึกษาข�อมูลท่ีมีการติดตามตรวจสอบและการลง
พ้ืนท่ีภาคสนาม สามารถสรุปได�ว%าการกักเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�ไม%ก%อให�เกิดผลกระทบด�านลบ          
ต%อระบบอุทกธรณีวิทยาและน้ําใต�ดิน แต%มีผลทําให�ระดับน้ําใต�ดินของพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ําสูงข้ึน 
และมีการเพ่ิมเติมน้ําใต�ดิน (Recharge) ในบริเวณนี้มากข้ึน ซ่ึงเปDนผลจากการทําหน�าท่ีเปDนเหมือนระบบ
การเติมน้ําใต�ดิน (Managed Aquifer Recharge :MAR) แบบ Percolation Tank จึงเกิดผลดีต%อระบบ
อุทกธรณีวิทยาและการใช�น้ําใต�ดินในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณด�านท�ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�ท่ีมีการ
ใช�น้ําใต�ดินมากข้ึนในปKจจุบัน จึงประเมินผลกระทบการกักเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�ว%ายังไม%ส%งผล
เสียหายต%อแหล%งน้ําใต�ดิน และอาจกล%าวได�ว%า เม่ือมีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�จะมีผลต%อการเพ่ิม             
ของระดับน้ําใต�ดินเปDนผลกระทบทางด�านบวกในระดับน�อย (+1) 
     (2)  การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําใต�ดิน 
       ในการศึกษาไม%สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําใต�ดินได�อย%างชัดเจน 
แต%เปDนท่ีคาดได�โดยท่ัวไปว%า ชั้นให�น้ําท่ีมีความเชื่อมโยงกับน้ําในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ย%อมอยู%ภายใต�
อิทธิพลของระดับน้ําในอ%างด�วย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบขอบอ%างเก็บน้ํา ระดับน้ําใต�ดินจะถูกควบคุมโดย
ธรรมชาติของระดับน้ําท่ีเก็บกักในอ%าง ปริมาณน้ําใต�ดินเปDนสัดส%วนท่ีแปรผันโดยตรงกับระดับน้ําใต�ดิน          
ท่ีสูงข้ึนและนานข้ึน ดังนั้นจึงสรุปได�ว%า  
       (2.1) พ้ืนท่ีอ-างเก็บน้ํา (เฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบขอบอ-างเก็บน้ํา)  
         ปริมาณของน้ําใต�ดินมีการเปลี่ยนแปลงภายใต�อิทธิพลของระดับน้ําในอ%าง
เก็บน้ํา การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว%าจะเกิดข้ึน มีผลต%อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําใต�ดิน แต%การเพ่ิมลดของ
ปริมาณน้ํา จะแปรผันกับระดับเก็บกักจึงเปDนผลกระทบระยะสั้น ไม%อาจตรวจสอบได�ชัดเจน กล%าวได�ว%าเม่ือ
มีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จะมีผลต%อการเพ่ิมของปริมาณน้ําใต�ดินเปDนผลกระทบด�านบวกระดับน�อย (+1) 
       (2.2) พ้ืนท่ีท�ายอ-างเก็บน้ํา 
         คาดว%าปริมาณของน้ําใต�ดินมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ภายใต�อิทธิพลของ
ระดับน้ําในอ%างเก็บน้ําเช%นเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู%กับสภาพอุทกธรณีวิทยาของชั้นน้ํา แต%ไม%อาจตรวจสอบได�
ชัดเจน อย%างไรก็ตามในพ้ืนท่ีท�ายน้ําท่ีไกลโดยเฉพาะพ้ืนที E ท่ีพบว%ามีการพัฒนาบ%อบาดาลข้ึนมาใช�
ค%อนข�างมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากการมีปริมาณน้ําเพียงพอกับความต�องการ ซ่ึงส%วนหนึ่งอาจเปDนผลมาจาก
การเติมน้ําใต�ดินของเข่ือน จึงเปDนผลกระทบด�านบวกระดับน�อย (+1) 
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  4.3.6 คุณภาพน้ําใต�ดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด�านคุณภาพน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีศึกษา
หลังจากมีเข่ือนศรีนครินทร� จะดําเนินการวิเคราะห�เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีจะบริโภคได�            
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการในทาง
วิชาการ สําหรับการปOองกันด�านสาธารณสุขและการปOองกันเรื่องสิ่งแวดล�อมเปDนพิษ พ.ศ. 2551 โดยให�
ความสําคัญกับดัชนีคุณภาพน้ํา ได�แก% ความเค็ม ปริมาณของแข็งละลายน้ําท้ังหมด และปริมาณเหล็ก   
โดยบริเวณท่ีจะศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลง คือ พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา และท�ายเข่ือน 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     (1)  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเหล็ก ผลการตรวจวัดค%าเหล็ก จากรายงานการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� (2530) และการตรวจวัดของท่ีปรึกษา 
จํานวน 2 ครั้ง ตัวแทนฤดูแล�งและฤดูฝน ในป. พ.ศ. 2558 บริเวณบ%อบาดาลในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําและท�ายน้ํา 
(ไม%ได�ศึกษาบ%อบาดาลเดียวกัน เพราะบ%อส%วนใหญ%ในการศึกษาป. พ.ศ. 2530 เลิกใช�ในปKจจุบัน และทําการ
สุ%มศึกษาในพ้ืนท่ีใกล�เคียง) พบว%า ปริมาณเหล็กมีค%าค%อนข�างสูงในผลการศึกษาป. พ.ศ. 2530 คือมีค%าเกิน 
1.0 มิลลิกรัมต%อลิตร (โดยเฉพาะบ%อบาดาลท่ีบ�านหนองเตียน อ.บ%อพลอย จ.กาญจนบุรี ท่ีมีค%าเหล็กสูงมาก
คือ มีค%า 215 มิลลิกรัม ต%อลิตร) ส%วนปริมาณเหล็กท่ีทําการตรวจวัดในปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2558) พบว%า 
ปริมาณเหล็กโดยรวมมีค%าตํ่า คือมีค%าน�อยกว%า 0.5 มิลลิกรัมต%อลิตร ซ่ึงอยู%ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะ
ใช�บริโภคได�ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (มีค%าเหล็กไม%เกิน 0.5 มิลลิกรัม        
ต%อลิตร) จึงเปDนการเปลี่ยนแปลงปริมาณเหล็กของน้ําใต�ดินในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําและท�ายเข่ือน โดยเปDน
ผลกระทบด�านบวกในระดับน�อย (+1) 
     (2)  การเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งละลายน้ําท้ังหมด ผลการตรวจวัดค%าของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมด จากรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือน            
ศรีนครินทร� (2530) และการตรวจวัดของท่ีปรึกษา จํานวน 2 ครั้ง ตัวแทนฤดูแล�งและฤดูฝน ในป. พ.ศ. 
2558 บริเวณบ%อบาดาลในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําและท�ายน้ํา (ไม%ได�ศึกษาบ%อบาดาลเดียวกัน เพราะบ%อส%วนใหญ%
ในการศึกษา ป. พ.ศ. 2530 เลิกใช�ในปKจจุบัน และทําการสุ%มศึกษาในพ้ืนท่ีใกล�เคียง) พบว%า ปริมาณของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดมีค%าค%อนข�างสูง และมีค%าสูงมากโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีชลประทาน (พ้ืนท่ี E) แต%โดยรวม
ยังมีค%าตํ่ากว%าค%าปริมาณของแข็งละลายน้ําท้ังหมดท่ีได�จากการตรวจวัดในปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2558) ท่ีพบว%า
มีค%าสูงในเกือบทุกจุดและมีค%าเกินกว%า 600 มิลลิกรัมต%อลิตร มีค%ามากกว%าเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาลท่ีจะใช�บริโภคได�ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (มีค%าปริมาณของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมดไม%เกิน 600 มิลลิกรัมต%อลิตร) จึงกล%าวได�ว%า การมีเข่ือนไม%มีผลกระทบ (0) ต%อของแข็ง
ละลายน้ําท้ังหมด เพราะมีค%าสูงอยู%แล�วต้ังแต%ก%อนมีเข่ือน ซ่ึงคาดว%าเกิดจากการละลายและการพัดพา         
ของน้ําบาดาลเม่ือผ%านชั้นหินคาร�บอเนต ซ่ึงวางตัวขวางทิศทางการไหลหลักของน้ําบาดาลอยู% 
     (3)  การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอไรด� ผลการตรวจวัดค%าคลอไรด� จากรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� (2530) และการตรวจวัด
ของท่ีปรึกษา จํานวน 2 ครั้ง ตัวแทนฤดูแล�งและฤดูฝน ในป. พ.ศ. 2558 บริเวณบ%อบาดาลในพ้ืนท่ีอ%างเก็บ
น้ําและท�ายน้ํา (ไม%ได�ศึกษาบ%อบาดาลเดียวกัน เพราะบ%อส%วนใหญ%ท่ีทําการศึกษาในรายงานการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมหลังการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ป. พ.ศ. 2530 นั้น ในปKจจุบันได�เลิกใช�แล�ว  
จึงได�ทําการสุ%มศึกษาในพ้ืนท่ีใกล�เคียง) พบว%า ในผลการศึกษาป. พ.ศ. 2530 ปริมาณคลอไรด�โดยรวมมีค%า 
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ไม%เกิน 250 มิลลิกรัมต%อลิตร ซ่ึงอยู%ในเกณฑ�มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช�บริโภคได�ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (มีค%าคลอไรด�ไม%เกิน 250 มิลลิกรัมต%อลิตร) ยกเว�นในพ้ืนท่ีชลประทาน 
(พ้ืนท่ี E) ซ่ึงมีปริมาณคลอไรด�สูงถึง 998 และ 3,270 มิลลิกรัมต%อลิตร ส%วนปริมาณคลอไรด�ท่ีทําการ
ตรวจวัดในปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2558) พบว%า โดยรวมมีค%าไม%เกิน 250 มิลลิกรัมต%อลิตร ยกเว�นในพ้ืนท่ี E         
ท่ีมีค%าสูงมากเช%นกัน จึงกล%าวได�ว%า การมีเข่ือนไม%มีผลกระทบ (0) ต%อปริมาณคลอไรด�ท้ังหมด เพราะมีค%าสูง
อยู%แล�วต้ังแต%ก%อนมีเข่ือน ค%าท่ีสูงของคลอไรด�ในพ้ืนท่ี E อาจเนื่องมาจากมีการไหลของน้ําเค็มเข�าไปปะปน
เนื่องจากเปDนเปDนพ้ืนท่ีท่ีได�รับอิทธิพลของน้ําเค็ม 

  4.3.7 ทรัพยากรดิน 
    1) ประเด็นท่ีวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรดิน จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบท้ังด�านบวกและลบ โดยมีดัชนีชี้วัดผลกระทบ คือ คุณสมบัติของดิน การใช�ประโยชน�ท่ีดิน          
การสูญเสียดินและการชะล�างพังทลายของดิน  
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษาข�อมูลทรัพยากรดิน สภาพการใช�ท่ีดิน และการชะล�างพังทลายของดิน        
อาจนํามาประเมินผลกระทบในแต%ละด�านตามลักษณะพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้  
     (1)  พ้ืนท่ีตอนบนของอ-างเก็บน้ํา 
       สภาพโดยท่ัวไปในบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนของอ%างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี A) ซ่ึงต้ังอยู%ตอน
บนสุดของเขตพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลอง พ้ืนท่ีส%วนใหญ%มีลักษณะเปDนภูเขาสลับซับซ�อน พ้ืนท่ีส%วนใหญ%ยังคงมี
สภาพเปDนปMาดิบตามธรรมชาติ ซ่ึงพบว%ามีปKญหาด�านการชะล�างพังทลายของดินในระดับน�อย เว�นแต%พ้ืนท่ี
บางส%วนบริเวณตอนบนสุดและบริเวณต�นน้ําแควใหญ%ซ่ึงมีการใช�ท่ีดินเปDนพ้ืนท่ีหมู%บ�านและทําการ
เกษตรกรรมกระจายตัวอยู% พบว%ามีปKญหาการชะล�างพังทลายของดินในระดับปานกลางถึงรุนแรงมากท่ีสุด 
ซ่ึงคาดว%า หากไม%มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินท่ีเหมาะสม อาจก%อปKญหาผลกระทบท่ีเกิดจาก
การสะสมของตะกอนในอ%างเก็บน้ําได�ในระยะต%อไป จึงเปDนผลกระทบท่ีมีต%อเข่ือนทางลบในระดับน�อย (-1) 
       ส%วนพ้ืนท่ีตอนบนของอ%างเก็บน้ํา (พ้ืนท่ี B) ซ่ึงครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีตอนบนและ
บริเวณโดยรอบของอ%างเก็บน้ําศรีนครินทร� สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปส%วนใหญ%เปDนพ้ืนท่ีปMาไม�ผลัดใบ มีปKญหา
การชะล�างพังทลายของดินเกิดข้ึนตามสภาพธรรมชาติ เนื่องจากปMาผลัดใบจะมีชั้นดินต้ืนและมีปKญหาไฟปMา
เปDนประจําทุกป. ซ่ึงทําให�เกิดการชะล�างพังทลายของดินและมีอิทธิพลต%อการสะสมของตะกอนดินในพ้ืนท่ี
อ%างเก็บน้ําได� โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตอําเภอศรีสวัสด์ิ พบว%า มีปKญหาการชะล�างพังทลายของดิน                 
ตามธรรมชาติในระดับน�อย จนถึงระดับรุนแรงมากในบริเวณพ้ืนท่ีปMาไม�บางแห%ง จึงเปDนผลกระทบท่ีมี         
ต%อเข่ือนทางลบในระดับน�อย (-1) 
       นอกจากนี้พ้ืนท่ีบริเวณตามริมขอบอ%างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีต%อเนื่องใกล�เคียง มีปKญหา
การเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินโดยการบุกรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติและทําลายสภาพพ้ืนท่ีปMาไม� ให�ลดลงเปDนลําดับ 
โดยเฉพาะการเป�ดหน�าดินขนาดใหญ%ทําเกษตรกรรม พืชไร% และการใช�ท่ีดินเพ่ือการอยู%อาศัยและการ
ท%องเท่ียวบริเวณริมขอบอ%างเก็บน้ํา ซ่ึงหากขาดการควบคุมดูแลการใช�ท่ีดินท่ีเหมาะสมในบริเวณดังกล%าว 
คาดว%าจะก%อปKญหาการสะสมตะกอนในอ%างเก็บน้ํารุนแรงข้ึนได� ในระยะยาว จึงเปDนผลกระทบท่ีมีต%อเข่ือน
ทางลบในระดับน�อย (-1) 
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     (2)  พ้ืนท่ีตอนล-างของอ-างเก็บน้ํา 
       พ้ืนท่ีด�านท�ายอ%างเก็บน้ําศรีนครินทร� ซ่ึงประกอบด�วย พ้ืนท่ี C, D และ E สภาพ
โดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีดังกล%าว มีลักษณะเปDนพ้ืนท่ีภูเขาและพ้ืนท่ีลอนลาดอยู%บ�าง ในเขตจังหวัด
กาญจนบุรีลาดลงสู%พ้ืนท่ีราบขนาดใหญ%ของลุ%มน้ําแม%กลองสู%อ%าวไทย โดยภาพรวมของพ้ืนท่ีบริเวณนี้ท้ังหมด 
ถือเปDนเขตพ้ืนท่ีพัฒนาความเจริญ กระจายอยู%ท่ัวไป มีสภาพการใช�ท่ีดินเปDน เขตตัวเมือง พ้ืนท่ีชุมชน 
บริการพ้ืนฐาน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีการท%องเท่ียว และอ่ืน ๆ กระจายอยู%ท่ัวไป 
       การใช�ท่ีดินโดยท่ัวไปในบริเวณพ้ืนท่ีด�านท�ายอ%างเก็บน้ําท้ังหมด ถือเปDนพ้ืนท่ีท่ี
ได�รับอิทธิพลจากเข่ือนศรีนครินทร�โดยตรงด�วยการใช�ประโยชน�จากน้ําทางด�านการชลประทาน ช%วยพัฒนา
ทรัพยากรดินให�  มีคุณค%าการใช�ประโยชน�ท่ีหลากหลาย เช%น การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนา
เมืองและชุมชน และอุตสาหกรรมการท%องเท่ียว เปDนต�น 
       แต%จากการศึกษาทางด�านการชะล�างพังทลายของดิน พบว%า พ้ืนท่ีด�านท�ายอ%างเก็บ
น้ํา (พ้ืนท่ี C, D และ E) ในภาพรวม มีระดับการชะล�างพังทลายของดิน ต้ังแต%ระดับความรุนแรงในระดับ
น�อย ไปจนถึงความรุนแรงในระดับมากท่ีสุด และคาดว%าจะมีแนวโน�มขยายพ้ืนท่ีเปDนวงกว�างมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากแนวโน�มของการพัฒนาด�านการใช�ท่ีดินท่ีเข�มข�นมากยิ่งข้ึนเปDนลําดับ ซ่ึงคาดว%าจะเปDนปKญหา
ผลกระทบสะสมของพ้ืนท่ีลุ%มน้ําในระยะยาว อย%างไรก็ตาม ผลกระทบด�านการชะล�างพังทลายของดิน          
ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล%าว มิได�เปDนผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร�โดยตรง แต%เกิด
จากกิจกรรมในการใช�ท่ีดินและการพัฒนาความเจริญของพ้ืนท่ี ซ่ึงมีผู�กระทําท่ีต�องรับผิดชอบ คือ องค�กร
และหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องในการกํากับดูแลให�เปDนไปตามนโยบายและกฏหมายในภาพรวมของประเทศ 
ดังนั้นจึงประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากเข่ือนเปDนศูนย� (0) 

  4.3.8 การกัดเซาะและการตกตะกอน 
    การศึกษาการกัดเซาะและการตกตะกอนในพ้ืนท่ีเข่ือนและท�ายเข่ือนก%อนและหลังการ
ก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� โดยการรวบรวมผลการศึกษาท่ีผ%านมาในอดีตจากการดําเนินการของการไฟฟOา
ฝMายผลิตแห%งประเทศไทย และการสํารวจภาคสนามบริเวณท่ีมีการพังทลายของตลิ่ง 
    1) ประเด็นท่ีวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะและการตกตะกอน ได�วิเคราะห�ปริมาณ 
การตกทับถมของตะกอนในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา เนื่องจากมีผลต%อความจุของอ%างเก็บน้ํา 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง  
     การเปลี่ยนแปลงของตะกอนแขวนลอย และปริมาณการตกทับถมของตะกอนในพ้ืนท่ีอ%าง
เก็บน้ํา เนื่องจากอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ไม%ได�มีการเก็บข�อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหลลงอ%าง
เก็บน้ํา ต้ังแต%อดีตจนถึงปKจจุบัน ดังนั้นการคาดการณ�ปริมาณตะกอนแขวนลอยในอนาคตจึงจําเปDนท่ีจะต�อง
นําข�อมูลจากสถานีตรวจวัดท่ีต้ังอยู%ในบริเวณใกล�เคียงท่ีมีความคล�ายคลึงกันทางด�านอุตุ-อุทกวิทยา            
มาเปDนสถานีดัชนีสําหรับใช�ในการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอย ในการศึกษานี้ สถานีตรวจวัดตะกอน
แขวนลอยท่ีอยู%ทางด�านเหนืออ%างฯ KE.8 (น้ําโจน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และ KE.8A (เขา        
ทิคอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และสถานีท่ีอยู%ทางด�านท�ายอ%างฯ KE.4 (บ�านเจ�าเณร อําเภอ   
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี) ได�ถูกนํามาใช�ในการพิจารณาประกอบการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอย
ก%อนและหลังการดําเนินงานโรงไฟฟOาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� แต%เนื่องจากช%วงระยะเวลาของข�อมูลของแต%ละ          
สถานีท่ีนํามาใช�ในการประเมินไม%ครอบคลุมช%วงระยะเวลาท้ังก%อนและหลังการดําเนินงาน ท้ังยังมีช%วง
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ระยะเวลาท่ีไม%ตรงกัน (รายละเอียดสามารถแสดงได�ดังภาพ 4-6) ส%งผลให�การประเมินผลกระทบของ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยต%อปริมาณความจุของอ%างเก็บน้ําและลําน้ําด�วยแบบจําลอง SWAT ไม%สามารถ
ดําเนินการได� ดังนั้นการพิจารณาปริมาณตะกอนแขวนลอยจากข�อมูลท่ีได�จากการตรวจวัด จึงเปDนแนวทาง
เดียวท่ีสามารถจะกระทําได� จากภาพ 4-6 พบว%าในช%วงฤดูฝนจะมีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากกว%าในช%วง
ฤดูแล�ง อันเนื่องมาจากฝนท่ีตกลงมาอย%างหนักของแต%ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปDนตัวกลางพัดพาเอาตะกอนดิน หิน 
รวมถึง เศษซากต�นไม� และต�นหญ�า แล�วไหลมารวมกัน โดยท่ีสถานการณ�ดังกล%าวเกิดข้ึนในลักษณะเดียวกัน
ท้ังกรณีของพ้ืนท่ีท่ีอยู%ทางด�านเหนือและท�ายอ%างเก็บน้ํา 
 

 

ภาพ  4-6  การเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉล่ียของสถานีตรวจวัด  
KE.4, KE.8 และ KE.8A 

     นอกจากนี้ข�อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหลลงสู%อ%างเก็บน้ําโครงการเข่ือนศรีนครินทร�          
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับน้ํา 10,880 ตร.กม. ท่ีเก็บรวบรวมโดยกองจัดการทรัพยากรน้ํา ฝMายสํารวจการไฟฟOาฝMายผลิต           
แห%งประเทศไทย (กฟผ.) พบว%า มีปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายป.ท้ังสิ้น 1,184,000 ตัน หรือประมาณ 
108.82 ตัน/ตร.กม. (จากการวิเคราะห�สมการถดถอยอย%างง%าย (สมการท่ี (2) ในบทท่ี 3) สามารถ
คํานวณหาปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายป.ท่ีไหลลงอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ได�เท%ากับ 1,511,775 
ตันต%อป.) ในขณะท่ีปริมาณตะกอนท�องน้ําเฉลี่ยรายป. (Bed Load) มีปริมาณเท%ากับ 355,000 ตัน ดังนั้น
ปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Sediment Discharge) ซ่ึงมีค%าเท%ากับผลรวมของปริมาณตะกอน
แขวนลอย (Suspended Sediment) กับปริมาณตะกอนท�องน้ํา (Bed Load) มีปริมาณตะกอนท้ังหมด
เท%ากับ 1,539,000 ตัน/ป. ในส%วนของน้ําหนักหนึ่งหน%วยของตะกอน (Sediment Unit Weight) ในกรณีท่ี
ตะกอนเริ่มตกสะสม (lnitial Unit Weight) มีค%าเท%ากับ 1.01 ตัน/ลูกบาศก�เมตร (ผลการประเมินปริมาณ
ตะกอนท่ีตกสะสมในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� สามารถแสดงรายละเอียดได�ดังตาราง 4-5) โดยมีค%า
อัตราการกัดเซาะ (Depth of erosion) ในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 0.088 มม./ป. อันเปDนผลมา
จากการกัดเซาะหน�าดินเนื่องจากปริมาณฝนและผลของการเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินในพ้ืนท่ีต�นน้ํา จึงทําให�
ปริมาณตะกอนท่ีตกในอ%างเก็บน้ําเพ่ิมข้ึนไปด�วย ลักษณะดังกล%าวเปDนการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด�าน
บวกในระดับปานกลาง (+2) เนื่องจากเปDนการลดปริมาณตะกอนท่ีจะไหลลงสู%พ้ืนท่ีท�ายน้ํา 
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ตาราง 4-5 การประเมินปริมาณตะกอนท่ีตกสะสมในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร   

ท่ี รายละเอียดของตัวแปร ผลการประเมิน หน-วย 
1 นํ้าหนักหน่ึงหน%วยของตะกอน (Sediment Unit Weight)  

� เมื่อตะกอนเริ่มตกสะสม 
� เมื่อตกสะสมนาน 100 ป. 
� เมื่อตกสะสมนาน 200 ป. 
� เมื่อตกสะสมนาน 300 ป. 

 
1.010 
1.101 
1.118 
1.128 

 
ตัน/ลบ.ม. 
ตัน/ลบ.ม. 
ตัน/ลบ.ม. 
ตัน/ลบ.ม. 

2 ส%วนประกอบของตะกอน (Sediment Composition)  
� ดินเหนียว (Clay) 
� ทรายแปOง (Silt) 
� ทราย (Sand) 

 
29.4 
60.6 
10.0 

 
เปอร�เซ็นต� 
เปอร�เซ็นต� 
เปอร�เซ็นต� 

3 ความจุของอ%างเก็บนํ้า หลังจากเก็บกักนํ้าครบ 200 ป. 
� ปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอ%างเก็บนํ้า 
� ความจุของอ%างฯ จะลดลง 

 
275 
1.55 

 
ล�าน ลบ.ม. 
เปอร�เซ็นต� 

  4.3.9 ธรณีวิทยาและแผ-นดินไหว 
    1) ประเด็นท่ีวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ประเด็นผลกระทบด�านธรณีวิทยาและแผ%นดินไหว ภายหลังจากการมี
เข่ือนศรีนครินทร�รวม 3 ประเด็นหลัก ได�แก% 
     (1) แผ%นดินไหว ประกอบด�วย แหล%งกําเนิดและขนาดแผ%นดินไหว อิทธิพลของอ%างเก็บน้ํา
ท่ีอาจมีส%วนในการกระตุ�นให�เกิดแผ%นดินไหวเนื่องจากการกักเก็บน้ําของเข่ือน (Reservoir Triggered 
Seismicity: RTS) คาบอุบัติซ้ําของแผ%นดินไหว และระดับความเสี่ยงของแผ%นดินไหว 
     (2) ความม่ันคงของเข่ือนศรีนครินทร� ประกอบด�วย ความม่ันคงของโครงสร�างเข่ือนต%อการ
ต�านทานแรงแผ%นดินไหว และการรั่วซึมของน้ําผ%านตัวเข่ือนและฐานราก 
     (3) การเกิดดินถล%มบริเวณเหนืออ%างเก็บน้ํา 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     (1)  แผ%นดินไหว 
       (1.1) แหล%งกําเนิดและขนาดของแผ%นดินไหว 
         เข่ือนศรีนครินทร�ถูกสร�างข้ึนบริเวณลําน้ําแควใหญ%บริเวณบ�านเจ�าเณร 
อําเภอศรีสวัสด์ิ โดยมีอาณาเขตของอ%างเก็บน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีต้ังแต%บ�านเจ�าเณรเรื่อยข้ึนไปทางทิศเหนือ 
จนถึงบริเวณลําน้ําแควใหญ%ตอนบน สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณสองฝKWงลําน้ําแควใหญ% เปDนหินท่ีเกิดใน
มหายุคซีโนโซอิค (Cenozoic age) ประกอบด�วย ตะกอนกรวดทราย และทรายแปOงท่ีถูกน้ําพัดพามาทับถม 
(Q, T) ส%วนลักษณะทางธรณีวิทยาในยุค Pleistocene ลักษณะเปDนหินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามา         
ทับถมในปริมาณท่ีแตกต%างกันไปในแต%ละพ้ืนท่ี (Q) ประกอบด�วย กรวด ทราย ทรายแปOง และศิลาแลง 
สภาพทางธรณีวิทยาในบริเวณอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�มีลักษณะเปDนเทือกเขาสูง ระหว%างหุบเขามีแอ%ง         
ศรีสวัสด์ิบริเวณลําน้ําแควใหญ% ปรากฏลอยเลื่อนขนาดใหญ%ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต� 
2 แนว คือ รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ และรอยเลื่อนเจดีย�สามองค� (Three Pagodas Fault) อยู%ในบริเวณ
ใกล�เคียงกัน และห%างออกไปประมาณ 400-500 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของอ%างเก็บน้ําเขาแหลมมีแนว
แผ%นดินไหวใหญ%ของโลก คือ Alpide-Himalai ท่ีเริ่มจากบริเวณหมู%เกาะสุมาตรา ข้ึนไปทางเหนือผ%านทะเล
อันดามันทางทิศตะวันตกของพม%า อินเดียตอนเหนือ จนถึงทะเลเมดิเตอร�เรเนียน แนว Alpide-Himalai นี้
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เปDนแนวท่ีมีศูนย�กลางแผ%นดินไหวกระจายอยู%เปDนจํานวนมาก จากลักษณะทางธรณีวิทยาดังท่ีกล%าวมา หาก
พิจารณาในด�านของผลกระทบของการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ต%อโครงสร�างหรือลักษณะทางธรณีวิทยา          
ในบริเวณพ้ืนท่ีสร�างเข่ือนและพ้ืนท่ีใกล�เคียงโดยรอบนั้น ดัชนีท่ีสามารถใช�เปDนตัวบ%งชี้การเปลี่ยนแปลงต%อ
ลักษณะทางธรณีวิทยา คือ การพิจารณาจากการเกิดเหตุการณ�แผ%นดินไหวท่ีมีศูนย�กลางในบริเวณดังกล%าว 
หรือพ้ืนท่ีใกล�เคียง รวมไปถึงการพิจารณาจากความถ่ีของการเกิดแผ%นดินไหวและความรุนแรงของ
แผ%นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในแต%ละครั้ง ท้ังนี้เพราะพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีสร�างเข่ือนศรีนครินทร�มีรอยเลื่อนท่ียังมีการ
เคลื่อนตัวอยู% (Active Fault) ใต�ผิวโลก อย%างไรก็ตาม อาจมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ�ธรรมชาติหรือ
มนุษย�เปDนต�นเหตุได� จึงประเมินผลด�านธรณีวิทยาและแผ%นดินไหว ดังนี้ 
         ความเสี่ยงแผ%นดินไหวท่ีเกิดในบริเวณเขตพรมแดนไทย-พม%า ไทย-ลาว 
ภาคเหนือ และตะวันตกของประเทศไทย มักจะมีขนาดเล็กถึงปานกลาง และสามารถรู�สึกสั่นไหวได�ในเขต
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และในกรุงเทพฯ เปDนบางครั้ง 
         จากการบันทึกสถิติการเกิดแผ%นดินไหวท่ีมีผลกระทบต%อประเทศไทย             
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา พบว%า เท%าท่ีมีการจดบันทึกสถิติไว�ในช%วงเวลาต้ังแต% 624 ป. ก%อน ค.ศ. ถึง พ.ศ. 
2537 พบว%า มีเหตุการณ�ดังกล%าว เกิดข้ึนท้ังหมด 113 ครั้ง ในจํานวนนี้ 11 ครั้ง เปDนการเกิดแผ%นดินไหว
เฉพาะท่ีมีศูนย�กลางอยู%ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีหรือท่ีรู�สึกได�ภายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถ
จําแนกตามช%วงเวลาของการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ดังนี้ 
         - ก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�: ในป. พ.ศ. 2516 เกิดเหตุการณ�
แผ%นดินไหว จํานวน 1 ครั้ง แต%ไม%มีการบันทึกขนาดและความรุนแรง 
         - ระหว%างการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� (ต้ังแต%ป. พ.ศ. 2516-2523):         
ไม%ปรากฏบันทึกสถิติการเกิดแผ%นดินไหว 
         - ภายหลังการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� (ต้ังแต%ป. พ.ศ. 2524 เปDนต�นมา): 
เหตุการณ�แผ%นดินไหวท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัดกาญจนบุรี ได�เกิดข้ึนภายหลังจากเข่ือนศรีนครินทร�เสร็จได�          
3 ป. (พ.ศ. 2526) จํานวน 4 ครั้ง โดยมีศูนย�กลางอยู%ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นได�เกิดแผ%นดินไหว          
ข้ึนอีก จํานวน 5 ครั้ง ในป. พ.ศ. 2528, 2531, 2532 และ 2533 ซ่ึงในป. พ.ศ. 2533 นี้เกิดเหตุการณ�
แผ%นดินไหว จํานวน 2 ครั้ง และในป. พ.ศ. 2553 ได�เกิดเหตุการณ�แผ%นดินไหวท้ังสิ้น 7 ครั้ง ซ่ึงพบว%าเปDน
แผ%นดินไหวท่ีมีความรุนแรงของแผ%นดินไหวอยู%ในระดับเบา (III - IV เมอร�คัลลี่) 
         จากสถิติการเกิดแผ%นดินไหวท่ีเก่ียวข�องกับจังหวัดกาญจนบุรี พบว%า ความถ่ี
ของการเกิด แผ%นดินไหวภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จมากกว%าช%วงก%อนการสร�างเข่ือน โดยในจํานวน
แผ%นดินไหวดังกล%าว เปDนเหตุการณ�ท่ีรู�สึกสั่นไหวท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จํานวนถึง 5 ครั้ง จากจํานวนท้ังหมด 11 
ครั้ง และผลการตรวจแผ%นดินไหวของเข่ือนศรีนครินทร� จากการเกิดแผ%นดินไหวเม่ือ 22 เมษายน พ.ศ. 
2526 ซ่ึงถือได�ว%ามีขนาดรุนแรงท่ีสุด (5.9 ริคเตอร�) เกิดข้ึนบริเวณปลายอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� อําเภอ
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีได�จากเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร%งของพ้ืนดินจากแผ%นดินไหวท่ีมีการติดต้ังอยู%
ท่ีตัวเข่ือน พบว%า การสั่นสะเทือนมีค%าน�อยมาก คือ ประมาณ 0.02-0.03 g ในทิศทางต้ังฉากกับแนว          
สันเข่ือน และไม%ส%งผลกระทบต%อตัวเข่ือน (ศุภวรรณ และพงษ�ดิษฐ�, 2538) จึงสรุปได�ว%าการเกิดแผ%นดินไหว
ท่ีผ%านมาไม%มีผลกระทบต%อตัวเข่ือน ท้ังนี้เพราะตัวเข่ือนได�นําค%าอัตราเร%งมาใช�ในการคํานวณออกแบบเข่ือน
เพ่ือต�านรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ%นดินไหว โดยกําหนดค%าอัตราเร%งเท%ากับ 0.1 g รวมท้ังออกแบบให�
สามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ%นดินไหวท่ีจุดเกิดขนาด 7.0 ริกเตอร� นอกจากนี้ความสั่นสะเทือนของ
การเกิดแผ%นดินไหวจากสถิติพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พบว%าไม%เคยเกิดแผ%นดินไหวขนาดใหญ%กว%า 6 ริกเตอร� 
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และจากการตรวจสอบแผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ%นดินไหวของประเทศไทย พบว%าพ้ืนท่ีศึกษาอยู%ในเขตพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแผ%นดินไหวประเภท 2 ข ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับปานกลาง  
       (1.2) อิทธิพลของอ%างเก็บน้ําในการกระตุ�นให�เกิดแผ%นดินไหว (RTS) กรณีของการ
เกิดความน%าจะเปDนของแผ%นดินไหวท่ีเกิดจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�นั้น จากข�อมูลท่ีบันทึกได� 
และผลจากการวิเคราะห�ยืนยันการเกิดอยู%แล�ว แต%ความถ่ีและขนาดของการเกิด RTS ก็มีความถ่ีและขนาด
ท่ีลดลงอย%างมาก (ภาพ 4-7 และ 4-8) ท้ังนี้เนื่องจากรอยเลื่อนบริเวณดังกล%าวได�ปรับสมดุลกับสภาพแรง
กระทําของน้ําในอ%างเก็บน้ํา ดังนั้นผลกระทบของอ%างเก็บน้ําท่ีอาจมีส%วนในการกระตุ�นให�เกิดแผ%นดินไหว
เปDนผลกระทบทางลบระดับน�อย (-1)  
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                  ท่ีมา : ผศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก�ว (2551) 

         ภาพ  4-7  ความถ่ีในการแผ-นดินไหวและปริมาณน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 

 

 

ท่ีมา : ผศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ� และ วีระชัย ไชยสระแก�ว (2551) 

ภาพ 4-8  ขนาดของแผ-นดินไหวและปริมาณน้ําในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร 
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       (1.3) การอุบัติซํ้าของแผ%นดินไหว พบว%า ผลการศึกษาโครงการการสํารวจ          
รอยเลื่อนมีพลังจังหวัดกาญจนบุรี โดย ปKญญา จารุศิริและคณะ (2554) ระบุว%า ท้ังกลุ%มรอยเลื่อนเจดีย�          
สามองค�และกลุ%มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ จัดเปDนรอยเลื่อนมีพลัง (Active fault) ท่ีเคยมีการเลื่อนตัวเม่ือ
ประมาณ 27,000 ป.ถึง 5,000 ป.จํานวนไม%น�อยกว%า 6 ครั้ง โดยมีอัตราการเลื่อนตัว 0.25 ถึง 0.56 
มิลลิเมตรต%อป. และมีคาบอุบัติซ้ําประมาณ 1,000 ป. และ 3,500 ป. ตามลําดับ 
       (1.4) ระดับความเสี่ยงอันตรายของแผ%นดินไหว พบว%า ผลการศึกษาโครงการ        
การสํารวจรอยเลื่อนมีพลังจังหวัดกาญจนบุรี โดย ปKญญา จารุศิริและคณะ (2554) เช%นกัน ได�ประเมิน
ระดับอันตรายจากแผ%นดินไหวในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทยโดยพิจารณาแหล%งกําเนิดแผ%นดินไหว
จากกลุ%มรอยเลื่อนเจดีย�สามองค�และกลุ%มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ พบว%า จังหวัดท่ีมีโอกาสได�รับผลกระทบมาก
ท่ีสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรีเกือบท้ังหมดของพ้ืนท่ีจังหวัด ตามด�วยจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และ
กําแพงเพชร บางส%วน บางพ้ืนท่ีของตอนใต�ของจังหวัดตากก็มีโอกาสได�รับแรงสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจาก
กลุ%มรอยเลื่อนเจดีย�สามองค�และกลุ%มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ นี้เช%นเดียวกัน โดยหากมองในเชิงวิศวกรรม พบว%า 
ในรอบ 50 ป. ข�างหน�าพ้ืนท่ีนี้มีโอกาส 2% ท่ีจะได�รับแรงสั่นสะเทือน 0.5 g โดยประมาณ หรือมีโอกาส
ได�รับแรงสั่นสะเทือนสูงถึงระดับ V ตามมาตราเมอร�คัลลี่ (20%-30%) ส%วนระดับความรุนแรง > V นั้น          
ไม%พบความเปDนไปได�ในการเกิดแรงสั่นสะเทือนในรอบ 100 ป. ข�างหน�านี้ 
       (1.5) สรุปด�านแผ%นดินไหว จากหลักฐานทางวิชาการข�างต�น ชี้ ให� เห็นว%า 
แผ%นดินไหวในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการมีมาแต%เดิมในอดีต และยังคงมีความมีพลังเหมือนเดิม แม�จะมีความถ่ี
ของการเกิด มีขนาดของแผ%นดินไหวเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโทนิคของเปลือกโลก แต%
เปDนไปตามสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี การมีเพ่ิมข้ึนของแผ%นดินไหว RTS เนื่องจากการเก็บน้ําในเข่ือน
ทําให�เกิดการปรับความสมดุลทางเทคโทนิคเล็กน�อยและในระยะสั้น ขนาดของแผ%นดินไหว RTS มีขนาด
เล็ก ไม%ก%อผลกระทบใดๆ สรุปได�ว%าการเก็บกักน้ําของเข่ือน ไม%ส%งผลกระทบท้ังทางบวกและลบ (0) ต%อการ
เกิดแผ%นดินไหว 
     (2)  ความม่ันคงของเข่ือนศรีนครินทร� 
       (2.1) ความ ม่ันคงของโครงสร� า ง เ ข่ือนต%อการต� านทานแรงแผ%น ดินไหว               
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมภายหลังดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร�ด�านความม่ันคงต%อการรองรับแรง
จากแผ%นดินไหว ได�ศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา ท่ีตั้งต้ังเข่ือน และพ้ืนท่ีท�ายน้ํา 
         ผลการวิเคราะห�ตรวจสอบความม่ันคงของเข่ือนศรีนครินทร�ต%อแรงกระทํา
แผ%นดินไหวได�ดําเนินการร%วมกันระหว%าง การไฟฟOาฝMายผลิตแห%งประเทศไทย และศูนย�วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและ ฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในป. พ.ศ. 2548 สรุปได�ว%าเข่ือนศรีนครินทร�           
มีความม่ันคงและปลอดภัยและจะไม%พิบัติทันทีทันใด เม่ือถูกแรงกระทําแผ%นดินไหวโดยพิสูจน�จากแรง
กระทําแผ%นดินไหวท่ีรุนแรง 35 เหตุการณ� ใน 14 ประเทศท่ีเคยเกิดข้ึนในโลก อย%างไรก็ตามเข่ือนอาจเกิด
ความเสียหายจากการสั่นสะเทือนบริเวณสันเข่ือน โดยหากมีแผ%นดินไหวรุนแรงมากกว%า 7 ริคเตอร�            
ดังข�อมูลท่ีใช�วิเคราะห�สันเข่ือนจะมีการทรุดตัว ประมาณ 3.4 เมตร ซ่ึงยังน�อยกว%าระยะเพ่ือล�น (Free 
Board) ของเข่ือน (5 เมตร) โดยความเสียหายดังกล%าวจะข้ึนอยู%กับขนาดและระยะทางจากตัวเข่ือน             
ของจุดกําเนิดแผ%นดินไหวหรืออีกนัยหนึ่งคือข้ึนอยู%กับค%าความเร%งสูงสุดของพ้ืนดินท่ีกระทําใต�ฐานเข่ือน 
(Peak Ground Acceleration, PGA) รวมถึงลักษณะความถ่ีและระยะเวลาของคลื่นแผ%นดินไหวท่ีกระทํา 
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       (2.2) การรั่วซึมของน้ําผ%านตัวเข่ือนและฐานราก 
         (2.2.1) เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือน (Dam Instrument) โครงการ          
ศรีนครินทร�ได�มีการดูแลบํารุงรักษาเข่ือนในด�านความปลอดภัยเปDนอย%างดี มีการตรวจสภาพเข่ือนรวมถึง
การเก็บข�อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนตามเวลาท่ีกําหนด และนําข�อมูลมาวิเคราะห�ผล         
เพ่ือประเมินความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช�งานทุก 2 ป. และมีการติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดเพ่ิมเติม
หากเครื่องมือนั้นเกิดความเสียหาย ซ่ึงนับได�ว%าโครงการศรีนครินทร�เปDนโครงการท่ีมีความพร�อมในด�าน
ความปลอดภัยเข่ือนอย%างมาก ผลจากการตรวจวัดแสดงในรายงาน การตรวจสอบและประเมิน           
ความปลอดภัยของเข่ือนศรีนครินทร� ประจําป. พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน           
ความปลอดภัยของเข่ือน ฝMายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟOาฝMายผลิตแห%งประเทศไทย จากรายงานดังกล%าว
สรุปผลว%า เข่ือนศรีนครินทร�พร�อมท้ังอาคารประกอบ อยู%ในสภาพม่ันคงแข็งแรง และมีความปลอดภัย 
สามารถใช�งานตามวัตถุประสงค�ท่ีได�ออกแบบไว�ทุกประการ 
         (2.2.2) การรั่วซึมของน้ําผ%านตัวเข่ือนและฐานราก จากรายงานสรุปผล
ข�อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท%าทุ%งนาประจําป. 2556 โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเข่ือน (กปข.) ของการไฟฟOาฝMายผลิตแห%งประเทศไทย ได�สรุปผล
การตรวจวัดการรั่วซึมประจําป.  ว%าปริมาณน้ํารั่ว ซึมไม%มีความสัมพันธ�กับระดับน้ําในอ%างเก็บน้ํา 
(correlation ตํ่ากว%า 0.5) และไม%แสดงค%าการรั่วซึมท่ีผิดปกติไปจากค%าท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
         ดังนั้น การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาผลกระทบจากการกัก
เก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� และการดําเนินการของเข่ือนท่ีมีต%อสิ่งแวดล�อมด�านธรณีวิทยาและแผ%นดินไหว 
และโครงสร�างของเข่ือนท่ีสามารถรองรับผลกระทบเนื่องจากแผ%นดินไหว พบว%าไม%มีผลกระทบ (0)  
         (2.2.3) การเกิดแผ%นดินถล%มบริเวณเหนืออ%างเก็บน้ํา เข่ือนศรีนครินทร�
เปDนเข่ือนท่ีสร�างข้ึนเพ่ือก้ันแม%น้ําแควใหญ% ซ่ึงเปDนลําน้ําสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวประมาณ 
380 กิโลเมตร สภาพ ภูมิประเทศสองฝKWงแม%น้ําแควใหญ% ประกอบด�วยภูเขาและหุบเขาแคบๆ ตลอดจน         
ท่ีราบลุ%มซ่ึงมีห�วยและลําธารหลายสายไหลผ%าน มีพ้ืนท่ีในอ%างเก็บน้ํา 419 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ี
เหนืออ%างเก็บน้ําจะพบว%ามียอดของภูเขาสูงโผล%เหนือระดับน้ําในอ%าง และยังไม%พบว%ามีการศึกษาข�อมูล         
ของพ้ืนท่ีเหนืออ%างเก็บน้ํา รวมท้ังประเมินโอกาสในการถล%มของดินเหนืออ%างเก็บน้ําซ่ึงอาจก%อให�เกิดเปDน
คลื่นขนาดใหญ% และอาจส%งผลต%อความม่ันคงแข็งแรงของเข่ือนได� เนื่องทางจากเข่ือนศรีนครินทร�ยังมิได�        
มีการศึกษาในเรื่องนี้ จึงได�มีการเสนอแนะมาตรการปOองกันและลดผลกระทบเบื้องต�น ดังนี้ 
            - ควรมีการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีเหนืออ%างเก็บน้ําอย%างละเอียด 
เช%น ลักษณะพ้ืนท่ี ความลาดเอียงของชายฝKWง สภาพการกัดเซาะรอบ ๆ อ%างเก็บน้ํา ลักษณะดิน ชั้นหิน 
ลักษณะโครงสร�างทางธรณีวิทยา รวมท้ังความเอียงเทของชั้นหิน รอยแตก รอยแยกท้ังขนาดใหญ%และเล็ก 
เพ่ือประเมินโอกาสในการถล%ม อันอาจเปDนผลเนื่องมาจากการเอียงเทของชั้นหินเอง เกิดจากการกัดเซาะ
ชายฝKWงของอ%างเก็บน้ํา จนทําให�เกิดความไม%เสถียรภาพของพ้ืนท่ี หรือเปDนผลสืบเนื่องจากการเกิด
แผ%นดินไหวในพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
            - การตรวจประเมินพ้ืนท่ีเหนืออ%างเข�าไปในแผนการตรวจสอบ
ประจําป. เพ่ือให�มีการตรวจสอบอย%างเปDนระบบ เช%น พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิด 
การถล%ม อาจพิจารณาใช�วิธีการทางวิศกรรมเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให�พ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง             
ปานกลางและตํ่า ควรมีการตรวจประเมินเปDนประจําทุกเดือนหรือหลังจากเหตุการณ�แผ%นดินไหว หรือฝน
ตกหนัก เปDนต�น 
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4.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 

  4.4.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านนิเวศวิทยาทางน้ํา จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบท่ีมีต%อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ได�แก% แพลงก�ตอนพืช          
แพลงก�ตอนสัตว� สัตว�หน�าดิน พรรณไม�น้ํา และปลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา A, B, และ C 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษา ความหลากหลายของ แพลงก�ตอนพืช แพลงก�ตอนสัตว� สัตว�หน�าดิน พรรณไม�
น้ํา แนวโน�มความหลากชนิดพันธุ�ปลาและการมีพ%อพันธุ�แม%พันธุ�และตัวออ%อนของสัตว�น้ํา สามารถนํามา
ประเมินผลกระทบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  
     2.1) จํานวนแพลงกตอนพืชและสัตว สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา  
       - แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 
        ผลการสํารวจและเก็บตัวอย%าง แพลงก�ตอนพืชและแพลงก�ตอนสัตว� และพรรณ
ไม�น้ํา ในปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2557 และ 2558) ในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 8 สถานี (ตาราง 
4-6) ในฤดูฝน พบมีแพลงก�ตอนพืชท้ังสิ้น 28 ขนิด (Species) 15 สกุล (Genus) ได�แก% กลุ%มสาหร%ายสีเขียว 
กลุ%มสาหร%ายสีเขียวแกมน้ําเงิน และกลุ%มไดโนแฟลกเจลเลต เปDนต�น พบมีแพลงก�ตอนสัตว� 22 ชนิด 
(Species) 10 สกุล (Genus) กลุ%มแพลงก�ตอนสัตว� ท่ีพบ ได�แก% กลุ%มโรติเฟอร� โปรโตซัวร� และอาร�โธรโพด�า 
เปDนต�น มีค%าความหลากหลายเฉลี่ยของแพลงก�ตอนพืชและสัตว� อยู%ในช%วง 1.49-1.76 และ 0.09-1.58 
ตามลําดับ ซ่ึงบ%งบอกว%าการกระจายตัวของแพลงก�ตอนพืชและแพลงก�ตอนสัตว�อยู%ในระดับปานกลาง      
ส%วนในฤดูแล�ง พบมีแพลงก�ตอนพืชท้ังสิ้น 20 ขนิด (Species) เปDนสาหร%ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 5 ชนิด กลุ%ม
สาหร%ายสีเขียวและยูกลีนอยด� กลุ%มละ 3 ชนิด กลุ%มไดอะตอม  6 ชนิด และไดโนแฟลเจลเลต 3 ชนิด ส%วน
กลุ%มของแพลงก�ตอนพืชท่ีพบเปDนกลุ%มเด%นและมีระดับการแพร%กระจายมากท่ีสุด คือ กลุ%มไดโนแฟลเจลเลต 
(Peridinium sp.) และกลุ%มสาหร%ายสีเขียว (Trachelomonas  oblonga) สําหรับแพลงก�ตอนสัตว�พบรวมท้ังสิ้น 
17 ชนิด (species) เปDนแพลงก�ตอนสัตว�ในไฟลัมโรติเฟอร� 7 ชนิด ไฟลัมอาร�โธโพด�า และไฟลัมโปรโตซัว 
ไฟลัมละ 5 ชนิด กลุ%มของแพลงก�ตอนสัตว�ท่ีพบเปDนกลุ%มเด%นคือ copepod larva (nauplius) หรือตัวอ%อน
ของกลุ%มโคพีพอด มีค%าความหลากหลายเฉลี่ยของแพลงก�ตอนพืชและสัตว� อยู%ในช%วง 1.67-1.83 และ 0.00-
1.50 ตามลําดับ ซ่ึงบ%งบอกว%าการกระจายตัวของแพลงก�ตอนพืชอยู%ในระดับปานกลางและแพลงก�ตอนสัตว�
อยู%ในเกณฑ�ต่ํามากถึงระดับปานกลาง ตามลําดับ  
        เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจก%อนการสร�างเข่ือน และหลังจากสร�างเข่ือน 
พบว%า ชนิดของแพลงก�ตอนท่ีพบมิได�มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ ส%วนความหนาแน%นของแพลงค�ตอน
จะข้ึนอยู%กับแหล%งท่ีพบ และผลการสํารวจแพลงก�ตอนในปKจจุบัน บริเวณอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า 
มีค%าอยู%ในเกณฑ�ปกติ จึงประเมินได�ว%าไม%มีผลกระทบ (0) 
       - สัตวหน�าดิน 
        จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน%นของสัตว�หน�าดินก%อนการกักเก็บน้ํา
ในป. พ.ศ. 2514 และหลังการเก็บกัก ในป. พ.ศ. 2522-2523 และ ป. พ.ศ. 2529-2530 ในอ%างเก็บน้ําเข่ือน
ศรีนครินทร� พบไม%มีความแตกต%างกัน ส%วนผลการสํารวจในปKจจุบัน (ป. พ.ศ. 2557 และ 2558) ในพ้ืนท่ีอ%าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 8 สถานีนั้น ในช%วงฤดูฝน พบสัตว�หน�าดินในทุกสถานีรวมท้ังสิ้น 15 ชนิด 
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ได�แก% ตัวอ%อนริ้นน้ําจืด ไส�เดือนน้ําจืด ตัวอ%อนแมลงหนอนปลอกน้ํา กุ�งฝอย เปDนต�นมีค%าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว�หน�าดินเฉลี่ยอยู%ระหว%าง 1.14 -1.33  ซ่ึงบ%งบอกว%า การกระจายตัวของสัตว�หน�าดิน      
อยู%ในเกณฑ�ระดับปานกลาง ส%วนในฤดูแล�ง พบสัตว�หน�าดินรวมท้ังสิ้น 19 ชนิด ได�แก% ไส�เดือนน้ําจืด       
ตัวอ%อนริ้นน้ําจืด ตัวอ%อนแมลงหนอนปลอกน้ํา กุ�งฝอย เปDนต�น มีค%าดัชนีความหลากหลายของสัตว�หน�าดิน
เฉลี่ยอยู%ระหว%าง 1.30-1.62 ซ่ึงบ%งบอกว%า การกระจายตัวของสัตว�หน�าดินอยู%ในเกณฑ�ระดับปานกลาง
เช%นกัน  
        สรุปได�ว%า สัตว�หน�าดินสามารถสํารวจพบ และอยู%ในเกณฑ�ปกติ ท้ังก%อน และ
หลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน จึงประเมินได�ว%าไม%มีผลกระทบ (0) 
       - พรรณไม�น้ํา 
        พรรณไม�น้ําท่ีพบในช%วงก%อนสร�างเข่ือน มี 26 ชนิด เปDนพวกวัชพืชน้ํา อยู%ตาม
ชายฝKWง (Marginal Weeds) โดยเปDนพืชจมน้ํา (Submerged Weeds) 5 ชนิด และพืชลอยน้ํา 4 ชนิด (Floating 
Weeds) ได�แก% จอก (Pistia) ตับเต%านา (Hydrocharis) แหน (Spirodella) และแหนแดง (Azolla) ส%วนการ
สํารวจในปKจจุบัน (พ.ศ. 2557-2558)   ในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 8 สถานี ในฤดูฝน พบมี
พรรณไม�น้ําแพร%กระจายอยู%ในบริเวณตอนบน ตอนกลางและท�ายอ%างเก็บน้ํา 16 วงศ� รวมท้ังสิ้น 23 ชนิด 
พบมากในบริเวณใกล�ฝKWงในพ้ืนท่ีตอนล%างและหน�าสันเข่ือน เปDนพรรณไม�น้ําประเภทชายน้ํา 17 ชนิด 
ประเภทลอยน้ํา 2 ชนิด และประเภทใต�น้ํา 4 ชนิด ส%วนในฤดูแล�งระดับน้ําในเข่ือนลดลง พบการ
แพร%กระจายของพรรณไม�น้ําในระดับปานกลาง บริเวณตอนกลางและตอนล%างของอ%างเก็บน้ําจํานวน 7 วงศ� 
รวมท้ังสิ้น 10 ชนิด พรรณไม�น้ําท่ีพบเปDนประเภทใต�น้ํา ส%วนพรรณไม�น้ําประเภทพืชชายน้ําท่ีพบ ได�แก% 
ธูปฤาษี ไมยราบยักษ� หญ�าแขม โสน เปDนต�น โดยเฉพาะธูปฤาษี พบแพร%กระจายบริเวณบริเวณปากทางเข�าพุ
น้ําเปรี้ยว พบเปDนบริเวณกว�างริมน้ํา หากปล%อยท้ิงไว�ไม%มีการกําจัดออก อาจจะทําให�เกิดการแพร%กระจาย
อย%างรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงจะเปDนผลเสียอย%างมากสําหรับแหล%งน้ําต%อไป   
       จากข�อมูลการศึกษาข�างต�น พรรณไม�น้ําท่ีสํารวจพบ อยู%ในเกณฑ�ปกติ ท้ังก%อน และ
หลังสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน จึงไม%มีผลกระทบ (0)   
    2.2) ทรัพยากรปลา   
      (1)  แนวโน�มความหลากชนิดของพันธุปลา 
        ก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�มีการสํารวจความหลากชนิดของพันธุ�ปลา         
ในแม%น้ําแควน�อย แควใหญ% และแม%น้ําแม%กลอง  มีชนิดพันธุ�ปลาท่ีพบในถ่ินท่ีอาศัยและเปDนปลา                
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได�แก% ปลากราย ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาตะโกก ปลาไส�ตัน ปลาสร�อยขาว         
ปลาตะเพียน ปลาซ%า ปลาเค�า ปลาเบี้ยว ปลาเนื้ออ%อน ปลาดุก ปลากด ปลาแขยง ปลาช%อน ปลาชะโด 
ปลายี ่สก ปลาเวียน ปลาทรงเครื ่อง ปลาอีดูด ปลาหมอช�างเหยียบ ปลาสร�อยน้ําเงิน และปลาหมู            
เปDนต�น 
        หลังสร�างเข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนท%าทุ%งนา กฟผ. ได�ร%วมกับหน%วยงาน           
ท่ีเก่ียวข�องมีการปล%อยชนิดพันธุ�ปลาลงในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําท้ังสองเข่ือนเปDนประจําทุกป. ส%วนใหญ%ชนิดปลา 
ท่ีนํามาปล%อย ได�แก% ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลากาดํา ปลานวลจันทร�เทศ ปลาแรด 
ปลายี่สกเทศ ปลากระแห ปลาบึก และปลาไน เปDนต�น จึงทําให�อ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�กลายเปDนแหล%ง
อนุบาลพันธุ�ปลา พบมีความหลากหลายของชนิดพันธุ�ปลามากข้ึนตามลําดับ  
        ผลสํารวจในปKจจุบัน ซ่ึงเปDนข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�และสํารวจแพปลา
ต%างๆ ในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ได�แก% แพปลาท%ากระดาน ห�วยแม%ละมุ%น องสิต นาสวนและเจาะ
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เหลาะ ในช%วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบกับสถิติปลาท่ีจับได�ท้ังป. พ.ศ. 2557 ในแต%ละท%าข้ึนปลา 
ท้ัง 5 แห%งข�างต�น พบมีชนิดพันธุ�ปลาเฉลี่ย 43 ชนิด ส%วนปลาท่ีจับได�มากท่ีสุด ได�แก% ปลากะมัง (ร�อยละ 
25.57) รองลงมาได�แก% ปลานิล (ร�อยละ 16.24) ปลาซิวแก�ว (ร�อยละ 14.61) ปลาสวาย (ร�อยละ 10.78) 
และปลากด (ร�อยละ 7.57) จะเห็นว%าในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ยังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ�
ปลาเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับชนิดพันธุ�ปลาท่ีจับได�ในอดีตก%อนการสร�างเข่ือน จึงประเมินการเพ่ิมข้ึนของชนิด
พันธุ�ปลาเปDนผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3)  
       (2)  แนวโน�มของพ-อพันธุแม-พันธุและตัวอ-อนของสัตวน้ํา   
         ปKจจุบันผลผลิตทางการประมงในอ%างเก็บน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�มีแนวโน�ม
ลดลงเปDนลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีจับได�ในระยะ 10 ป.ท่ีผ%านมา คาดว%ามีปKจจัยท่ีก%อให�เกิดปKญหา 
ดังกล%าว ดังนี้ 
         - พ%อพันธุ�และแม%พันธุ�ลดจํานวนลงค%อนข�างรวดเร็ว เนื่องมาจากการ
ลักลอบทําประมงด�วยวิธีชsอตปลาด�วยไฟฟOาและยิงปลาใต�น้ํา ทําให�ปลาขนาดใหญ%ท่ีเปDนพ%อพันธุ�แม%พันธุ�        
ลดน�อยถอยลง นอกจากนี้  
         - ตัวอ%อนของชนิดปลาและสัตว�น้ํามีแนวโน�มลดลงเปDนลําดับ ซ่ึงมีสาเหตุ
สําคัญมาจาก  
          • การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข%หรือฤดูผสมพันธุ� มีผลกระทบต%อการ
ขยายพันธุ�ของปลาโดยตรง 
          • การระบาดของปลาหมอบัตเตอร� (Tilapia Zebra) ซ่ึงเปDนปลาท่ีอยู%
ในวงศ�ปลาหมอสี (Cichlidae) คล�ายปลานิล นิสัยดุร�าย มักกินลูกปลาและปลาท่ีมีขนาดเล็กเปDนอาหาร       
ทําให�ปลาประจําถ่ินหลายชนิดมีจํานวนลดลงอย%างชัดเจน 
          • การทําการเกษตรท่ีใช�สารเคมีประเภท ยาฆ%าแมลง ยาปราบศัตรูพืช
ยาฆ%าหญ�า ในพ้ืนท่ีโดยรอบอ%างเก็บน้ํา ทําให�ปริมาณตัวอ%อนสัตว�น้ําลดลงได�  
         จากสถานการณ�ดังกล%าว จึงประเมินเปDนผลกระทบทางลบในระดับน�อย (-1) 
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ตาราง  4-6  พิกัดทางภูมิศาสตรและสถานท่ีสุ-มเก็บตัวอย-างแพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา 
 

จุดสํารวจท่ี 
พิกัดทางภูมิศาสตร (UTM) 

สถานีเก็บตัวอย-าง 
เส�นรุ�ง (No) เส�นแวง (Eo) 

ตอนบน 
SW 1 14o.55.546 099o.07.170 บริเวณกลางน้ําสามประสบ 

จุดเก็บตัวอย%างอยู%ในบรเิวณกลางนํ้าสามประสบซึ่งเปDนบรเิวณ
รอยต%อระหว%างลํานํ้าโจนและลํานํ้าห�วยขาแข�งมาบรรจบกัน
ลักษณะเปDนรูปตัว Y 

SW 2 14o.55.244 099o.07.291 บริเวณกลางลําน้ําแม-กลอง ตรงแนวเขาแม-พล ู
จุดเก็บตัวอย%างอยู%เปDนจุดท่ีมลีํานํ้าสาขาจากปากแม%พลูไหลมา
บรรจบกัน 

SW 3 14o.50.763 
 

099o.01.337 บริเวณกลางน้ํา บ�านองหลุ 
จุดเก็บตัวอย%างเปDนบริเวณท่ีลํานํ้าแม%กลองไหลมาบรรจบกันท่ี
ห�วยองข%า 

ตอนกลาง 
SW 4 14o.45.122 

 
099o.01.106 บริเวณปากทางเข�าห�วยลําคลองงู 

จุดเก็บตัวอย%างเปDนจุดท่ีห�วยลําคลองงูไหล (ห�วยงู) ลงมาสู%           
อ%างเก็บนํ้า (ลักษณะเปDนร%องนํ้า) 

SW 5 14o.43.483 
 

099o.03.300 บริเวณกลางน้ํา บ�านองสิต 
จุดเก็บตัวอย%างเปDนจุดมีแม%นํ้าห�วยองสิตไหลลงสู%อ%างเก็บ        
เปDนพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศัยอยู%และมกีารเลีย้งปลาในกระชัง 

ตอนล-าง 
SW 6 14o.33.024 

 
099o.04.337 บริเวณใกล�ฝ>_ง บ�านหาดแตง ฝ>_งตะวันออก  

จุดเก็บตัวอย%างเปDนบริเวณเว้ิงนํ้า มีห�วยแม%ละมุ%นไหลลงอ%างเก็บ
นํ้าพ้ืนท่ีด�านในกิจกรรมแพขนานยนต� และมีชุมชนอาศัยอยู% 

SW 7 14o.29.239 
 

099o.08.340 บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข�าพุน้ําเปร้ียว 
เปDนบริเวณเว้ิงนํ้ากว�าง พ้ืนท่ีด�านในมีชุมชนอาศัยอยู% และมีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง 

SW 8 14o.25.850 
 

099o.07.173 บริเวณบ�านหม-องกระแทะ หน�าสันเขื่อน 
เปDนบริเวณใกล�สันเข่ือน มีร%องนํ้า พ้ืนท่ีด�านในมีชุมชนอาศัยอยู%
หนาแน%นและมีแพให�บริการนักท%องเท่ียว 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร      การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

4-38 

  4.2.2 ป+าไม� 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรปMาไม� จะพิจารณาท้ังด�านบวกและ
ด�านลบ โดยเปรียบเทียบจากผลการติดตามตรวจสอบปMาไม�ในช%วงเวลาต%างๆ ภายหลังมีเข่ือนศรีนครินทร�
จนถึงปKจจุบัน โดยมีประเด็นวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลง ได�แก% สภาพความอุดมสมบูรณ�ของปMาไม� และ
แนวโน�มการสูญเสียพ้ืนท่ีปMาไม� ครอบคลุมใน 3 พ้ืนท่ีศึกษา ได�แก% พ้ืนท่ี A, B, และ C เนื่องจากเปDนพ้ืนท่ีปMา
ท่ีมีผลกระทบโดยตรง จากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด�าน ความอุดมสมบูรณ�ของปMาไม� และแนวโน�มการสูญเสีย
พ้ืนท่ีปMาไม� สรุปได�ดังนี้  
     (2.1) สภาพความอุดมสมบูรณของป+าไม� 
       พ้ืนท่ีปMาไม�บริเวณโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร� ต้ังแต%ทางตอนเหนือเข่ือนเชื่อม        
ต%อลงจนถึงตอนใต� บริเวณท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา นับเปDนผืนปMาท่ีมีพ้ืนท่ีปMาไม�ต%อเนื่องกับผืนปMาตะวันตก         
ของประเทศไทย  
       สภาพปMาในปKจจุบัน ประกอบด�วยพ้ืนท่ีปMาดิบแล�ง ปMาเต็งรังและปMาเบญจพรรรณ 
จากผลการสํารวจพบ ปMาดิบแล�ง มีความหนาแน%นของไม�ต�น ลูกไม� และ กล�าไม� เท%ากับ 1,040, 4,437 และ
26,000 ต�นต%อเฮกแตร� ตามลําดับ ปMาเต็งรัง มีความหนาแน%นของไม�ต�น ลูกไม� และ กล�าไม� เท%ากับ 1,970, 
1,500 และ 31,000 ต�นต%อเฮกแตร�  ตามลําดับ ปMาเบญจพรรณท่ีมีไผ%รวกเปDนไม�พ้ืนล%าง มีความหนาแน%น
ของไม�ต�น, ลูกไม� และ กล�าไม� เท%ากับ 330, 873, 49,000 ต�นต%อเฮกแตร� ตามลําดับ และพบไผ%รวก 8,420 
ลําต%อเฮกแตร� และปMาเบญจพรรณท่ีมีไผ%ปMาเปDนไม�พ้ืน ล%าง มีความหนาแน%นของไม�ต�น ลูกไม� และ กล�าไม� 
เท%ากับ 1,420, 1,250 และ 25,000 ต�นต%อเฮกแตร� ตามลําดับ และพบไผ%ปMา 1,550 ลําต%อเฮกแตร�  
       ในส%วนของความหลากหลายของชนิดพันธุ�  ตามค%าดัชนีความหลากชนิดของ 
Shanon-Wiener พบว%า ปMาดิบแล�งมีค%าเท%ากับ 2.10 ปMาเต็งรังมีค%าเท%ากับ 2.22 ปMาเบญจพรรณท่ีมีไผ%ปMา
เปDนไม�พ้ืนล%างและมีไผ%รวกเปDนไม�พ้ืนล%าง มีค%าเท%ากับ 2.97 และ 2.70 ตามลําดับ แสดงว%ายังมีค%าความ
หลากของชนิดมีค%าสูง คือมีค%าระหว%าง 1.5 - 3.5 (ยงยุทธ, 2553)  
       โดยสรุปจะเห็นว%า สภาพของผืนปMาโดยรวม  มีไม�ต�น ลูกไม�และกล�าไม� ในสัดส%วน 
ท่ีเชื่อได�ว%ามีโอกาสในการทดแทนตามธรรมชาติค%อนข�างสูง รวมท้ังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ�สูง บ%งชี้
ถึงแนวโน�มความอุดมสมบูรณ�ของพ้ืนท่ีปMาไม�ในปKจจุบัน จึงประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ�ของปMาไม� 
หลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�เปDนผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3) 
     (2.2) ความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป+าไม�  
       ก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีปMาไม�บริเวณสร�างเข่ือนและบริเวณโดยรอบ 
ส%วนใหญ%ตั้งอยู%ในเขตปMาสงวนแห%งชาติ และมีร%องรอยการตัดไม� ทําลายปMา ซ่ึงเกิดจากการให�สัมปทานทําไม� 
การสัมปทานทําเหมืองแร% เปDนท่ีต้ังของอําเภอศรีสวัสด์ิ และการต้ังถ่ินฐานของชุมชนและพ้ืนท่ีแหล%งทํามา
หากินของชาวบ�านโดยเฉพาะพ้ืนท่ีตามแนวลําน้ําและโครงข%าย 
       หลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� พ้ืนท่ีปMาไม�บริเวณดังกล%าว ได�ถูกประกาศ
เพ่ิมเติมให�เปDนผืนปMาอนุรักษ�ท้ังหมด ในปKจจุบันพ้ืนท่ีปMาโดยรอบ จึงอยู%ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาทุ%งใหญ%
นเรศวร เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาห�วยขาแข�ง เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาสลักพระ อุทยานแห%งชาติลําคลองงู 
อุทยานแห%งชาติเข่ือนศรีนครินทร� และอุทยานแห%งชาติน้ําตกเอราวัณ จึงเปDนการเปลี่ยนแปลงการจัดการ 
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ปMาไม�ท่ีก%อให�เกิดประโยชน�ในการคุ�มครอง รักษาและฟBCนฟูสภาพผืนปMา ให�สามารถฟBCนตัวได�ตามสภาพ
ธรรมชาติ รวมถึงการปลูกเสริมปMาและการรณรงค�ทางด�านการอนุรักษ� เพ่ือความยั่งยืนของผืนปMาสืบไป          
ในอนาคต  
       ดังนั้นการสูญเสียพ้ืนท่ีปMาไม�จากปKญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปMาในปKจจุบัน  ในภาพรวม
นับได�ว%ามีแนวโน�มของการยุติปKญหาการบุกรุกเพ่ิมเติมจากในอดีตลงได� แต%ยังมีปKญหาในการจัดการเฉพาะ
พ้ืนท่ีบุกรุกท่ีชาวบ�านเข�าอยู%อาศัยในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ�มาก%อน จึงประเมินปKญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีปMาท่ีเกิดข้ึน
เปDนผลกระทบด�านลบระดับน�อย (-1)  

  4.4.3 สัตวป+า 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านสัตว�ปMา ได�ทําการศึกษาผลกระทบท้ังด�านบวก
และด�านลบท่ีมีต%อทรัพยากรสัตว�ปMา ร%วมกับความคิดเห็นของประชาชนต%อการแก�ไขปKญหาการลดลง           
ของสัตว�ปMาในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงในประเด็น ดังนี้  
      - ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว�ปMา ประกอบด�วย ชนิดพันธุ� และความหลาก 
ท่ีได�จากผลการสํารวจภาคสนามสัตว�ปMา 4 ประเภท ได�แก% สัตว�เลี้ยงลูกด�วยนม นก สัตว�เลื้อยคลาน และ
สัตว�ครึ่งบกครึ่งน้ํา  
      - แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรและแหล%งท่ีอยู%อาศัย  
     2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
      การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรสัตว�ปMา ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาใน 3 
พ้ืนท่ี ได�แก% พ้ืนท่ี A, B และ C ซ่ึงนับเปDนพ้ืนท่ีท่ีเกิดผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินโครงการเข่ือน         
ศรีนครินทร� สรุปได�ดังนี้  
      (2.1) ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว�ปMา 
        จากการสํารวจบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ พบว%า มีชนิดสัตว�ปMาจํานวนท้ังสิ้น 
446 ชนิด ประกอบด�วย นก 145 ชนิด สัตว�เลื้อยคลาน 85 ชนิด สัตว�สะเทินน้ําสะเทินบก 49 ชนิด และ
สัตว�เลี้ยงลูกด�วยนม 167 ชนิด ซ่ึงในจํานวนนี้เปDนสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมขนาดใหญ% 15 ชนิด ได�แก% ช�างปMา 
กระทิง วัวแดง สมเสร็จ  เลียงผา เก�ง หมูปMา กวางปMา ควายปMา เสือโคร%ง เสือดาว/เสือดํา หมีหมา หมีควาย 
หมาไน และหมาจิ้งจอก สัตว�ปMาเหล%านี้มีถ่ินท่ีอยู%อาศัยหลักในพ้ืนท่ีปMาไม�ในเขตอุทยานแห%งชาติและเขต
รักษาพันธุ�สัตว�ปMา ในพ้ืนท่ีโดยรอบอ%างเก็บน้ํา รวมถึงในบริเวณพ้ืนท่ีปMาในเขตชุมชนเมือง หมู%บ�านและพ้ืนท่ี
ปMาบริเวณโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร�  
      (2.2) การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรและแหล%งท่ีอยู%อาศัยของสัตว�ปMา  
        แนวโน�มการปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสัตว�ปMาท้ังทางด�านจํานวน
ประชากรและความหลากชนิด หลังจากดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร�มาจนถึงปKจจุบัน คาดว%าแนวโน�ม
การเพ่ิมความหลากหลายของสัตว�ปMา จะเปDนไปในทางท่ีดัข้ึนเปDนลําดับ เนื่องมาจาก สภาพโดยท่ัวไปของ 
ถ่ินท่ีอยู%อาศัยมีแนวโน�มมีความอุดมสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเกิดจากการฟBCนตัวตามธรรมชาติของสภาพปMา           
ในเขตอุทยานแห%งชาติและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาบริเวณโดยรอบ รวมถึงการปOองกันและปราบปรามการ
ลักลอบทําลายสัตว�ปMา กระจายตัวค%อนข�างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีการฟBCนฟูและการมีส%วนร%วม
อนุรักษ�พ้ืนท่ีปMาไม�บริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ําของชุมชนท�องถ่ิน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร      การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

4-40 

        จึงประเมินแนวโน�มการปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสัตว�ปMาและถ่ินท่ีอยู%
อาศัยท่ีมีความอุดมสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน เปDนผลกระทบเปDนไปในทางบวกในระดับมาก (+3) ส%วนการลดลง
ของประชากรสัตว�ปMานั้น จะลดลงเฉพาะในช%วงแรกของการก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร� ท้ังนี้เนื่องจากการ
สูญเสียพ้ืนท่ีปMาไม�บางส%วนจากสภาพน้ําท%วมขังในอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จึงประเมินเปDนผลกระทบ
ในทางลบในระดับน�อย (-1)   
 
4.5 คุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 

  4.5.1 การใช�ประโยชนท่ีดิน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านการใช�ประโยชน�ท่ีดิน จะทําการศึกษา
ผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบ ร%วมกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาต%อการใช�
ประโยชน�ท่ีดิน โดยพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
     - การเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินแต%ละประเภท เช%น พ้ืนท่ีปMาไม� และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
     - ปKญหาการบุกรุก การลักลอบตัดไม�และเผาปMา  
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง  
     พ้ืนท่ีในการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านการใช�ท่ีดิน จะครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาทางตอน
เหนือของเข่ือน (พ้ืนท่ี A และ B) และพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน (พ้ืนท่ี C) เนื่องจากสภาพการใช�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี
ดังกล%าว มีพัฒนาการเปDนไปในทิศทางค%อนข�างสอดคล�องต�องกัน   
     (2.1) ภาพรวมการใช�ท่ีดินในอดีต  
       ก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� บริเวณพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเหนือสันเข่ือนในปKจจุบัน
พ้ืนท่ีส%วนใหญ%เปDนพ้ืนท่ีปMาไม� กระจายต%อเนื่องมาจากผืนปMาตะวันตกของไทย การใช�พ้ืนท่ีส%วนใหญ%มีชาวไทย
ภูเขาเผ%ากระเหรี่ยง กระจายต้ังถ่ินฐานทําไร% หมุนเวียนอยู%ท่ัวไปในพ้ืนท่ี ต%อมาเม่ือมีการให�สัมปทานทําไม�          
จึงมีคนจากพ้ืนล%างอพยพมาต้ังถ่ินฐาน และเม่ือชุมชนขยายตัวเจริญเติบโตข้ึน จึงถูกต้ังปDนอําเภอศรีสวัสด์ิ  
จึงเกิดการรุกล้ําพ้ืนท่ีปMาไม�เพ่ือทําเกษตรกรรม และท่ีอยู%อาศัยเพ่ิมมากข้ึน เปDนลําดับ 
     (2.2) การใช�ท่ีดินในปKจจุบัน 
       สภาพการใช�ท่ีดินบริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ํา และพ้ืนท่ีทางตอนเหนืออ%างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามแนวลุ%มน้ําแควใหญ% ไปจนถึงพ้ืนท่ีบริเวณท�ายเข่ือนท%าทุ%งนา การใช�
ท่ีดินส%วนใหญ%เปDนพ้ืนท่ีปMาไม�มากท่ีสุด และต้ังอยู%ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ� ประกอบด�วย พ้ืนท่ีอุทยานแห%งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร� อุทยานแห%งชาติเอราวัณ อุทยานแห%งชาติลําคลองงู เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาทุ%งใหญ%นเรศวร 
เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาห�วยขาแข�ง และเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปMาสลักพระ จึงทําให�การคุ�มครอง รักษา และฟBCนฟู
พ้ืนท่ีปMาได�มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนเปDนลําดับ แต%อย%างไรก็ตามในบริเวณผืนปMาดังกล%าว ยังมีการต้ังบ�านเรือน
กระจายบ�างในบางพ้ืนท่ี  
       ส%วนสภาพการใช�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีริมชายขอบอ%างเก็บน้ํา โดยเฉพาะบริเวณนอกเขต
พ้ืนท่ีอนุรักษ� จะปDนการใช�ท่ีดินเพ่ือการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาเปDนการใช�ท่ีดินเพ่ือพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู%อาศัย 
การท%องเท่ียว สถานท่ีราชการ สถานศึกษา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ กระจายตัวอยู%ท่ัวไป ตามแนวเส�นทางคมนาคม
รอบพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�  
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     (2.3) แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงใช�ท่ีดิน 
       - พ้ืนท่ีปMาไม� คาดว%าพ้ืนท่ีปMาไม�ในเขตอนุรักษ� มีแนวโน�มได�รับการฟBCนฟูสภาพปMา 
และลดปKญหาการบุกรุกผืนปMาเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส%วนร%วม        
ของประชาชนมีแนวโน�มท่ีดีข้ึนเปDนลําดับ โดยเฉพาะโครงการปลูกปMาในพ้ืนท่ีต%างๆ และการใช�ผืนปMาอนุรักษ�
เปDนแหล%งเรียนรู�ทางธรรมชาติ 
       - พ้ืนท่ีเกษตรกรรม คาดว%าจะมีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
บริเวณตามแนวถนนรอบบริเวณพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําของเข่ือน มีแนวโน�มการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร% พืชสวน 
และไม�ผลไม�ยืนต�นอย%างต%อเนื่องสืบเนื่องมาจากกระแสการผลิตและกระแสการบริโภคท่ีหลั่งไหลเข�าสู%ชุมชน
ในพ้ืนท่ี 
       - พ้ืนท่ีชุมชนเมืองและท่ีอยู%อาศัย คาดว%าจะมีแนวโน�มการขยายตัวแต%ไม%รวดเร็วนัก
บริเวณบ�านหม%องกระแทะ ซ่ึงเปDนชุมชนศูนย�กลางการท%องเท่ียว และบริเวณท่ีต้ังอําเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงเปDน
ศูนย�กลางทางราชการและการศึกษา นอกจากนี้จะกระจายตัวเปDนชุมชนย%อยตามแนวถนนและการ          
ต้ังบ�านเรือนอยู%ท่ัวไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
     (2.4) การประเมินผลกระทบด�านการใช�ท่ีดินในแต%ละประเภท 
       (1)  การใช�ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีปMาไม�  
         การก%อสร�างเข่ือนศรีนครินทร�ทําให�เกิดการสูญเสียผืนปMาของพ้ืนท่ีไปอย%าง
ถาวร อย%างไรก็ตามการสร�างเข่ือนและอ%างเก็บน้ําขนาดใหญ% ก%อให�เกิดสภาพภูมิประเทศใหม% มีสภาพเปDนพ้ืนท่ีชุ%มน้ํา        
ท่ีมนุษย�สร�างข้ึนมา และเปDนแหล%งท่ีมีศักยภาพทางการอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้พ้ืนท่ี
อ%างเก็บน้ํายังสามารถใช�เปDนเส�นทางในการเข�าถึงผืนปMา หรือเชื่อมโยงกับระบบถนน อํานวยความสะดวก         
ในการบริหารจัดการอนุรักษ�พ้ืนท่ีปMาบริเวณโดยรอบ ให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถยุติปKญหาการบุกรุก         
ได�แท�จริง รวมถึงการมีส%วนร%วมในการอนุรักษ�และฟBCนฟูผืนปMาของประชาชนในระยะยาว จึงประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อมทางด�านการใช�ท่ีดินท่ีมีต%อพ้ืนท่ีปMาไม�บริเวณโดยรอบทางตอนเหนือของพ้ืนท่ีเข่ือนจัดเปDน
ผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3)  
       (2)  การใช�ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม  
         ภายหลังการสร�างเข่ือนแล�วเสร็จในป. พ.ศ. 2522 ท่ีทําการเข่ือนศรีนครินทร�        
ได�กลายเปDนศูนย�กลางความเจริญของท�องถ่ิน มีการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีได�รับความนิยม ซ่ึงมี
อิทธิพลต%อการขยายพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกบริเวณโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร� มีการเป�ดพ้ืนท่ีใช�ประโยชน�ทาง
เกษตรกรรมอย%างต%อเนื่อง และสามารถส%งไปขายยังจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครในปKจจุบัน 
ตลอดจนบางส%วนกลายเปDนร�านค�าบริการนักท%องเท่ียวท่ีเดินทางท%องเท่ียวในพ้ืนท่ี ดังนั้นการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม จึงสะท�อนถึงการมีรายได�และความเปDนอยู%ท่ีดีข้ึนของประชาชนในท�องถ่ิน จึงประเมินการใช�
ท่ีดินทางด�านเกษตรกรรมมีผลกระทบในทางบวก (+3) แต%อย%างไรก็ตาม การทําเกษตรกรรมบริเวณโดยรอบ
อ%างเก็บน้ําของเข่ือนอาจจะมีสารเคมีหรือสิ่งปนเปBCอนลงสู%ลําน้ําและไหลลงสู%อ%างเก็บน้ําของเข่ือนในท่ีสุด         
ซ่ึงเปDนปKญหาท่ีจะต�องติดตามเฝOาระวังปKญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว 
       (3)  การใช�ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ  
         ก า ร ใ น พ้ืน ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ ข่ื อนศรี นค ริ นท ร�  แ ล ะ พ้ืน ท่ี ทํ า กา ร เ ข่ื อน                 
ศรีนครินทร�ในปKจจุบัน พบว%า การใช�ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีทําการโครงการเข่ือนศรีนครินทร�ท้ังหมดมีทิศทางการ
จัดการไปสู%ความเปDนพ้ืนท่ีสีเขียว  โดยเฉพาะการออกแบบในการใช�พ้ืนท่ีสอดคล�องกับสภาพความลาดชัน
ของพ้ืนท่ีและรูปแบบอาคารท่ีมีเอกลักษณ�กลมกลืนไปกลับสภาพธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกเสริมปMาไม�ให�
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เกิดความร%มรื่น และชนิดพันธุ�ไม�เพ่ือการศึกษาเรียนรู�ของผู�มาเยือน คาดว%า การเจริญเติบโตของปMาไม�ในพ้ืนท่ี 
จะทําให�คุณภาพทางสิ่งแวดล�อมเกิดความสมดุลได�ในระยะยาว จึงเปDนผลกระทบทางบวกเช%นกัน  
     (2.5) ปKญหาการบุกรุก ลับลอบตัดไม� และเผาปMา 
       จากการศึกษาแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินประเภทเกษตรกรรมบริเวณ
โดยรอบอ%างเก็บน้ํา พบว%า การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีแนวโน�มการรุกล้ําลําน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีบริเวณชายฝKWง
อ%างเก็บน้ํา และการเป�ดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ%บริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน มีผลกระทบให�พ้ืนท่ีปMาไม�ชายฝKWง
บริเวณอ%างเก็บน้ําลดลง นอกจากนี้การใช�พ้ืนท่ีทําไร%ข�าวโพดหรือพืชเชิงเด่ียว อาจก%อปKญหาการเกิดไฟปMาได� 
และยังพบว%า ในปKจจุบันพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� มีแนวโน�มของการพัฒนา
ความเจริญและขยายตัวทําให�มีการใช�พ้ืนท่ีค%อนข�างต%อเนื่อง จึงก%อให�เกิดปKญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ี
ปMาไม� ลําน้ําธรรมชาติ ซ่ึงหากขาดการควบคุมท่ีเหมาะสม อาจจะเกิดผลกระทบต%ออ%างเก็บน้ํา และ
สิ่งแวดล�อมธรรมชาติในระยะยาว จึงประเมินเปDนผลกระทบทางลบในระดับน�อย (-1) 

  4.5.2 การคมนาคมขนส-ง 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านการคมนาคมขนส%ง ได�ทําการศึกษาผลกระทบท้ัง
ด�านบวก และด�านลบ โดยมีประเด็นวิเคราะห� ได�แก% ความสะดวกสบายและความเชื่อมโยงของระบบ
คมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงด�านการคมนาคมขนส-ง 
     จากการศึกษาโครงข%ายเส�นทางคมนาคมท้ังภายในและโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ สามารถ
นํามาประเมินผลกระทบเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้  
     (2.1) โครงข-ายถนนและระบบคมนาคม 
       ในช%วงเวลาก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� โครงข%ายถนนท่ีใช�ในการเข�าถึงพ้ืนท่ี
โครงการ ได�แก% เส�นทางหลวงหมายเลข 3199 เชื่อมต%อจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปถึงอําเภอศรีสวัสด์ิ            
มีสภาพเปDนถนนลาดยางท่ีค%อนข�างทรุดโทรม และเปDนเส�นทางเดียวท่ีใช�เข�าถึงโครงการเข่ือนศรีนครินทร�  
       ภายหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� มีการพัฒนาโครงข%ายถนนเพ่ิมมากข้ึน         
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางในบริเวณพ้ืนท่ี และการติดต%อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังนี้  
       เส�นทางหลวงหมายเลข 3199 เชื่อมต%อตัวเมืองกาญจนบุรี ไปถึงอําเภอศรีสวัสด์ิ 
       เส�นทางหลวงหมายเลข กจ. 6043 เชื่อมต%อจากเส�นทางหมายเลข 3199 ไปถึงน้ําตก
ห�วยแม%ขม้ิน  
       เส�นทางหลวงหมายเลข กจ. 6093 เชื่อมต%องเส�นทางหลวง 323 จากอําเภอไทรโยค 
มายังน้ําตกห�วยแม%ขม้ิน  
       เส�นทางหลวงหมายเลข กจ. 4041 เชื่อมต%อจากอําเภอศรีสวัสด์ิ ไปอําเภอหนองปรือ 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 
       เส�นทางหลวงหมายเลข 3457 เชื่อมต%อเส�นทาง 3199 บริเวณใต�เข่ือนท%าทุ%งนา         
ไปถึงอําเภอไทรโยค  
       โดยการเดินทางบริเวณอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� สามารถเดินทางโดยรถยนต�ไป
น้ําตกห�วยแม%ขม้ินได�เปDนวงรอบ เริ่มจากเข่ือนศรีนครินทร�ไปตามทางหมายเลข 3199 และใช�แพขนานยนต�
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ท่ีบ�านท%าสนุ%น ข�ามพ�วยแม%ละมุ%นไปยังอําเภอศรีสวัสด์ิ เดินทางต%อไปยังหมู% 6 บ�านดงเสลา เพ่ือข�ามแพ
ขนานยนต�ไปยังน้ําตกห�วยแม%ขม้ิน จากนั้นเดินทางกลับตามเส�นทาง กจ. 6043 มายังเข่ือนศรีนครินทร�  
       สําหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงเข่ือนศรีนครินทร�ในปKจจุบัน สามารถ
เดินทางได�สะดวกมากยิ่งข้ึน โดยเส�นทางแรกเปDนเส�นทางสายเก%า เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึง
จังหวัดนครปฐม และเชื่อมต%อกับเส�นทางหมายเลข 323 ผ%านอําเภอบ�านโปMง อําเภอท%ามะกา อําเภอท%าเรือ 
และอําเภอท%าม%วง ไปจนถึงตัวเมืองกาญจนบุรี เดินทางเข�าสู%เข่ือนศรีนครินทร� ตามเส�นทาง 3199 ส%วน
เส�นทางท่ีสองเปDนเส�นทางใหม% จากกรุงเทพมหานครเดินทางตามเส�น 340 ถึงแยกนพวงศ�ตามเส�นทาง 346 
ผ%านอําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน ไปจนถึง อําเภอพนมทวน แยกเข�าเส�นทาง 324 เข�าสู%ตัวเมือง
กาญจนบุรี และเดินทางตามเส�นทาง 3199 สู%เข่ือนศรีนครินทร� 
       ส%วนการคมนาคมทางน้ํา ท่ียังใช�อยู%ในปKจจุบัน คือ แพขนานยนต� ท่ีบ�านท%าสนุ%น       
ข�ามพ�วยแม%ละมุ%นไปยังอําเภอศรีสวัสด์ิ เพราะช%วยย%นระยะการเดินทางประมาณ 30 กิโลเมตร ของเส�นทาง
หลวงแผ%นดิน 3199  
       จากโครงข%ายการคมนาคมในปKจจุบันท่ีสามารถเดินทางได�สะดวกรวดเร็ว และ
สามารถเข�าถึงได�ทุกพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร� จึงประเมินผลกระทบเปDนทางบวกในระดับมาก 
(+3) 

  4.5.3 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การ ศึกษาวิ เคราะห�การ เปลี่ ยนแปลงด� านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                 
ทําการศึกษาผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบ  โดยมีประเด็นวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลง ได�แก% ความ
เพียงพอของน้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟOา และการให�บริการต%างๆ ภายในชุมชน รวมท้ังการวิเคราะห�       
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต%อระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาท้ังหมด 4 
พ้ืนท่ี ได�แก% พ้ืนท่ี B, C, D และ E 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษาการให�บริการของน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และไฟฟOา ท้ังในพ้ืนท่ีเข่ือนและ
ใกล�เคียงและในพ้ืนท่ีท�ายน้ํา สามารถนํามาประเมินผลกระทบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ สรุปได�ดังนี้ 
     (2.1) ความพอเพียงของน้ําอุปโภคบริโภค  
       ภาพรวมของการใช�น้ํ าสําหรับการบริ โภคอุปโภคในพ้ืนท่ีลุ%มน้ํ าแม%กลอง              
เข่ือนศรีนครินทร�มีบทบาทสําคัญในการส%งน้ําเข�าสู%ระบบประปา ท้ังในเขตเมืองหลักและชุมชนพ้ืนท่ีท�ายน้ํา
ลุ%มน้ําแม%กลอง นอกจากนี้ ในปKจจุบันมีการผันน้ําจากอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� เข�าสู%แม%น้ําแม%กลอง          
โดยใช�น้ําจากบริเวณเหนือเข่ือนแม%กลองเปDนแหล%งน้ําดิบ ส%งมายังโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ เพ่ือผลิต
น้ําประปา ซ่ึงให�บริการจ%ายน้ําในพ้ืนท่ีหลักทางฝKWงตะวันตกของแม%น้ําเจ�าพระยา ได�แก% ถนนกาญจนาภิเษก 
(วงแหวนรอบนอก) ต้ังแต%อําเภอบางบัวทอง ไทรน�อย บางใหญ% บางกรวย นนทบุรี เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ 
หนองแขม บางขุนเทียน ซ่ึงเดิมประสบปKญหาขาดแคลนน้ํา ให�มีน้ําประปาใช�อย%างเพียงพอ 
       ส%วนการใช�น้ํ าสําหรับการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีโดยรอบอ%างเก็บน้ําเ ข่ือน            
ศรีนครินทร� โดยเฉพาะชุมชนตามแนวถนนหมายเลข 3199 ส%วนใหญ%จะมีระบบประปา โดยอาศัยน้ําจาก
อ%างเก็บน้ําและลําน้ําแควใหญ%บริเวณท�ายเข่ือน สําหรับชุมชนในเขตตําบลบนท่ีสูงหรือเขตอุทยานแห%งชาติ 
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จะใช�น้ําอุปโภคบริโภคจากประปาภูเขา และการขุดเจาะบ%อบาดาลซ่ึงมีการกระจายตัวเพ่ือใช�ได�อย%างท่ัวถึง
ทุกชุมชน  
       โดยสรุป จะเห็นได�ว%าเข่ือนศรีนครินทร�มีบทบาทสําคัญในการส%งน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีเปDนหลักประกันความเพียงพอของน้ําใช�สําหรับประชาชน ท้ังในบริเวณพ้ืนท่ีลุ%มน้ําและ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบางส%วน นอกจากนี้ยังมีส%วนสนับสนุนให�ชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณอ%างเก็บน้ํา 
ได�มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ืนเปDนลําดับ  
     (2.2) การใช�ไฟฟ"าของชุมชน 
       ในอดีตก%อนการสร� าง เ ข่ือนศรีนครินทร�  ชุมชนในบริ เวณพ้ืน ท่ีส% วนใหญ%                 
เปDนถ่ินทุรกันดาร ชาวบ�านโดยท่ัวไปจึงยังไม%มีไฟฟOาใช� อาศัยแสงสว%างจากตะเกียง และเครื่องปKWนไฟ             
ส%องสว%างในเวลากลางคืน 
       หลังจากสร�างเข่ือนมาจนถึงปKจจุบัน ชุมชนท่ีต้ังอยู%พ้ืนท่ีท�ายเข่ือน และบริเวณ
โดยรอบอ%างเก็บน้ําส%วนใหญ%จะมีไฟฟOาใช�แล�ว เว�นแต%ชุมชนท่ีตั้งอยู%ในบริเวณพ้ืนท่ีสูงซ่ึงจะอยู%ในเขตปMาสงวน
แห%งชาติและเขตอุทยานแห%งชาติ เช%น บ�านต�นมะพร�าว บ�านแม%กระบุง บ�านหาดแตง บ�านน้ํามุด บ�านแม%
กว�า บ�านต%อเรือ บ�านพุชะนี บ�านเกรียงไกร บ�านน้ําพุ บ�านไตรรงค� บ�านนาสวน บ�านองจุ บ�านตีนตก           
บ�านกลาง และบ�านเขาเหล็ก ยังไม%มีไฟฟOาใช� จึงใช�ไฟฟOาจากโซล%าเซลล�และเครื่องปKWนไฟ อย%างไรก็ตาม          
มีแนวโน�มได�รับการส%งเสริมจากหน%วยงานท่ีเก่ียวข�อง ช%วยพัฒนาระบบไฟฟOาของชาวบ�านในพ้ืนท่ีทุรกันดาร        
ให�ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  
       สําหรับการผลิตกระแสไฟฟOาของเข่ือนศรีนครินทร� โรงไฟฟOามีกําลังผลิตรวม 760 
เมกกะวัตต� สามารถจ%ายไฟฟOาเข�าสู%ระบบ และสามารถให�บริการครอบคลุม 21 จังหวัด โดยมีจังหวัดท่ีใช�
ไฟฟOามากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล�เคียง  ดังนั้นเข่ือนศรีนครินทร�จึงมีความสําคัญยิ่งใน
การช%วยรักษาความม่ันคงทางพลังงานไฟฟOาของประเทศ จึงประเมินผลกระทบทางด�านการใช�ไฟฟOาจาก
เข่ือนศรีนครินทร�เปDนผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3) 

  4.5.4 การประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา จะพิจารณา
ผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบ โดยมีประเด็นวิเคราะห� ได�แก% จํานวนพันธุ�สัตว�น้ําท่ีเพ่ิมข้ึน และปKญหา
จากการทําประมงโดยใช�เครื่องมือท่ีไม%เหมาะสม ส%งผลต%อการลดลงของพ%อพันธุ�แม%พันธุ�และตัวอ%อนของสัตว�
น้ํา ตลอดจนการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษาสภาพการประมงจับสัตว�น้ํา การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา และปKญหาท่ีเกิดข้ึน          
ในบริเวณพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ในช%วงเวลาหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�มาจนถึงปKจจุบัน 
สามารถนํามาประเมินผลกระทบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
     (2.1) การเป̀นแหล-งอาศัยของสัตวน้ําและแหล-งทําประมง 
       จากการศึกษาด�านทรัพยากรทางประมง พบมีการเปลี่ยนแปลงด�านการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในบริเวณพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� ในป. 2530 คือ มีชนิดพันธุ�ปลาเพ่ิมข้ึน
กว%าเดิม โดยมีชนิดพันธุ�รวม 81 ชนิด มีชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ%มปลาตะเพียน Cyprinids พบมากท่ีสุด 
49 ชนิด ตามด�วยปลากลุ%ม Cobitids 10 ชนิด Bagarids 6 ชนิด ตามลําดับ และผลจากการสํารวจในพ้ืนท่ี
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อ%างเก็บน้ําและสัมภาษณ�แพปลา ในป. พ.ศ. 2557-2558 ยังพบว%า กลุ%มปลาตะเพียน เปDนปลาท่ีจับได�มาก
ในอ%างเก็บน้ํา ส%วนการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ�าน พบว%า ยังไม%มีมากนัก ส%วนใหญ%จะ
เปDนกระชังตามแพพักปลาไว�เพ่ือขาย ชนิดปลาท่ีนํามาเลี้ยงเปDนอาชีพ ได�แก% ปลากดคัง ซ่ึงเปDนผลผลิตท่ี
สามารถส%งขายในตลาดนอกพ้ืนท่ีได�  
       และจากข�อมูลการจับปลาในเข่ือนศรีนครินทร�ในท%าข้ึนปลาท้ัง 5 แห%ง ของประมง
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว%างป. พ.ศ.2553-2557 สามารถจับปลาได�เฉลี่ยป.ละ 233.5 ตัน มีมูลค%าเฉลี่ย
ประมาณป.ละ 9.1 ล�านบาท ชนิดปลาท่ีจับได� ได�แก% กลุ%มปลาตะเพียน ปลากระมัง และปลานิล เปDนต�น 
โดยปริมาณสัตว�น้ําท่ีจับได�ของเข่ือนศรีนครินทร�พบว%ามีค%าสูงกว%าของเข่ือนรัชชประภา ซ่ึงมีปริมาณปลา         
ท่ีจับได�เฉลี่ย 213.88 ตัน/ป. (กฟผ., 2554)  
       นอกจากนี้พ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา ยังเปDนแหล%งเพาะพันธุ�และแหล%งอนุบาลพันธุ�ปลาท่ีมี
พ้ืนท่ีขนาดใหญ% มีการปล%อยพันธุ�ปลาอย%างต%อเนื่อง ทําให�อ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� เปDนแหล%งสร�างอาชีพ
และรายได�จากการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให�แก%ชุมชน และเปDนแหล%งการบริการท%องเท่ียวตกปลา 
รวมท้ังเปDนแหล%งอาหารท่ีสําคัญของประชาชนท่ีอาศัยอยู% โดยรอบอ%างเก็บน้ําเ ข่ือนศรีนครินทร�              
จึงประเมินแนวโน�มการเพ่ิมข้ึนของจํานวนพันธุ�ปลา เปDนผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3)  
     (2.2) แนวโน�มของป>ญหาในการทําประมง  
       จากการสํารวจ พบว%า การทําประมงในพ้ืนท่ีอ%างเก็บน้ํา เ ข่ือนศรีนครินทร�               
มีแนวโน�มลดลงเนื่องจากปริมาณสัตว�น้ําลดลง จับได�ไม%คุ�มทุน มีสาเหตุสําคัญมาจากหลากหลายกรณี เช%น 
การใช�เครื่องมือทําประมงผิดประเภท การดําน้ําใช�ฉมวกยิงปลาขนาดใหญ%ใต�น้ํา ทําให�ปลาท่ีเปDนพ%อพันธุ� 
แม%พันธุ�ลดจํานวนลดลง การใช�อวนล�อมจับปลาบึกจากชาวประมงต%างถ่ิน การลักลอบจับปลาในฤดูผสม
พันธุ�และวางไข% การเพ่ิมข้ึนของปลาหมอบัตเตอร� ซ่ึงปDนชนิดปลาท่ีดุร�าย กินลูกปลาและปลาท่ีมีขนาดเล็ก 
ทําให�ชนิดปลาในท�องถ่ินขยายพันธุ�ได�ยากยิ่งข้ึน นอกจากนี้การใช�ยาฆ%าแมลงและยาปราบศัตรูพืช
โดยเฉพาะยาฆ%าหญ�า ซ่ึงไหลลงสู%อ%างเก็บน้ําโดยเฉพาะในฤดูฝน ส%งผลทําให�ตัวอ%อนของสัตว�น้ําลดลง เปDนต�น  
       จึงประเมินผลกระทบด�านปKญหาในการทําประมง โดยเฉพาะแนวโน�มการลดลงของ
พ%อแม%พันธุ�และตัวอ%อนของสัตว�น้ํา เปDนผลกระทบในทางลบในระดับน�อย (-1)  

  4.5.5 การเกษตรกรรม 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านการเกษตรกรรม จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบ ตลอดจนวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
ท้ังหมด 4 พ้ืนท่ี ได�แก% พ้ืนท่ี B, C, D และ E  
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     ภาพรวมของการส%งน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร�เข�าสู%ระบบชลประทาน ในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลอง 
และการควบคุมปริมาณระดับการปล%อยน้ําให�อยู%ในความเหมาะสม มีนัยสําคัญต%อการพัฒนาศักยภาพการใช�
พ้ืนท่ีด�านเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีตอนล%าง ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรกรรมพ่ึงพาน้ําฝนเพียงอย%างเดียว 
พัฒนาเปDนเกษตรกรรมท่ีใช�ระบบน้ําของชลประทานเพ่ิมข้ึน เปDนลําดับ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ได�แก% 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2,100,000 ไร% ผ%านการกระจายพ้ืนท่ีรับน้ําจากระบบชลประทานจากเข่ือนแม%กลอง ทําให�พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
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โดยรอบมีการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย%างยิ่งการปลูกข�าวนาป. ซ่ึงเกษตรกรสามารถผลิตข�าวคุณภาพ
และพัฒนาปริมาณผลผลิตได�อย%างต%อเนื่อง 
     เข่ือนศรีนครินทร�ยังช%วยให�ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมของเข่ือนแม%กลอง        
มีความม่ันคงสูงมากยิ่งข้ึน สามารถสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีทําการเกษตรให�มีศักยภาพตอบสนองการทํา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึงเปDนสินค�าส%งออกสร�างรายได�ให�แก%ประเทศ ชุมชน
ท�องถ่ิน และเกษตรกรในพ้ืนท่ี  
     นอกจากนี้ระบบชลประทานยังช%วยผลักดันน้ําเค็ม ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตอนล%าง        
ของลุ%มน้ําแม%กลองโดยเฉพาะในฤดูแล�งระหว%างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทุกป. 
     จึงประเมินผลกระทบทางด�านเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลองบริเวณพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน        
ศรีนครินทร�มีผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3) 
     ส%วนการเปลี่ยนแปลงทางด�นเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนท่ี โดยรอบอ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
จากก%อนการสร�างเข่ือนมีการทําเกษตรกรรมแบบยังชีพ แต%ในปKจจุบันเปDนเกษตรกรรมเพ่ือการค�าขาย และ
นิยมปลูกพืชเชิงเด่ียวมากยิ่งข้ึน ทําให�มีการเพ่ิมผลผลิตโดยใช�สารเคมีประเภทยาฆ%าแมลง ยาปราบศัตรูพืช
และยาฆ%าหญ�า และปล%อยให�กระจายลงสู%อ%างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� คาดว%าอาจจะก%อปKญหาผลกระทบ
สะสมในระยะยาวได� จึงประเมินผลกระทบทางด�านเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอ%างเก็บน้ําเข่ือน          
ศรีนครินทร�มีผลกระทบในทางลบในระดับน�อย (-1) 

  4.5.6 อุทกภัยและการป"องกันน้ําท-วม 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงด�านอุทกภัย จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ
ท้ังด�านบวกและด�านลบ ในประเด็น ปริมาณน้ําหลากในแม%น้ําแควใหญ%ก%อให�เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีท�ายน้ํา 
ตลอดจนการวิเคราะห�ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยศึกษาครอบคลุม 4 พ้ืนท่ี
ศึกษา ได�แก% B, C, D และ E  
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     ก%อนมี เ ข่ือนศรีนครินทร�  จากข�อมูลพบว% า  ในป.  พ.ศ .  2515 และ พ.ศ.  2517 
เกิดปรากฎการณ�น้ําท%วมใหญ%บริเวณพ้ืนท่ีราบลุ%มแม%กลองตอนล%าง ต%อมาเม่ือมีการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�      
มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 10,880 ตารางกิโลเมตร ทําให�สามารถควบคุมอัตราการปล%อยน้ําลงแม%น้ําแควใหญ%ได� ทําให�ปKญหา  
น้ําท%วมในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําแม%กลองลดน�อยลง ส%วนกรณีน้ําในแม%น้ําแม%กลองล�นตลิ่ง ในป. พ.ศ. 2526, พ.ศ. 
2528 และ พ.ศ. 2529 เกิดจากน้ําหลากทุ%งหรือมีปริมาณน้ําฝนตกลงมามากตอนล%างบริเวณท�ายเข่ือน มิได�
เกิดจากการระบายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�แต%ประการใด และในปKจจุบันเข่ือนแม%กลองมีปริมาณน้ําหลาก
น�อยกว%าความเปDนจริง เพราะน้ําหลากท่ีไหลจากเข่ือนจะถูกผันเข�าสู%คูรับน้ําเสียก%อน ส%วนท่ีเหลือจึงจะ
ระบายลงท�ายน้ํา   
     สภาพปKจจุบันของเข่ือนศรีนครินทร� มีปริมาณน้ําหลากท่ีเคยมีการบันทึกไว�มีค%าไม%เกิน 
300 ลูกบาศก�เมตรต%อวินาที มีปริมาณน�อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับน้ําหลากในคาบ 10 ป. ปริมาณน้ําไม%เคย
สูงถึงระดับท่ีจําเปDนจะต�องระบายน้ํา ตามแผนปฏิบัติการปOองกันน้ําท%วมของเข่ือนศรีนครินทร�แต%อย%างใด 
(กฟผ., 2530) 
     จึงประเมินผลกระทบทางด�านอุทกภัยและการปOองกันน้ําท%วมของเข่ือนศรีนครินทร�          
เปDนผลกระทบทางบวกระดับมาก (+3) 
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4.6 คุณค-าต-อคุณภาพชีวิต 

  4.6.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐกิจสังคม จะพิจารณาผลกระทบท้ัง
ทางด�านบวกและลบ อันเปDนผลมาจากการวิเคราะห�ความคิดเห็นของชาวบ�านในพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด 5 
พ้ืนท่ี ได�แก% พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก พ้ืนท่ีการประมง และพ้ืนท่ีท�ายเข่ือน         
ศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม%กลอง (ริมตลิ่ง) ในประเด็นต%าง ๆ ได�แก% การเปลี่ยนแปลงด�านสังคม และชีวิตความ
เปDนอยู%ของชุมชนด�านสาธารณูปโภค และด�านเศรษฐกิจ เปDนต�น 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนศรีนครินทร�
นั้น จะทําการวิเคราะห�ในพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด 5 พ้ืนท่ี ซ่ึงเปDนพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงจากการ
สร�างเข่ือน สามารถสรุปประเด็น ดังนี้ 
     2.1) ด�านสังคมและชีวิตความเป̀นอยู-ของชุมชน 
       ก%อนการมีเข่ือนศรีนครินทร� พบว%า การถือครองท่ีดินของประชาชนในชุมชนเดิม         
มีความแตกต%างกันมาก คือ ก%อนการอพยพของชุมชนมีการถือครองท่ีดินต้ังแต%ครัวเรือนละ 5-300 ไร% และ
เฉลี่ยประมาณ 10-30 ไร%ต%อครัวเรือน และหลังจากการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� (พ.ศ. 2530) การจัดสรร
ชุมชนใหม%ของเข่ือนศรีนครินทร� ในประเด็นการถือครองท่ีดิน พบว%า บางครัวเรือนไม%ได�รับท่ีดิน ไปจนถึงมี
ท่ีดินมากถึง 600 ไร% ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย 35 ไร%ต%อครัวเรือน และการออกเอกสารสิทธิ์สําคัญของท่ีดินได�รับเพียง
ร�อยละ 20 ของครัวเรือนท้ังหมดเท%านั้น ซ่ึงหลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�ถึงปKจจุบัน (พ.ศ.2557) ในพ้ืนท่ี
ศึกษาพ้ืนท่ีอพยพนั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีส%วนใหญ%มีการถือครองท่ีดินโดยเฉลี่ย 14.79 ไร% และบางส%วนยังไม%
สามารถออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินได� เนื่องจากบางพ้ืนท่ีได�มีการประกาศเปDนเขตอุทยานแห%งชาติภายหลังจาก
การอพยพ จึงสรุปได�ว%า ด�านสังคมและชีวิตความเปDนอยู%ของชุมชนในพ้ืนท่ีอพยพได�รับผลกระทบทางลบ
ระดับน�อย (-1) และพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนๆ ได�แก% พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก พ้ืนท่ีการประมง และ
พ้ืนท่ีท�ายเข่ือนศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม%กลอง (ริมตลิ่ง) ส%วนใหญ%มีการถือครองท่ีดินและได�รับเอกสารสิทธิ์
เพียงพอและเหมาะสม จึงได�รับผลกระทบทางบวกระดับมาก (+3)  
     2.2) ด�านสาธารณูปโภค 
       ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก เช%น ไฟฟOา ประปา และถนน  
หลังการสร�างเข่ือนศรีนครินทร�ประชาชนส%วนใหญ%ในพ้ืนท่ีศึกษา ได�รับการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดีข้ึนกว%าภูมิลําเนาเดิม แต%บางพ้ืนท่ี เช%น พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีการ
ประมง บางครัวเรือนยังไม%มีการใช�น้ําจากเข่ือน เพ่ืออาบ ซักล�าง หรือด่ืม แต%จะมีการใช�น้ําจากอ%างเก็บน้ํา
ของชุมชน และประปาภูเขาโดยการต%อท%อน้ําจากแหล%งน้ําหรือต�นน้ําในพ้ืนท่ีท่ีสูงกว%ามาสู%หมู%บ�าน เพ่ือใช� 
ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงได�รับผลกระทบทางลบระดับน�อย (-1) และพ้ืนท่ีริมตลิ่งได�รับ
ประโยชน�จากระบบสาธารณูปโภคโดยอ�อมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร� จึงได�รับผลกระทบทางบวกระดับ
น�อย (+1) ส%วนพ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก ได�รับการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใช�ในการอุปโภคบริโภค             
ในการประกอบกิจการอย%างเพียงพอ จึงได�รับผลกระทบทางบวกระดับมาก (+3)  
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     2.3) ด�านเศรษฐกิจ 
       ก%อนการมีเข่ือนศรีนครินทร� ผลจากการสํารวจครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษาเม่ือ ป. พ.ศ. 
2522 ส%วนใหญ%ประชาชนได�ใช�ประโยชน�จากการมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ด�วยการเพาะปลูกพืช          
ท่ีสร�างรายได� ได�แก% ข�าว อ�อย มันสําปะหลัง ข�าวโพด และถ่ัวเหลือง และการเลี้ยงสัตว� แต%การกระจาย
รายได�ป.ละไม%เกิน 10,000 บาท ซ่ึงอยู%ในระดับค%อนข�างตํ่า แต%ภายหลังการสร�างเข่ือน (ป. พ.ศ. 2530) 
พบว%า มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกอ�อย ท่ีเพ่ิมข้ึนอย%างรวดเร็ว ทําให�มีรายได�เฉลี่ย
ต%อป. อยู%ในช%วง 8,000-2,300,000 บาท และได�มีการประกอบอาชีพเสริม คือ อาชีพรับจ�างประมาณร�อยละ 
26 ของครัวเรือนตัวอย%าง (553 ครัวเรือน) ซ่ึงปKจจุบัน (พ.ศ. 2557) ผลการสํารวจครัวเรือนตัวอย%าง พบว%า 
อาชีพเกษตรกรรมยังคงเปDนอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนท่ีทําการศึกษาท้ัง 5 พ้ืนท่ี มีรายได�เฉลี่ยต%อเดือน 
13,750.95 บาท และมีอาชีพเสริมจากการมีเข่ือนศรีนครินทร�เปDนอาชีพค�าขาย และรับจ�างท่ัวไป สรุปได�ว%า 
ด�านเศรษฐกิจได�รับผลกระทบทางบวกระดับมาก (+3) 

  4.6.2 การท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การศึกษาความเปลี่ยนแปลงด�านการท%องเท่ียวและสุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึนก%อนและหลังการ
มีเข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงประเด็นท่ีทําการศึกษาคือ การเปDนแหล%งท%องเท่ียว และการเชื่อมโยงการท%องเท่ียว
กับพ้ืนท่ีใกล�เคียง รวมถึงการสร�างอาชีพและรายได�จากการท%องเท่ียว 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การเปลี่ยนแปลงด�านการท%องเท่ียวและสุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึนก%อนและหลังการมีเข่ือน          
ศรีนครินทร� จะพิจารณาจากผลกระทบท้ังทางด�านบวกและด�านลบ โดยเปรียบเทียบจากผลการติดตาม
ด�านการท%องเท่ียวในช%วงเวลาต%าง ๆ ภายหลังการมีเข่ือนศรีนครินทร�จนถึงปKจจุบัน ดังนี้ 
     2.1) การเป̀นแหล-งท-องเท่ียว  
       ก%อนการสร�างเข่ือนศรีนครินทร� สภาพพ้ืนท่ีของโครงการต้ังอยู%ริมฝKWงแม%น้ําแควใหญ%
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต%เริ่มก%อสร�างเข่ือนจนถึงปKจจุบัน ไม%พบว%าเกิดผลกระทบ
ต%อการท%องเท่ียว และไม%มีการสูญเสียแหล%งท%องเท่ียวไปเนื่องมาจากการสร�างเข่ือน รวมถึงเข่ือนศรีนครินทร�
เปDนบริเวณท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามเหมาะสําหรับเปDนแหล%งท%องเท่ียวประเภทธรรมชาติ มีกิจกรรมต%างๆ 
ได�แก% มีรีสอร�ทและแพพักบริการรอบเข่ือนศรีนครินทร� จึงทําให�การท%องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี           
มีศักยภาพในการท%องเท่ียวมากข้ึนอีกด�วย 
     2.2) การเช่ือมโยงกับสถานท่ีท-องเท่ียวต-าง ๆ บริเวณใกล�เคียง 
       การมีเข่ือนช%วยกระตุ�นและทําให�เข�าถึงแหล%งท%องเท่ียวใกล�เคียง เช%น อุทยาน
แห%งชาติเอราวัณ ซ่ึงมีน้ําตกเอราวัณ ถํ้าพระธาตุ เปDนแหล%งท%องเท่ียวสําคัญ เปDนต�น และการมีอาณาเขต
ใกล�เคียงกับพ้ืนท่ีอุทยานแห%งชาติเข่ือนศรีนครินทร�และอุทยานแห%งชาติไทรโยคท่ีครอบคลุมอยู%ในท�องท่ี
อําเภอไทรโยค อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
     2.3) การสนับสนุนการท-องเท่ียวเชิงอนุรักษ 
       การสร�างเข่ือนศรีนครินทร�ช%วยให�สภาพพ้ืนท่ียังมีความอุดมสมบูรณ�ของปMาไม� และ 
สัตว�ปMา จึงได�พัฒนาเปDนแหล%งท%องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เพ่ือช%วยรักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังมี
การเท่ียวชมธรรมชาติและศึกษาเรื่องราวของพรรณไม�และสัตว�ปMา เช%น เดินเท่ียวบนเส�นทางศึกษา
ธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห%งชาติเอราวัณ เปDนต�น 
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     2.4) การสร�างอาชีพ และรายได�ของชุมชน 
       การกระตุ�น และการประชาสัมพันธ�ให�เข่ือนศรีนครินทร� และพ้ืนท่ีบริเวณใกล�เคียง         
เปDนแหล%งท%องเท่ียว ท่ีได�รับความนิยมจากนักท%องเท่ียวจํานวนมากนั้น ทําให�เกิดการสร�างอาชีพ และรายได�
ให�แก%ประชาชนในพ้ืนท่ี จากการเปDนผู�ประกอบการแพพักและรีสอร�ท ร�านอาหาร และร�านขายสินค�า
พ้ืนเมืองโดยรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 
       สรุปได�ว%า การมีเข่ือนศรีนครินทร�นั้น ทําให�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมทางด�านการ
ท%องเท่ียวและสุนทรียภาพ ส%งผลกระทบด�านบวกในระดับมาก (+3) 

  4.6.3 การสาธารณสุข 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     ประเด็นการศึกษาด�านสาธารณสุข ได�แก% ความครอบคลุมในการให�บริการด�าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนและครัวเรือน การเข�าถึงแหล%งน้ําใช�และมีปริมาณน้ําใช�ท่ีเพียงพอ    
ของชุมชน ภาวะโภชนาการของชุมชน สถิติโรคหรือความเจ็บปMวย ข�อมูลการระบาดของโรคผ%านทางน้ํา 
(เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงส%วนใหญ%เปDนพ้ืนท่ีปMาไม� กลายเปDนพ้ืนท่ีแหล%งน้ําขนาดใหญ% 
อาจก%อให�เกิดโรคหรือความเจ็บปMวยท่ีเก่ียวข�องกับน้ําได�) และโรคระบาดอ่ืนๆ เปDนต�น 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     จากการศึกษาด�านการให�บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมท้ังข�อมูลจากสถิติต%างๆ และ
ข�อมูลจากการสัมภาษณ�แบบสอบถาม พบว%า การเจริญเติบโตของชุมชนในพ้ืนท่ีเปDนผลมาจากการพัฒนา
พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงส%งผลดีต%อการขยายการให�บริการสาธารณสุขและการส%งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และความครอบคลุมในการให�บริการ โดยพบว%า ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับการบริการด�าน
สาธารณสุขอย%างท่ัวถึงจาก สถานบริการสุขภาพเข่ือนศรีนครินทร� รพ.รัฐบาล และเอกชน และได�รับการ
ดูแลในเรื่องการเข�าถึงบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี สุขภาพอนามัยของประชาชนและครัวเรือน ภาวะ
โภชนาการ รวมถึงการเข�าถึงแหล%งน้ําใช�และมีปริมาณน้ําใช�ท่ีเพียงพอของชุมชน  
     ในส%วนความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส%วนร%วมของประชาชนด�านสาธารณสุข พบว%า           
เสนอแนะให�มุ%งเน�นให�องค�กรท�องถ่ิน เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรื่องสุขภาพอนามัยและการ
ให�บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยเพ่ิมจํานวนสถานบริการสาธารณสุขรัฐและเอกชน ท้ังนี้เพราะประชาชน
ส%วนใหญ%ยังเห็นว%าควรมีการส%งเสริมสุขภาพให�มากยิ่งชึ้น เพราะรู�สึกว%าตนเองและครอบครัวยังไม%สามารถ
เข�าถึงบริการทางด�านสาธารณสุขท่ีดี ครอบคลุมและเพียงพอ แต%จากสถิติและข�อเท็จจริงท่ีปรากฏ พบว%า
เปDนความคิดเห็นท่ีไม%เก่ียวข�องกับการมีหรือไม%มีเข่ือน ในส%วนของโรคท่ีมีน้ําเปDนสื่อ ในพ้ืนท่ีโครงการนั้น        
พบว%า ยังไม%มีข�อมูลท่ีปรากฎชัดเจน  
     สรุปได�ว%า การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนหลังการสร�างเข่ือนทําให�พ้ืนท่ีโครงการและใกล�เคียง         
ในปKจจุบัน มีการให�บริการทางด�านสาธารณสุขท่ีดี ครอบคลุมและเพียงพออยู%แล�ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ทางด�านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี มีการเปลี่ยนแปลงในผลกระทบด�านบวกในระดับปานกลาง (+2) 
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  4.6.4 ประวัติศาสตรและโบราณคดี 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     ประเด็นวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลง จะให�ความสําคัญกับการทําลายหรือสร�างความ
เสียหายต%อสถานท่ีท่ีได�รับการจดทะเบียนเปDนแหล%งทางประวัติศาสตร�และโบราณคดี 
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงด�านประวัติศาสตร�และโบราณคดี โดยการตรวจสอบจาก
รายชื่อโบราณสถานของกรมศิลปากร ยังไม%พบมีการข้ึนทะเบียนแหล%งโบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดีในพ้ืนท่ีแต%อย%างใด ประกอบกับการสํารวจภาคสนามและการสอบถามจากชุมชน ไม%พบมี
โบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดี ดังนั้น การดําเนินการของเข่ือนจึงไม%เปDนการทําลายหรือสร�าง
ผลกระทบต%อแหล%งโบราณคดี (0)  

  4.6.5 การมีส-วนร-วมของประชาชน 
    1) ประเด็นวิเคราะหความเปล่ียนแปลง 
     การมีส%วนร%วมของประชาชน ให�ความสําคัญกับความเข�าใจของชุมชนท่ีมีต%อการ
ดําเนินงานของเข่ือนศรีนครินทร� โดยการจัดรับฟKงความคิดเห็นของประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง   
    2) การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน 
     จากการวิเคราะห�แบบสอบถามของผู�เข�าร%วมประชุมรับฟKงความคิดเห็นของประชาชน         
ท้ัง 5 พ้ืนท่ี ได�แก% พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ึการประมง พ้ืนท่ีรีสอร�ทและแพพัก และพ้ืนท่ีท�าย
เข่ือนศรีนครินทร�ถึงเข่ือนแม%กลอง (ริมตลิ่ง) พบว%า ภายหลังจากการมีเข่ือนศรีนครินทร� ความเปDนอยู%ของ
คนในพ้ืนท่ีด�านอาชีพดีข้ึน เช%น อาชีพค�าขาย รับจ�าง ประมง และอาชีพเสริมจากการท%องเท่ียว จึงทําให�มี
รายได�ของครัวเรือนเพียงพอ และมีความเปDนอยู% ท่ี ดี ข้ึน นอกจากนี้การประชาสัมพันธ� เ ก่ียวกับ                  
การดําเนินการของโครงการเพ่ือสร�างการรับรู�และการมีส%วนร%วม ยังทําได�อย%างท่ัวถึง จึงเปDนผลกระทบด�าน
บวกระดับมาก (+3) 



 
 
 

บทท่ี 5 
มาตรการป/องกัน และแก!ไขผลกระทบสิ่งแวดล!อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล!อม 
ภายหลังการดําเนินการโครงการ 
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บทท่ี 5  
มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร 
 

  เข่ือนศรีนครินทร� เป�นโครงการพัฒนาลุ�มน้ําแม�กลอง สร างข้ึนบนแม�น้ําแควใหญ� โดย กฟผ. ได ดําเนินการ
ก�อสร างเม่ือป- พ.ศ. 2516 โดยแล วเสร็จในป- พ.ศ. 2523 และได ก�อสร างก�อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติส�งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. 2535 จึงไม�มีการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล อม แต�ในป- พ.ศ. 2530 กฟผ. ได ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการศึกษาและประเมิน    
ผลกระทบสิ่งแวดล อมหลังการก�อสร างเข่ือนศรีนครินทร� เพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล อม
ภายหลังการสร างเข่ือนศรีนครินทร� (Post EIA) จวบจนถึงปFจจุบัน เข่ือนศรีนครินทร�ได ผ�านการใช งานมา
เป�นเวลาประมาณ 35 ป- การก�อสร างเข่ือนและโรงไฟฟGาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ได ทําให เกิด                    
การเปลี่ยนแปลงในหลายด าน ท้ังทางด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมรวมท้ังด านสังคม ดังนั้น 
กฟผ. จึงได จัดให มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล อมภายหลังการมีเข่ือนและโรงไฟฟGาพลังน้ําเข่ือน           
ศรีนครินทร�ข้ึน โดยมาตรการท่ีเสนอแนะส�วนหนึ่งได มาจากการประชุมรับฟFงความคิดเห็นจากประชาชน
และการศึกษาในครั้งนี้  มีรายละเอียดสรุปประเด็นในแต�ละด าน ดังนี้ 
  5.1 การปGองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล อม           
ท่ีได ดําเนินการมาแล ว 
  5.2 มาตรการปGองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล อมภายหลังการดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร� 
 

5.1 การป"องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
  สิ่งแวดล�อมที่ได�ดําเนินการแล�ว  

  กฟผ. ได ดําเนินการปGองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อมภายหลังการก�อสร างเข่ือนศรีนครินทร�
แล วเสร็จจนถึงปFจจุบัน พ.ศ. 2557 สรุปได ดังนี้  

  5.1.1 การป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อมในระหว-างการก-อสร�าง 
    ในช�วงก�อสร างเข่ือนศรีนครินทร� มีการดําเนินการปGองกันแก ไข และลดผลกระทบท่ีคาดว�าจะ
เกิดข้ึนจากการก�อสร างโครงการ ดังนี้ 
    1) กิจกรรมหลัก: กิจกรรมท่ีดําเนินการตามมาตรการส�วนใหญ� เป�นเรื่องเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู ได รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ประกอบด วย 
     - การชดเชยความเสียหายของทรัพย�สินท่ีดิน สิ่งปลูกสร าง และต นไม อันเนื่องมาจาก
โครงการ 
     - การจัดต้ังถ่ินฐานใหม� การอพยพราษฎร และการพัฒนาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ของชุมชน 
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    2) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญ: กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งแวดล อมอ่ืนๆ แต�มีความสําคัญ             
ซ่ึง กฟผ. และหน�วยงานเจ าของโครงการ ได ดําเนินการและร�วมประสานการดําเนินการกับหน�วยราชการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง ดังนี้ 
     - การทําไม และถางปPาในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา 
     - การช�วยเหลือและอพยพสัตว�ปPา 
     - การควบคุมปGองกันการทําลายปPาไม และสัตว�ปPา 
     - การศึกษาธรณีวิทยาและแหล�งแร� 
     - การดําเนินการเก่ียวกับสาธารณสุข 
     - การขุดค นแหล�งโบราณ  
     - การพัฒนาด านประมง 
     - การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
     - การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 
     - การจัดการเก่ียวกับการท�องเท่ียวและพักผ�อนหย�อนใจในเข่ือน 

  5.1.2 การป"องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีต-อเนื่องถึงป=จจุบัน 
    ต้ังแต�เปQดใช งานเข่ือนศรีนครินทร�ในป- พ.ศ. 2523 จนถึงปFจจุบัน มีผลกระทบท้ังด านบวก 
และด านลบต�อปFจจัยสิ่งแวดล อมต�างๆ เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึง กฟผ. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ได ดําเนินการ       
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล อมมาอย�างต�อเนื่อง ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
    1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนท�าทุ�งนา และ
ท ายเข่ือนท�าทุ�งนา ต้ังแต�ก�อสร างเข่ือนแล วเสร็จ เป�นประจําทุกป- ป-ละ 2 ครั้ง (ฤดูแล งและฝน) 
    2) การปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
    3) การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล อมภายหลังมีเ ข่ือนศรีนครินทร�                        
ในป- พ.ศ. 2530 โดยทําการศึกษาปFจจัยสิ่งแวดล อมท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได แก� ภูมิอากาศ อุทกวิทยา           
น้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน อุทกวิทยาน้ําใต ดิน คุณภาพน้ําใต ดิน ธรณีวิทยาและแหล�งแร� ทรัพยากรดิน 
การกัดเซาะและการตกตะกอน ธรณีวิทยาและแผ�นดินไหว ทรัพยากรปPาไม และสัตว�ปPา การใช ท่ีดิน                    
การคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การประมง การปGองกันน้ําท�วม เศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข 
และสุนทรียภาพและการท�องเท่ียว  
    4) การช�วยเหลือด านสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต และชุมชนสัมพันธ�ในพ้ืนท่ีต�างๆ  
    5) จัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟGาในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟGาเข่ือนศรีนครินทร� เพ่ือจัดสรรเงินทุนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล อมของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟGา 
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5.2 มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
  คุณภาพสิ่งแวดล�อมภายหลังการดําเนินโครงการเข่ือนศรีนครินทร 

  การแก ไขปFญหาผลกระทบสิ่งแวดล อมภายหลังการสร างเข่ือนและโรงไฟฟGาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร� 
แม ว�าท่ีผ�านมา กฟผ. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ได ดําเนินการแก ไขปFญหาในหลายประเด็นแล ว และผล
การศึกษาในภาพรวมในครั้งนี้ จะพบว�า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของเข่ือนศรีนครินทร�        
ท่ีมีต�อชุมชนและสิ่งแวดล อมในพ้ืนท่ีศึกษา เป�นผลกระทบเชิงบวกเป�นส�วนใหญ� แต�เนื่องจากเข่ือน          
ศรีนครินทร� ได เปQดใช งานมาแล วเป�นเวลา 35 ป- จึงอาจจะยังมีผลกระทบสิ่งแวดล อมบางประเด็นท่ีมิได เกิด
จากเข่ือนโดยตรง แต�เกิดข้ึนต�อเนื่องจากการมีเข่ือนศรีนครินทร�และยังคงเป�นปFญหาอยู�ในปFจจุบัน เช�น 
ปFญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปPา การชะล างพังทลายของดิน การรุกล้ําลําน้ํา เป�นต น ดังนั้น เพ่ือให การดําเนินงาน
ของเข่ือน เกิดประโยชน�สูงสุดและลดผลกระทบสิ่งแวดล อมท่ีเกิดข้ึน คณะผู ศึกษาจึงได เสนอมาตรการ
ปGองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อมภายหลัง
ดําเนินการเข่ือนศรีนครินทร� ในด านต�างๆ ดังนี้ 

  5.2.1 ทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทางกายภาพ  
    ทรัพยากรสิ่งแวดล อมทางกายภาพ มีการเสนอมาตรการ แนวทางปGองกัน แก ไข และลด
ผลกระทบด านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน อุทกวิทยาน้ําใต ดิน คุณภาพน้ําใต ดิน ทรัพยากรดิน 
ธรณีวิทยาและแผ�นดินไหว และการกัดเซาะและการตกตะกอน ดังนี้  

    5.2.1.1 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม  
        - ตรวจสอบความพร อมใช งานและบํารุงรักษาอาคารชลประทานต�างๆ เช�น 
คันก้ันน้ํา ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา เป�นต น ให อยู�ในสภาพพร อมใช งานได อย�างมีประสิทธิภาพ 
        - จัดต้ังสถานีวัดน้ําฝน สถานีวัดน้ําท�า และสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน
ทางด านเหนือเข่ือนศรีนครินทร�ให ครอบคลุมทุกลุ�มน้ําย�อย โดยดําเนินการตามลําดับความสําคัญ เพ่ือเป�น
ข อมูลสําหรับใช ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟGาพลังน้ําเข่ือนศรี
นครินทร�ในอนาคต 
        - จัดทําโค งความจุและโค งเนื้อท่ีของอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ข้ึนใหม� เพ่ือ
ใช ในการประเมินศักยภาพการเก็บกักน้ําของเข่ือนศรีนครินทร�ในสภาพปFจจุบัน 
        - ควบคุมการระบายน้ําลงท ายน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� เพ่ือรักษาสภาพทาง
อุทกวิทยา โดยการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในลําน้ํา จะต องไม�ก�อให ปFญหาการกัดเซาะตลิ่งของลําน้ํา 
        - ประสานงานกับกรมชลประทานเ พ่ือรวบรวมข อ มูลความจุ และ
ความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ําท ายเข่ือน รวมถึงการบุกรุกของพ้ืนท่ีชุมชนริมฝFUงลําน้ํา 
        - ส�ง เสริมให มีการอนุรักษ� ดินและน้ําในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํ าแควใหญ�ตอนล�าง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�อการถูกกัดเซาะจากน้ํา ซ่ึงรวมถึงการปลูกหญ าแฝกและ
การปลูกพืชหมุนเวียน การสร างสิ่งกีดขวางตามแนวระดับ เพ่ือลดการพังทลายของดินและความรุนแรงของ
น้ําหลาก จากพ้ืนท่ีต นน้ําท่ีมีความลาดชันสูง 
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        - ส�งเสริมการปลูกปPา รวมท้ังส�งเสริมการปลูกปPาเพ่ือฟWXนฟูพ้ืนท่ีปPาเสื่อมโทรม
และพ้ืนท่ีรกร างว�างเปล�าในบริเวณด านเหนือเข่ือน ให กลายเป�นปPาต นน้ําลําธาร  
        - สร างฝายทดน้ําหรือแก มลิงในพ้ืนท่ีด านเหนือน้ําของเข่ือนศรีนครินทร� เพ่ือ
เก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากจากพ้ืนท่ีต นน้ําท่ีมีความลาดชันสูง 
        - สนับสนุน อบต. ในการกํากับดูแลการใช ประโยชน�ท่ีดินให เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับกรมชลประทาน อบต.และ
อุทยานแห�งชาติท่ีเก่ียวข อง 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  

        - เก็บรวบรวมข อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลุ�มน้ํ าแม�กลอง         
อย�างต�อเนื่อง  
        - ทําการวิเคราะห�ข อมูลฝน น้ําท�า ปริมาณตะกอน และประเมินผลกระทบ
ของตัวแปรเหล�านี้เป�นระยะตามความเหมาะสม 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. 

    5.2.1.2 คุณภาพน้ําผิวดิน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ท้ังนี้เพ่ือเป�นการปGองกันผลกระทบท่ีอาจจะทําให น้ําในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือน      
ศรีนครินทร�มีแนวโน มคุณภาพลดตํ่าลงได  และเพ่ือเป�นการลดผลกระทบท่ีจะทําให น้ําในพ้ืนท่ีท ายเข่ือน          
ศรีนครินทร�ท่ีปFจจุบันมีคุณภาพน้ําลดตํ่าลง จึงควรดําเนินการประชาสัมพันธ� เพ่ือขอความร�วมมือจาก
ผู เก่ียวข อง ในการจัดทําระบบการจัดการน้ําเสียจากชุมชนหรือกิจกรรมต�างๆ รอบแนวฝFUงลําน้ําก�อนท่ีจะ
ปล�อยท้ิงลงสู�แหล�งน้ํา  
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. และมี อบต. เป�นหน�วยงานสนับสนุน  

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอ�างเก็บน้ําและท ายเข่ือน โดยทําการตรวจวัด
ดัชนีคุณภาพน้ําพ้ืนฐาน ได แก� อุณหภูมิ พีเอช ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด ออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย� (BOD) แบคทีเรียโคลิฟอร�มท้ังหมด และ ฟ-คัลโคลิฟอร�มแบคทีเรีย ป-ละ 2 
ครั้ง ในช�วงฤดูแล งและฤดูฝน โดยมีจุดเก็บตัวอย�างในอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 13 จุด และ
บริเวณท ายเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน 14 จุด (ตาราง 5-1) การศึกษายังพบว�าในพ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนศรี
นครินทร�มีการใช ยาฆ�าแมลงและยาปราบศัตรูพืชในปริมาณมาก จึงควรเพ่ิมมาตรการติดตามตรวจสอบด าน
โลหะหนัก ได แก� สารหนู แคดเมียม ทองแดง ปรอท นิเก้ิล ตะก่ัว และสังกะสี ร�วมกับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�   
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

5-5 

ตาราง 5-1 จุดเก็บตัวอย-างคุณภาพน้ําผิวดินในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และท�ายเข่ือนศรีนครินทร 
จุดเก็บตัวอย-างในอ-างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร  

จํานวน 13 จุด 
จุดเก็บตัวอย-างบริเวณท�ายเข่ือนศรีนครินทร  

จํานวน 14 จุด 
จุดท่ี ช่ือสถานท่ี พิกัด จุดท่ี ช่ือสถานท่ี พิกัด 

1 บ านแม�ละมุ�น 47P0516725 UTM 1609049 1 ท ายเข่ือนศรีนครินทร� 47 P 0513556 UTM 1592751 
2 ห วยแม�ละมุ�น 47P0518148 UTM 1609100 2 สะพานเจ าเณร 1 47 P 0514954 UTM 1591882 
3 บ านท�าสนุ�น 47P0503227 UTM 1608850 3 สะพานเจ าเณร 2 47 P 0515466 UTM 1590402  
4 บ านสองคลอง 47P0503447 UTM 1611934 4 หน าบริเวณจุดปล�อยน้ํา หน าโรงผลิตไฟฟGา 47 P 0514160 UTM 1592568 
5 บ านท�าควาย 47P0503173 UTM 1614997 5 แพกวางน อย (ฮับ เอราวัณ) 47 P 0516662 UTM 1587776 
6 ศรีสวัสด์ิ (เดิม) 47P0502646 UTM 1622278 6 บ านแก�งแคบ 47 P 0519557 UTM 1585805 
7 แพท�ากระดาน 47P0510646 UTM 1597997 7 บ านหน าถํ้า 47 P 0521306 UTM 1583554 
8 แพหม�องกระแทะ 47P0512954 UTM 1595056 8 วัดหมอเฒ�า(ซอยวัดหมอเฒ�า 2) 47 P 0522539 UTM 1580455 
9 ลําคลองงู 47P0501441 UTM 1632285 9 น้ําตกผาลั่น (จุดเก็บเป�นแพส�วนตัว) 47 P 0524104 UTM 1578642 
10 ลําขาแข ง 47P0514586 UTM 1651159 10 สะพาน กฟผ. อุทิศ 47 P 0525713 UTM 1573159 
11 ลําน้ําโจน 47P0508178 UTM 1656418 11 ท ายเข่ือนท�าทุ�งนา 47 P 0525661 UTM 1573513 
12 หน าสันเข่ือน 47P0513577 UTM 1593117 12 เข่ือนท�าทุ�งนา 47 P 0525565 UTM 1573682 

13 หน าตําหนัก 47P0512779 UTM 1592493 
13 หน าเข่ือนท�าทุ�งนา 47 P 0525075 UTM 1575609 
14 บ านห วยกุ ง 47 P 0525050 UTM 1575870 

    5.2.1.3 อุทกวิทยาน้ําใต�ดิน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        กฟผ. ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือรวบรวมข อมูลการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต ดินจากบ�อสังเกตการณ�ในพ้ืนท่ีท ายเข่ือน (กระจายตามพ้ืนท่ี
ศึกษา B, C, D และ E) ท่ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีแผนการสํารวจและจัดเก็บไว อย�างต�อเนื่องทุกป- เพ่ือ
นํามาวิเคราะห�อิทธิพลของปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากอิทธิพลของเข่ือน 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

    5.2.1.4 คุณภาพน้ําใต�ดนิ 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ประชาสัมพันธ�และให ความรู เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลให ได 
มาตรฐานก�อนนําไปใช ในการอุปโภค-บริโภค 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับ อบต. และโรงเรียน 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        - 

    5.2.1.5 ทรัพยากรดิน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        -  ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือปรับปรุงการทําการเกษตร          
ให เหมาะสม 
        - ควบคุมการเปQดหน าดินมิให มีผลกระทบต�อการพังทลายของดิน รวมท้ังควร
มีมาตรการอนุรักษ�ดินและน้ํา 
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        - ส�งเสริมการปลูกปPา รวมถึงการฟWXนฟูพ้ืนท่ีปPาเสื่อมโทรมบริเวณเหนือเข่ือน          
ให กลายเป�นปPาต นน้ําลําธาร 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับ อบต. และเกษตรอําเภอ 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  

        - 

    5.2.1.6 การกัดเซาะและการตกตะกอน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

        - สนับสนุนให มีการควบคุมการใช ประโยชน�ท่ีดินบริเวณเหนืออ�างเก็บน้ํา 
รวมถึงการกําหนดระยะห�างจากพ้ืนท่ีท่ีมีการใช ประโยชน�ท่ีดินกับลําน้ํา จะส�งผลต�อการชะล างหน าดิน          
ซ่ึงเป�นต นเหตุสําคัญท่ีทําให อ�างเก็บน้ําและลําน้ําต้ืนเขิน 
        - จัดต้ังสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอนเหนืออ�างเก็บน้ํา เพ่ือใช เป�นข อมูลในการ
วิเคราะห�ปริมาณตะกอนแขวนลอยเข าสู�อ�างเก็บน้ํา  
        - จัดทําแผนประชาสัมพันธ� เพ่ือให ข อมูลและความรู ทางวิชาการเก่ียวกับ
กิจกรรมการใช พ้ืนท่ีรอบอ�างเก็บน้ําท่ีมีผลต�อการตกตะกอนในอ�างเก็บน้ํา เพ่ือบริหารจัดการเข่ือนอย�างต�อเนื่อง 

        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. และมี อบต. เป�นหน�วยงานสนับสนุน 

       2)  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  

        - บันทึกข อมูลตะกอนของสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอนเหนืออ�างเก็บน้ํา         
ท่ีเสนอแนะให จัดต้ังข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
        - ทําการวิเคราะห�ข อมูลตะกอนในอ�างเก็บน้ําและประเมินผลกระทบเป�น
ระยะ 

        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. 

    5.2.1.7 ธรณีวิทยาและแผ-นดินไหว 

       เม่ือพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดแผ�นดินไหวในเขตรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ซ่ึงอาจมีผล
ต�อความม่ันคงแข็งแรงของตัวเข่ือน และหากเกิดการพิบัติแล วจะก�อให เกิดผลกระทบต�อประชาชน         
เป�นวงกว าง ซ่ึงต องให ความสําคัญ ซ่ึงในปFจจุบัน กฟผ. มีการดําเนินการอย�างต�อเนื่องและเป�นระบบในเรื่อง
การใช งานและการบํารุงรักษาเข่ือนศรีนครินทร�ซ่ึงดําเนินการมากว�า 30 ป- แล ว นอกจากนี้ยังดําเนินการ          
ในเรื่อง มาตรการเฝGาระวังและเตรียมความพร อมของประชาชน มาตรการปGองกันและลดผลกระทบ
มาตรการดําเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และมาตรการสร างความม่ันใจให กับประชาชนโดยการติดต้ังกล อง 
CCTV ให เห็นภาพสันเข่ือนและตัวเข่ือนท่ีเป�นปFจจุบัน อย�างไรก็ตาม ในการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี พบว�า ยังมีความวิตกกังวลเก่ียวกับแผ�นดินไหวท่ีอาจทําให เกิดภัยพิบัติกับเข่ือน           
ศรีนครินทร� จึงได เสนอมาตรการดังนี้  

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

        - ดําเนินการเรื่องการใช งานและการบํารุงรักษาเข่ือนศรีนครินทร�อย�าง
ต�อเนื่องและเป�นระบบ  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

5-7 

        - มีมาตรการเฝGาระวังและเตรียมความพร อมของประชาชนเม่ือเกิดเหตุ และ            
มีมาตรการสร างความม่ันใจให กับประชาชนโดยการติดต้ังกล อง CCTV ให เห็นภาพสันเข่ือนและตัวเข่ือนท่ี
เป�นปFจจุบัน  
        - ประชาสัมพันธ�ให ความรู และสร างความเข าใจท่ีถูกต องแก�ชุมชน รวมท้ังกลุ�ม
เยาวชน เก่ียวกับการเกิดแผ�นดินไหวท่ีกระทบต�อเข่ือน การเตรียมพร อมของแผนฉุกเฉินและแผนการอพยพ
กรณีเกิดภัยพิบัติ 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  

        ติดตามตรวจสอบการเกิดแผ�นดินไหวบริเวณเข่ือน ความม่ันคงปลอดภัยของ
เข่ือนและโครงสร างองค�ประกอบ เป�นประจําอย�างต�อเนื่อง (ซ่ึง กฟผ. โดยแผนกบํารุงรักษาเข่ือนและ
อาคารโรงไฟฟGา กองบํารุงรักษาโยธา เข่ือนศรีนครินทร� ได จัดทําแผนการดําเนินงานติดตามตรวจสอบ 
ประจําป-งบประมาณทุกป-อย�างต�อเนื่องอยู�แล ว) 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. 

  5.2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
    ทรัพยากรสิ่งแวดล อมทางชีวภาพ มีการเสนอมาตรการ แนวทางปGองกัน แก ไข และลด
ผลกระทบด านนิเวศวิทยาแหล�งน้ํา ปPาไม  และสัตว�ปPา ดังนี้ 

    5.2.2.1 นิเวศวิทยาแหล-งน้ํา 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - สนับสนุนกิจกรรมการฝgกอบรม ในการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ํา  
        - สนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ํา โดยปล�อยพันธุ�ปลาลงในบริเวณอ�าง
เก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร�  
        - ส�งเสริมให ใช น้ําหมักชีวภาพแทนการใช ยาฆ�าแมลง และยาฆ�าหญ า 

        โดยหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. กรมประมง และ อบต. 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        - ติดตามจับกุมการลักลอบจับสัตว�น้ํา  
        - ติดตามตรวจสอบปริมาณการจับปลาหรือสัตว�น้ําขนาดเล็กของท�าปลา          
ในพ้ืนท่ี ป-ละ 2 ครั้ง  
        - เก็บตัวอย�างเพ่ือทําการวิเคราะห�ชนิดและปริมาณของปลา ตลอดจนระบบ
นิเวศของแพลงก�ตอนสัตว�และพืช สัตว�หน าดิน รวมถึงพืชน้ํา รวมท้ังเก็บตัวอย�างน้ําเพ่ือทําการวิเคราะห�หา
ชนิดและปริมาณสารเคมีท่ีอาจเป�นอันตรายต�อสัตว�น้ํา ป-ละ 2 ครั้ง ท้ัง 8 สถานี ซ่ึงเป�นสถานีท่ีทําการเก็บ
ตัวอย�างเพ่ือสํารวจสภาพปFจจุบัน ดังตาราง 5-2  
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ตาราง  5-2  พิกัดทางภูมิศาสตรและสถานท่ีสุ-มเก็บตัวอย-างแพลงกตอน สัตวหน�าดิน และพรรณไม�น้ํา 

จุดสํารวจท่ี 
พิกัดทางภูมิศาสตร (UTM) 

สถานีเก็บตัวอย-าง 
เส�นรุ�ง (No) เส�นแวง (Eo) 

ตอนบน 
SW 1 14o.55.546 099o.07.170 บริเวณกลางนํ้าสามประสบ 
SW 2 14o.55.244 099o.07.291 บริเวณกลางลํานํ้าแม�กลอง ตรงแนวเขาแม�พล ู
SW 3 14o.50.763 099o.01.337 บริเวณกลางนํ้า บ านองหล ุ
ตอนกลาง 
SW 4 14o.45.122 099o.01.106 บริเวณปากทางเข าห วยลาํคลองงู 
SW 5 14o.43.483 099o.03.300 บริเวณกลางนํ้า บ านองสิต 
ตอนล-าง 
SW 6 14o.33.024 099o.04.337 บริเวณใกล ฝFUง บ านหาดแตง ฝFUงตะวันออก  
SW 7 14o.29.239 099o.08.340 บริเวณกลางนํ้า ปากทางเข าพุนํ้าเปรี้ยว 
SW 8 14o.25.850 099o.07.173 บริเวณบ านหม�องกระแทะ หน าสนัเข่ือน 

    5.2.2.2 ป+าไม� 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

        - สนับสนุนกิจกรรมการฝgกอบรมการอนุรักษ�ทรัพยากรปPาไม และปGองกันไฟปPา  
        - ส�งเสริมการปลูกปPาและต้ังศูนย�อนุรักษ�ปPาไม  และสนับสนุนกิจกรรมของ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาเป�นมัคคุเทศก�การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
        โดยหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับ กรมปPาไม  และกรมอุทยาน
แห�งชาติ สัตว�ปPา และพันธุ�พืช 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        ติดตามจับกุมการลักลอบตัดไม ทําลายปPา 
        โดยหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมปPาไม  และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปPา และ
พันธุ�พืช 

    5.2.2.3 สัตวป+า 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - สนับสนุนกิจกรรมการฝgกอบรมการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�ปPา โดยเฉพาะ
ประเด็นการไม�รบกวนเส นทางเดินของสัตว�ปPาและแหล�งท่ีอยู�อาศัยของนกและไก�ปPา  
        - ส�งเสริมการมีส�วนร�วมการอนุรักษ�ปPาไม ของชุมชนในเขตอุทยานแห�งชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปPา เพ่ือเป�นถ่ินอาศัยและทางเดินสัตว�ปPา 
        โดยหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. ร�วมกับ กรมปPาไม  และกรมอุทยาน
แห�งชาติ สัตว�ปPา และพันธุ�พืช 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        ติดตามจับกุมการลักลอบล�าสัตว�ปPาและจุดไฟเผาปPา 
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        โดยหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมปPาไม  และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปPา และ
พันธุ�พืช 

  5.2.3 คุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย 
    คุณค�าการใช ประโยชน�ของมนุษย� มีการเสนอมาตรการ แนวทางปGองกัน แก ไข และลด
ผลกระทบด านการใช ประโยชน�ท่ีดิน การคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา การเกษตรกรรม และอุทกภัยและการปGองกันน้ําท�วม ดังนี้ 

    5.2.3.1 การใช�ประโยชนท่ีดิน 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - ให ความรู ด านการเกษตรกรรมท่ีถูกวิธี  
        - ส�งเสริมเกษตรอินทรีย� ปลูกพืชผสมผสาน และใช ท่ีดินให เกิดประโยชน�สูงสุด 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาท่ีดิน  

       2)  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        - ตรวจสอบแนวหลักเขตอย�างต�อเนื่อง  
        - ติดตามและปGองกันมิให เกิดปFญหาบุกรุกพ้ืนท่ีปPาไม  
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมปPาไม  และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปPา 
และพันธุ�พืช  

    5.2.3.2 การคมนาคมขนส-ง 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ทําการตรวจสอบ ซ�อมแซม และเฝGาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการกัดเซาะ ดินถล�ม 
และน้ําท�วมขัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งเส นทางหลวงชนบท 6093 ซ่ึงเป�นเส นทางลัดจากน้ําตกห วยแม�ขม้ินผ�าน
พ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงจะเชื่อมต�อกับเส นทางหลวงแผ�นดิน 323 
       โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        ติดตามตรวจสอบสภาพถนนและซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร�
และพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีรับผิดชอบเป�นระยะ 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง 

    5.2.3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

       1)  มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ตรวจสอบตัดแต�งก่ิงต นไม ไม�ให พาดผ�านแนวสายไฟ 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ อบต. และการไฟฟGาส�วนภูมิภาค  
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       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
        ทําการตรวจสอบระบบและสายไฟฟGา รวมท้ังต นไม ท่ีอยู�ใกล แนวสายไฟฟGา  
รอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร�   
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ อบต. และการไฟฟGาส�วนภูมิภาค  

    5.2.3.4 การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - รณรงค�ให ความรู เก่ียวกับการทําประมงเชิงอนุรักษ�แก�ชุมชน 
        - ให ความรู กับประชาชนเก่ียวกับการใช ยาฆ�าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช/ยาฆ�า
หญ า อย�างถูกต องและเหมาะสม 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        ติดตามจับกุมการลักลอบจับสัตว�น้ํา 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมประมง 

    5.2.3.5 การเกษตรกรรม 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ส�งเสริมการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือลดการใช ยาฆ�าแมลง ยาปราศัตรูพืช และ
ยาฆ�าหญ า 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมส�งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        - 

    5.2.3.6 อุทกภัยและการป"องกันน้ําท-วม 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ควบคุมและกําจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางลําน้ํา  
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ อบต. 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        ตรวจสอบและปGองกันต นไม ตามตลิ่งล ม รวมท้ังปGองกันผักตบชวา และพืชน้ํา
ไม�ให กีดขวางเส นทางน้ําไหลในช�วงฤดูฝน 
        โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ อบต. 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ"าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร     การไฟฟ"าฝ+ายผลิตแห-งประเทศไทย 
 

 

5-11 

  5.2.4 คุณค-าต-อคุณภาพชีวิต 
    คุณค�าต�อคุณภาพชีวิต มีการเสนอมาตรการ แนวทางปGองกัน แก ไข และลดผลกระทบด าน
สภาพเศรษฐกิจสังคม การท�องเท่ียวและสุนทรียภาพ และการสาธารณสุข ดังนี้ 

    5.2.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        ประสานงานหน�วยงานท องถ่ินสํารวจข อมูล เพ่ือทําการข้ึนทะเบียนออก
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
        โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. องค�การบริหารส�วนตําบล 
สํานักงานท่ีดินจังหวัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง 
       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        บูรณาการหน�วยงานประสานแผนยุทธศาสตร�ในส�วนท่ีเก่ียวข อง 
        โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  คือ กฟผ. องค�การบริหารส�วนตําบล 
สํานักงานท่ีดินจังหวัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง 

    5.2.4.2 การท-องเท่ียวและสุนทรียภาพ 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเข่ือนศรีนครินทร�และพ้ืนท่ีใกล เคียง  
        - จัดทําปGายประชาสัมพันธ� หรือปGายบอกสถานท่ีท�องเท่ียวให ชัดเจน  
        - จัดทําปGายรณรงค�การรักษาความสะอาด และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยให เพียงพอ 
        - จัดฝgกอบรมอาชีพมัคคุเทศก�แก�ผู แทนชุมชนเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว 
        - จัดฝgกอบรมการสร างอาชีพและรายได โดยการนําสินค าพ้ืนเมืองมาจัดทําเป�น
สินค า เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างเป�นรูปธรรม 
        โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ กฟผ. องค�การบริหารส�วนตําบล และการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี (ททท.) 
        โดยมีหน�วยงานท่ีสนับสนุน คือ สมาคมมัคคุเทศก�อาชีพแห�งประเทศไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        - 

    5.2.4.3 การสาธารณสุข 

       1) มาตรการป"องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
        - สนับสนุนให เพ่ิมจํานวนศูนย�บริการสุขภาพชุมชน (Primary Care Unit) 
เพ่ือให ประชาชนทุกคนเข าถึงบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต น ในการดําเนินการท่ีมุ�งเน น หนึ่งหมู�บ าน หนึ่ง
ศูนย�สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit) 
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        - สนับสนุนให เพ่ิมการบริหารจัดการทางระบาดวิทยา การปGองกันโรคต�างๆ 
ท่ีมาตามฤดูกาล และการประชาสัมพันธ�เพ่ือปGองกันโรค โดยเน นการส�งเสริมสุขภาพสู�หมู�บ านและชุมชน   
ให มีการจัดอบรมในเรื่องการปGองกันโรคต�างๆ  
        - สนับสนุนให เพ่ิมการออกกําลังกาย โดยเพ่ิมสถานท่ีออกกําลังกายภายใน
ชุมชน และอาสาสมัครการออกกําลังกาย 
        โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ สาธารณสุขจังหวัด และหน�วยงานทางการ
แพทย�ในพ้ืนท่ี 
        โดยมีหน�วยงานท่ีสนับสนุน คือ กฟผ. 

       2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
        - จัดให มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.) เพ่ือจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกด านสุขภาพอนามัย และมีการจัดทําโครงการภายใต แผน ได แก� 
         • การเฝGาระวังโรคทางระบาดวิทยา                 
         • การประชาสัมพันธ�การตรวจสุขภาพ และการส�งเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย  
        โดยมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ สาธารณสุขจังหวัด และหน�วยงานทางการ
แพทย�ในพ้ืนท่ี 
        โดยมีหน�วยงานท่ีสนับสนุน คือ กฟผ. 
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ตาราง 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินโครงการเขื่อนศรีนครินทร์ 

ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศลักษณะต่างๆ 

เปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อน ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก จึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบด้านบวกหรือลบ (0)  
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศต่างๆ ในพื้นที่
อ่างเก็บน้ําและใกล้เคียง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อน 
พบว่า การก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ทําให้พื้นที่รับน้ําของ
เขื่อนเปลี่ยนจากสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนไปเป็นพื้นที่อ่าง
เก็บน้ําที่มีพื้นที่น้ําประมาณ 419 ตารางกิโลเมตร ทําให้      
ภูมิประเทศบริเวณเขื่อนและโดยรอบมีทัศนียภาพสวยงาม 
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศ จึงประเมินเป็นผลกระทบ
ทางบวกระดับน้อย (+1)  

- - - -  - - - 

1.2 อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่เขื่อนและ
ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาของ กฟผ. 
ระหว่างปี 2521-2557 เปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อน
พบว่า ภายหลังที่มีเขื่อน อุณหภูมิในฤดูแล้งมีค่าต่ํากว่าช่วง
ก่อนการมีเขื่อน ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าค่อนข้างสูงขึ้นและ
มีค่าใกล้เคียงกันเกือบตลอดทั้งปี (พิสัยค่าเฉลี่ยความชื้น
สัมพัทธ์ 87.9-95.5 % ระหว่างปี 2524-2557) ปริมาณน้ํา
ระเหยรายปีเฉลี่ยมีค่าลดลง (จาก 1,875.05 มิลลิเมตร เป็น 
1,791.06 มิลลิเมตร) ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีจะมีค่า
เพิ่มขึ้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงข้างต้นอาจเนื่องมาจาก
หลายปัจจัย ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากมีแหล่งกักเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ก็อาจเป็นได้ จึงประเมินเป็นผลกระทบ
ด้านบวกระดับน้อย (+1) 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งใช้ข้อมูลจาก
สถานีตรวจวัดอากาศอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างปี 2513-2556 เปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อน
พบว่า ภายหลังที่มีเขื่อน อุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ปีละ 0.01 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงขึ้นโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 0.07 % ปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ยรายปีมีค่า
เพิ่มขึ้นปีละ 0.18 มิลลิเมตร และปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีมีค่า
ลดลงเฉลี่ยปีละ 0.16 มิลลิเมตร โดยสรุปลักษณะภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ประกอบกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงยังคงเป็นไปตามฤดูกาล จึงประเมินว่าไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั้งด้านบวกและด้านลบ (0) 
 สําหรับคุณภาพอากาศบริเวณที่ทําการเขื่อนและชุมชน

- - - - - - - 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ใกล้เคียงที่ทําการตรวจวัดในปัจจุบัน ได้แก่ ฝุ่นละออง
ทั้งหมด ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบว่ามีค่า
น้อยมาก และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป สําหรับระดับความดังของเสียง พบว่า มีค่า
น้อยมาก มี ค่ าอยู่ ในมาตรฐานระดับ เสีย งโดย ทั่ วไป          
ซึ่งกําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ (dBA)  ส่วนค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบว่ามีค่า
ต่ํามาก ส่วนก๊าซมีเทนที่ปลดปล่อยออกมาพบว่า มีค่าน้อย
กว่าค่ามีเทนที่ปลดปล่อยออกมาจากอ่างเก็บกักน้ําในเขต
ร้อน (Tropical Reservoirs) จึงประเมินการดําเนินงานของ
เขื่อนในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั้งด้าน
บวกและด้านลบ (0) 

1.3 อุทกวิทยา 
น้ําผิวดิน 

 การประเมินผลกระทบทางอุทกวิทยาน้ําผิวดิน จะ
พิจารณาผลกระทบในรูปการเปลี่ยนแปลงและการกระจาย
ของปริมาณน้ําท่าด้านเหนือน้ําและด้านท้ายน้ําของเขื่อน           
ช่วงก่อนก่อสร้างเขื่อน (2521-2522) ช่วงก่อสร้างเขื่อนแล้ว
เสร็จ (2522-2556) และในปัจจุบัน (2556) พบว่า  
 ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปีด้านเหนือน้ําของเขื่อน ช่วง
ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จและในปัจจุบัน พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 25 และ 53 เทียบกับก่อนมีเขื่อน ตามลําดับ 
ทั้งนี้ปริมาณน้ําท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะเห็นว่าการมีเขื่อนทําให้
สามารถเก็บกักน้ําทางด้านเหนือเขื่อนที่มีปริมาณมาก 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ และ
ค่อยๆระบายออกท้ายเขื่อนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ จึง
ประเมินเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง (+2)      
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท่าบริเวณท้ายเขื่อน 
พ บ ว่า  ป ริ ม าณ น้ํ า ท่ าร าย เดื อน เฉลี่ ย ใน ช่ วงฤดู ฝ น
(พฤศจิกายน-เมษายน) ลดลง และปริมาณน้ําท่ารายเดือน
เฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) จะเพิ่มมากขึ้น           
คิดเป็นร้อยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ ของปริมาณน้ํา          
ที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ําทั้งปี (4,870.4 ล้าน ลบ.ม.) 
ทั้งนี้เนื่องจากการควบคุมการปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ํา          
ศรีนครินทร์ ซึ่งมีผลดีต่อการลดปริมาณน้ําหลากในช่วงฤดู
ฝนเป็นการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ํา และเพิ่มปริมาณน้ํา       
ในฤดูแล้ง เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ําด้านเกษตรกรรมและ
อุปโภคของประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ําได้ระดับหนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ น้ําท่าจึงเป็นผลกระทบด้านบวก         
ในระดับปานกลาง (+2)   

 - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและบํารุงรักษา
อาคารชลประทานต่างๆ เช่นคันกั้นน้ํา ประตู
ระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา เป็นต้น ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดตั้งสถานีวัดน้ําฝน สถานีวัดน้ําท่า และ
สถานีตรวจวัดปริมาณตะกอนทางด้านเหนือ
เขื่อนศรีนครินทร์ให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้ําย่อย 
โดยดําเนินการตามลําดับความสําคัญ เพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟ้า
พลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ในอนาคต 
- จัดทําโค้งความจุและโค้งเนื้อที่ของอ่างเก็บ
น้ําเขื่อนศรีนครินทร์ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการ
ประเมินศักยภาพการเก็บกักน้ําของเขื่อน          
ศรีนครินทร์ในสภาพปัจจุบัน 
-  ควบคุมการระบายน้ําลงท้ายน้ําของเขื่อนศรี
นครินทร์ เพื่อรักษาสภาพทางอุทกวิทยา โดย
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในลําน้ํา จะต้องไม่
ก่อให้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของลําน้ํา 
- ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อรวบรวม 
ข้อมูลความจุและความสามารถในการระบาย
น้ําของลําน้ําท้ายเขื่อน รวมถึงการบุกรุกของ
พื้นที่ชุมชนริมฝั่งลําน้ํา 
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ําแควใหญ่ตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะ
จากน้ํา ซึ่งรวมถึงการปลูกหญ้าแฝกและการ
ปลูกพืชหมุนเวียน การสร้างสิ่งกีดขวางตาม

กฟผ. 
 
 
 

กฟผ.  
 
 
 
 
 
 

กฟผ.  
 
 
 

กฟผ.  
 
 
 

กฟผ. 
ร่วมกับกรม

ชลประทาน และ 
อบต. 

กฟผ. ร่วมกับ อบต. 
 
 
 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 
 

- เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของ 
ลุ่มน้ําแม่กลองอย่างต่อเนื่อง 
- วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลฝน  น้ํ า ท่ า 
ปริมาณตะกอน และประเมินผล
กระท บ ขอ งตั วแ ป ร เห ล่ า นี้        
เป็นระยะตามความเหมาะสม 

 

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
แนวระดับ เพื่อลดการพังทลายของดินและ
ความรุนแรงของน้ําหลาก จากพื้นที่ต้นน้ําที่มี
ความลาดชันสูง 
-  ส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งส่งเสริมการปลูก
ป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่รก
ร้างว่างเปล่ า ในบริ เวณ ด้ าน เห นือ เขื่อน        
ให้กลายเป็นป่าต้นน้ําลําธาร 
-  สร้างฝายทดน้ําหรือแก้มลิงในพื้นที่ด้าน
เหนือน้ําของเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเก็บกักน้ํา
และชะลอน้ําหลากจากพื้นที่ต้นน้ําที่มีความ
ลาดชันสูง 
 -  สนับสนุน อบต. ในการกํากับดูแลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ 

  
 
 
กฟผ. ร่วมกับ อบต. 
และอุทยานแห่งชาต ิ

ที่เกี่ยวข้อง 
 

กฟผ. ร่วมกับ อบต. 
และอุทยานแห่งชาต ิ

ที่เกี่ยวข้อง  
 

อบต. ร่วมกับ กฟผ. 

 
 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

1.4 คุณภาพน้ํา  
ผิวดิน 

 คุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ (ตั้งแต่บริเวณ
หน้าสันเขื่อน ไปจนถึงบริเวณลําคลองงู) ได้แก่ อุณหภูมิ           
พีเอช ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ออกซิเจนละลายน้ํา 
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งในฤดูฝน
และฤดูแล้ง เปรียบเทียบข้อมูลหลังการก่อสร้างเขื่อนจนถึง
ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2523, 2529-2530, 2531-2557 ที่มีการ
เก็บรวบรวมไว้ และการสํารวจภาคสนามในปี 2557-2558 
พบว่า น้ํายังคงมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ําในอ่างยังไม่ได้
รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากกิจกรรมต่างๆ ในอ่างเก็บ
น้ํา จึงประเมินว่า ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ทั้งด้านบวกและด้านลบ (0) 
 ส่วนคุณภาพน้ําท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งแต่บริเวณจุด
ปล่อยน้ําหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จนถึงบริเวณ
สะพาน กฟผ. อุทิศ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง เปรียบเทียบข้อมูล
หลังการก่อสร้างเขื่อนจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2529-2530, 
2539-2557 ที่ มี ก าร เก็บ รวบรวม ไว้  แล ะการสํ ารวจ
ภาคสนามในปี 2557-2558 พบว่า น้ํามีแนวโน้มคุณภาพ
ต่ําลง โดยเปลี่ยนจากน้ําที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 หลังการสร้างเขื่อน (ปี 2529-
2530) เป็นน้ําที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 โดยดัชนีคุณภาพน้ําที่
มีคุณภาพต่ําลง คือ ค่าออกซิเจนละลายน้ํา และปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) นอกจากนี้น้ํายังมี
คุณภาพต่ํากว่าประกาศกรมควบคุมมลพิษที่กําหนดประเภท

   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่
อาจจะทําให้ น้ําใน พื้น ที่ อ่างเก็บ น้ําเขื่อน              
ศรีนครินทร์มีแนวโน้มคุณภาพลดต่ําลงได้  
และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะทําให้น้ํา       
ในพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ปัจจุบันมี
คุณ ภาพ น้ํ าลดต่ํ าล ง จึ งควรดํ า เนินการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทําระบบการจัดการน้ํา
เสียจากชุมชนหรือกิจกรรมต่างๆ รอบแนวฝั่ง
ลําน้ําก่อนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา  
 

กฟผ. ร่วมกับ อบต. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 

     ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําในอ่างเก็บน้ําและท้ายเขื่อน 
โดยทําการตรวจวัดดัชนีคุณภาพ
น้ํ า พื้ น ฐาน  ได้ แ ก่  อุณ ห ภู มิ          
พีเอช ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
ออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) แบ ค ที เรี ย โคลิ ฟ อร์ ม
ทั้งหมด และฟี คัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน โดยมีจุดเก็บ
ตั วอย่ างใน อ่างเก็บ น้ํ าเขื่อน            
ศรีนครินทร์  จํ านวน 13 จุด 
ได้แก่ บ้านแม่ละมุ่น ห้วยแม่ละ
มุ่น บ้านท่าสนุ่น บ้านสองคลอง 
บ้ าน ท่ าค วาย  ศ รีส วัสดิ์ เดิ ม         
แ พ ท่ าก ร ะ ด า น  แ พ ห ม่ อ ง
กระแทะ ลําคลองงู ลําขาแข้ง 
ลําน้ําโจน หน้าสันเขื่อนและหน้า
ตําหนัก และบริเวณท้ายเขื่อน  
ศรีนครินทร์  จํ านวน 14 จุด 
ได้แก่ ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ 
สะพานเจ้าเณร 1 สะพานเจ้า
เณร 2 หน้าบริ เวณ จุดปล่อย
น้ําหน้าโรงผลิตไฟฟ้า แพกวาง
น้อย (ฮับ เอราวัณ) บ้านแก่ง

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินงานโรงฟ้าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์                                                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

5-16 
 

ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ของแหล่งน้ําในแม่น้ําแควใหญ่ ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ําแคว
ใหญ่ ถนนริมน้ําหน้าเมือง ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง 
กาญจนบุรี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงบริเวณสะพานบ้านเจ้าเณร 1 
บริเวณท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรี
สวัสดิ์  เป็นแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ทั้งนี้การลดต่ําลงของ
คุณภาพน้ําอาจเนื่องมาจากปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลที่มาจาก
การขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒ นาท่องเที่ ยวตลอดแนวฝั่ งลํ า น้ํ า จะเห็น ว่าการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํามิได้เป็นผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินงานของเขื่อน แต่คุณภาพน้ําที่ลดต่ําลงอาจส่งผลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ในอ่างเก็บ น้ําท่าทุ่งนาจึงประเมินเป็น
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ําด้านลบระดับต่ํา (-1) 

แคบ บ้านหน้าถ้ํา วัดหมอเฒ่า 
น้ําตกผาลั่ น   สะพาน กฟผ. 
อุทิศ ท้ายเขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อน
ท่าทุ่งนา หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา 
และบ้านห้วยกุ้ง  
(ปัจจุบัน กฟผ. ดําเนินการอยู่
แล้ว ปีละ 2 ครั้ง) 
นอกจากนี้ควรมีการติดตาม
ตรวจสอบโลหะห นัก ได้ แ ก่    
สารหนู แคดเมียม ทองแดง 
ปรอท นิเกิ้ล ตะกั่ว และสังกะสี 
ร่วมกับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําพื้นฐานในพื้นที่อ่าง
เก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ 

1.5 อุทกวิทยาน้ําใต้
ดิน 

     อุทกวิทยาน้ําใต้ดินบริเวณพื้นที่เขื่อนและใกล้เคียง 
(พื้นที่ B) พบว่า การกักเก็บน้ําของเขื่อนศรีนครินทร์ มีผล 
ทําให้ระดับน้ําใต้ดินของพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ํา
สูงขึ้น และมีการเพิ่มเติมน้ําใต้ดิน (recharge) ในบริเวณนี้
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการทําหน้าที่เป็นเหมือนระบบการ
เติมน้ําใต้ดิน หรือ Managed Aquifer Recharge (MAR) 
แบบ Percolation tank ทําให้การเติมน้ําลงสู่แหล่งน้ําใต้
ดินมีความสม่ําเสมอมากขึ้น จึงเกิดผลดีต่อระบบอุทก
ธรณีวิทยาและการใช้น้ําใต้ดินในพื้นที่นี้ โดยเฉพาะจะมีผล
ต่อการเพิ่มของระดับน้ําใต้ดิน และสอดคล้องกับการศึกษา
ในปี 2530 ที่สรุปว่า การเก็บกักน้ําของเขื่อนศรีนครินทร์จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อธรณวีิทยาของแหล่งน้ําบาดาล แต่จะมผีล
ต่อการไหลของระดับน้ําหรือการเก็บน้ําใต้ดิน จึงประเมิน
เป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 
 ส่วนบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้ํา (พื้นที่ C) พบว่า การกัก
เก็บน้ําของเขื่อนศรีนครินทร์ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําผิวดินที่เชื่อมต่อกันกับน้ําใต้ดิน ส่งผลให้ระดับน้ําใต้
ดินยกตัวขึ้น มีการเพิ่มเติมน้ําใต้ดินมากกว่าสภาวะก่อนการ
สร้างเขื่อน และในพื้นที่ท้ายน้ําที่ไกลออกไป เช่น พื้นที่ D 
และ E พบว่า ระดับน้ําในบ่อต่างๆ มีการแกว่งตัวขึ้นลงตาม
ฤดูกาล และผลจากการสูบใช้น้ําบาดาล แต่ยังไม่พบว่าการ
ยกตัวของระดับน้ําใต้ดินทําให้เกิด Water logging และการ
กักเก็บน้ําของเขื่อน ทําให้การพัฒนาใช้น้ําใต้ดินในพื้นที่มี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาการใช้น้ําใต้
ดินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงอาจสรุปว่า อ่างเก็บ
น้ําเขื่อนศรีนครินทร์ จะมีผลต่อการเพิ่มของระดับน้ําใต้ดิน 

- - - - - กฟผ. ประสานงานกับกรม
ท รั พ ย าก ร น้ํ าบ าด าล  เ พื่ อ
รวบ รวม ข้ อ มู ล ก ารติ ด ต าม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
ร ะ ดั บ น้ํ า ใ ต้ ดิ น จ า ก บ่ อ
สังเกตการณ์ในพื้นที่ท้ายเขื่อน 
(กระจายตามพื้นที่ศึกษา B, C, 
D และ E) ที่กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล มีแผนการสํารวจและทํา
การจัดเก็บไว้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
เพื่อนํามาวิเคราะห์อิทธิพลของ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพล
ของเขื่อน 
 

กฟผ. ร่วมกับกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
จึงประเมินเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 

1.6 คุณภาพน้ําใต้ดิน  การประเมินผลกระทบของเขื่อนศรีนครินทร์ต่อคุณภาพ
น้ําใต้ดินบริ เวณ พื้น ที่ เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน โดย
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคุณภาพน้ําบาดาล          
ที่สําคัญ ได้แก่ เหล็ก คลอไรด์ และปริมาณของแข็งละลาย
น้ําทั้งหมด เทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการ
บริโภค  
 ปริมาณเหล็กในปัจจุบัน (สํารวจในปี 2558) มีค่าลดลง 
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาในปี 2530 และมีค่าไม่เกิน 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาล จึงประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพน้ําใต้ดินด้าน
บวกในระดับน้อย (+1) 
 ปริมาณคลอไรด์ ในปัจจุบันและที่ทําการศึกษาในปี 
2530 พบมีค่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม คือมี
ค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นในพื้นที่ชลประทาน 
(พื้นที่ E) ซึ่งมีค่าสูงมาก ทั้งนี้คาดว่าอาจเนื่องมาจากได้รับ
อิทธิพลของน้ําเค็ม จึงประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพน้ํา
ใต้ดินด้านลบระดับน้อยมากหรือไม่มีผลกระทบ (0) 
 ปริมาณของแข็งละลายน้ํา พบมีค่าค่อนข้างสูง ทั้งก่อน
และหลังมีเขื่อน คือมีค่ามากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมี
ค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล ค่าของแข็ง
ละลายน้ําที่มีค่าสูงอาจเป็นเพราะชั้นหินให้น้ําเป็นชั้นหิน
คาร์บอเนต อาจเกิดการละลายและพัดพาโดยน้ําบาดาลเมื่อ
ผ่านชั้นหินดังกล่าว จึงประเมินเป็นไม่มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน (0) 

  น้ําใต้ดิน มี ปัญหาหลักคือ ค่าของแข็ง
ละลายน้ําที่มีค่าสูงมาก เนื่องจากลักษณะของ
ชั้นหินให้น้ําที่เป็นชั้นหินปูน ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ผลกระทบของน้ําใต้ดินที่อาจจะมีต่อผู้ ใช้
โดยเฉพาะเพื่ อการบริโภค จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลให้ได้มาตรฐาน
ก่อนนําไปใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
 

กฟผ. ร่วมกับ อบต.
และโรงเรียน 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- - - 

1.7 ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินบริเวณพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ํา (พื้นที่ A) 
มีปัญหาเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในระดับปาน
กลางถึ งรุนแรงมาก ที่ สุ ด  ห ากไม่ มี การควบ คุมการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เหมาะสม อาจก่อปัญหาการสะสม
ของตะกอนในอ่างเก็บน้ําได้  เช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณอ่าง
เก็บน้ําศรีนครินทร์และโดยรอบ (พื้นที่ B) มีสภาพเป็นป่า
ผลัดใบ ชั้นดินตื้นและมีปัญหาไฟป่าเป็นประจําทุกปี ทําให้
เกิดการชะล้างพังทลายของดินและมีอิทธิพลต่อการสะสม
ของตะกอนดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ําได้ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณ
ตามริมขอบอ่างเก็บน้ํา และพื้นที่ต่อเนื่องใกล้เคียง มีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะการเปิดหน้าดิน
ขนาดใหญ่เพื่อทําเกษตรกรรม พืชไร่ และการใช้ที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวบริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ํา ซึ่ง
หากขาดการควบคุมดูแลการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในบริเวณ
ดังกล่าว คาดว่าจะก่อปัญหาการสะสมของตะกอนในอ่าง

  การแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของ
ดิน ใน พื้น ที่ต้น น้ํ าเขื่อนศรีนครินทร์  ควร
ดําเนินการ ดังนี้  
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงการทําการเกษตรให้เหมาะสม 
- ควบคุมการเปิดหน้าดินมิให้มีผลกระทบต่อ
การพังทลายของดิน รวมทั้งควรมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา  
- ส่งเสริมการปลูกป่า รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
เสื่ อม โทรม บริ เวณ ด้ าน เห นือเขื่อน  ให้
กลายเป็นป่าต้นน้ําลําธาร 
 

กฟผ. ร่วมกับ อบต. 
และเกษตรอําเภอ 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- - - 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
เก็บน้ําได้ จึงประเมินผลกระทบของทรัพยากรดินที่คาดว่า
จะส่งผลการสะสมของตะกอนในอ่างเก็บน้ําได้ในระยะยาว 
เป็นผลกระทบที่มีต่อเขื่อนทางลบระดับน้อย (-1) 
 พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ 
C, D และ E โดยภาพรวมถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจาก
เขื่อนศรีนครินทร์โดยตรง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากน้ํา
ทางด้านการชลประทาน ช่วยพัฒนาทรัพยากรดินให้มีคุณค่า
การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร การพัฒนาเมืองและชุมชน และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น แต่จากการศึกษาทางด้านการชะล้าง
พังทลายของดิน พบว่า มีระดับการชะล้างพังทลายของดิน 
ตั้งแต่ระดับความรุนแรงในระดับน้อย ไปจนถึงความรุนแรง
ในระดับมากที่สุด และคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายพื้นที่เป็นวง
กว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาด้านการใช้
ที่ดินที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาผลกระทบ
สะสมของพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองในระยะยาว อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นในบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าว มิได้เป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
เขื่อนศรีนครินทร์โดยตรง แต่เกิดจากกิจกรรมในการใช้ที่ดิน
และการพัฒนาความเจริญของพื้นที่ ดังนั้นจึงประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขื่อนเป็นศูนย์ (0) 

1.8 การกัดเซาะและ
การตกตะกอน 

 ปริมาณตะกอนที่พัดจากพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ํา จะถูก
เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ํา คิดเป็นปริมาณเฉลีย่ปีละ 1,539,000  
ตั น  (ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น ทั้ ง ห ม ด  : Total Sediment 
Discharge) ทําให้ตะกอนที่ไหลลงพื้นที่ท้ายน้ําลดลง ใน
กรณี ที่ตะกอนเริ่มตกสะสม (Initial Unit Weight) มี ค่า
เท่ากับ 1.01 ตัน/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าอัตราการกัดเซาะ 
(Depth of erosion) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ 
0.088 มม./ปี  อัน เป็นผลมาจากการกัดเซาะหน้าดิน
เนื่องจากปริมาณฝนและผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่ต้นน้ํา จึงทําให้ปริมาณตะกอนที่ตกในอ่างเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้นไปด้วย  ลักษณะดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลาง (+2) เนื่องจากเป็น
การลดปริมาณตะกอนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ํา 

 - สนับสนุนให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริ เวณ เหนืออ่างเก็บ น้ํา รวมถึงการ
กําหนดระยะห่างจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับลําน้ํา อันจะส่งผลต่อการ ชะล้างหน้า
ดิน ซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้อ่างเก็บน้ํา
และลําน้ําตื้นเขิน 
- จัดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอนเหนือ
อ่างเก็บน้ํา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเข้าสู่อ่างเก็บน้ํา 
- จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและ
ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้
พื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ํา ที่มีผลต่อการ
ตกตะกอนในอ่างเก็บ น้ํา เพื่อการบริหาร
จัดการเขื่อนอย่างต่อเนื่อง 

กฟผ. ร่วมกับ อบต.       อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

- บันทึกข้อมูลตะกอนของสถานี
ตรวจวัดปริมาณตะกอนเหนือ
อ่างเก็บน้ําที่เสนอแนะให้จัดตั้ง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตะกอน
ในอ่างเก็บน้ําและประเมินผล
กระทบเป็นระยะ 

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

1.9 ธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

 การประเมินผลกระทบของเขื่อนที่มีต่อธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว ประกอบด้วย การทบทวนข้อมูลแผ่นดินไหว 
และความมั่นคงของเขื่อน 
 แผ่นดินไหว 
 บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ มีรอย

 
 

- ดํ า เ นิ น ก าร เรื่ อ งก าร ใช้ ง าน แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาเขื่อนศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
- มีมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
ของประชาชนเมื่อเกิดเหตุ และมีมาตรการ

กฟผ. 
 

อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 

 ควรมีการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว
บ ริ เวณ เขื่ อ น  ค ว าม มั่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ขื่ อ น แ ล ะ
โครงสร้างองค์ประกอบ เป็น

กฟผ. อยู่ในงบของ
หน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
เลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ซึ่งก่อให้เกิด
แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จากบันทึกสถิติ
แผ่นดินไหวตั้งแต่ 81 ปีก่อนพุทธศักราช ถึงปี พ.ศ. 2537  
มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั้งหมด 113 ครั้ง ในจํานวนนี้ 
11 ครั้ง มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี โดย 
ในปี 2516 ก่อนสร้างเขื่อนเกิดแผ่นดินไหว 1 ครั้ง ไม่มีการ
บันทึกขนาดและความรุนแรง ระหว่างก่อสร้างเขื่อน              
(ปี 2516-2522) ไม่ปรากฏบันทึกสถิติแผ่นดินไหว และหลัง
การ ก่อสร้างเขื่อน  ตั้ งแต่ ปี  2523 เป็นต้ นมา ได้ เกิ ด
แผ่นดิน ไหวใน วัน ที่  22 เมษายน 2526 จุด ศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวอยู่ที่ปลายอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ วัดได้ 
5.9 ริคเตอร์ ถือว่ามีขนาดรุนแรงที่สุด และการสั่นสะเทือน    
มีค่าน้อยมาก ประมาณ 0.02-0.03 g ในทิศทางตั้งฉากกับ
แนวสันเขื่อน และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อน และยังเกิด
แผ่นดิน ไห วขึ้น อีกหลายครั้ งใน ปี  2528, 2531, 2532            
และ 2533 ซึ่งพบว่ามีขนาดไม่เกิน 6 ริกเตอร์ และครั้งล่าสุด
ในปี 2558 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม มีจุด
ศูนย์กลางแผ่นดิน ไหวอยู่ ที่  ต .ปรั งเผล  อ .สั งขละบุ รี           
จ.กาญจนบุรี ขนาด 4.8 ริคเตอร์ ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ 
อ.ทองผาภูมิ ประมาณ 27.21 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อน     
ศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ 97.15 กิโลเมตร ผลการตรวจสอบ
ทั้งสองเขื่อน พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่มีแรง
อัตราเร่งมากระทบ ไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่งสะเทือนได้ 
และตรวจสอบแล้วเขื่อนทั้งสองไม่ได้รับผลกระทบ ส่วน
ชาวบ้านใน 3 อําเภอ คือ สั งขละบุรี ทองผาภูมิ  และ       
ศรีสวัสดิ์ สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ ครั้งที่สองในเดือน
สิงหาคม ขนาด 4.5 มีจุดศูนย์กลางที่ อ.สังขละบุรี รู้สึกสั่น
ไหว ที่ อ.สังขละบุรี สามารถตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด
อัตราเร่งได้ขนาด 0.009 g ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งมีค่าต่ํา
กว่าค่าที่ออกแบบไว้ ขนาด 0.1 g จึงไม่มีผลกระทบกับความ
มั่นคงแข็งแรงของเขื่อน 
 ส่วนอิทธิพลของอ่างเก็บ น้ํ าในการกระตุ้ นให้ เกิด
แผ่นดินไหว พบว่า มีความถี่และขนาดลดลงอย่างมาก ทั้งนี้
เนื่องจากรอยเลื่อนได้มีการปรับสมดุลกับแรงกระทําของน้ํา
ในอ่างเก็บน้ํา  
 จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้ เห็นว่า แผ่นดินไหวในพื้นที่
กาญจนบุรี และที่ตั้งเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีมาแต่เดิมในอดีต 
ยังคงความมีพลังเหมือนเดิม แม้จะมีความถี่ของการเกิดและ
ขนาดของแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจากอิทธิพลอ่างเก็บน้ําที่
กระตุ้ น ให้ เกิดแผ่นดิน ไห วเปลี่ ยนแปลงไปตามการ

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยการติดตั้ง
กล้อง CCTV ให้เห็นภาพสันเขื่อนและตัวเขื่อน
ที่เป็นปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน รวมทั้งกลุ่มเยาวชน 
เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่กระทบต่อเขื่อน 
การเตรียมพร้อมของแผนฉุกเฉินและแผนการ
อพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ 

ประจําอย่างต่อเนื่อง (ซึ่ง กฟผ. 
โดยแผนกบํารุงรักษาเขื่อนและ
อาคารโรงไฟฟ้า กองบํารุงรักษา
โยธา เขื่อนศรีนครินทร์ ได้จัดทํา
แผนการดํ า เนิน งานติดตาม
ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ
ทุกปีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว) 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโทนิคของเปลือกโลก ซึ่งเป็นไปตาม
สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ และขนาดของแผ่นดินไหวอัน
เนื่องมาจากอทธิพลของอ่างเก็บน้ําของเขื่อนที่กระตุ้นให้เกิด
แผ่นดินไหว (RTS) มีขนาดเล็ก ไม่ก่อผลกระทบใดๆ สรุปได้
ว่า การเก็บกักน้ําของเขื่อนไม่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและ
ลบต่อการเกิดแผ่นดินไหว (0)  
 ความมั่นคงของเขื่อน 
 ก าร วิ เค ราะ ห์ ต รวจสอบ ค วาม มั่ น ค งขอ ง เขื่ อ น                     
ศรีนครินทร์ต่อแรงกระทําแผ่นดินไหว โดย กฟผ. ร่วมกับ 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า วิ ศ วก รรม ป ฐ พี แล ะ ฐาน ราก  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2548 สรุปว่า เขื่อน  
ศรีนครินทร์มีความมั่นคงและปลอดภัย และจะไม่พิบัติ
ทันทีทันใด อย่างไรก็ตามอาจเกิดความเสียหายจากการ
สั่นสะเทือนบริเวณสันเขื่อน โดยหากมีแผ่นดินไหวรุนแรง
มาก จะมีการทรุดตัวประมาณ 3.4 เมตร ซึ่งยังน้อยกว่า
ระยะเผื่อล้นของเขื่อน (5 เมตร) นอกจากนี้ตัวเขื่อนได้
ออกแบบให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่จุด
เกิดขนาด 7 ริคเตอร์ 
 การตรวจวัดพฤติกรรมของเขื่อนทุกๆ 2 ปี ซึ่งจาก
รายงานการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน
ประจําปี 2556 พบว่า เขื่อนศรีนครินทร์พร้อมอาคาร
ประกอบ อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย 
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ทุกประการ 
และผลการตรวจวัดการรั่วซึมน้ําผ่านตัวเขื่อนและฐานราก 
ประจําปี พบว่า ปริมาณน้ํารั่วซึมไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
น้ําในอ่างเก็บน้ํา (correlation ต่ํากว่า 0.5) และไม่แสดงค่า
การรั่วซึมที่ผิดปกติไปจากค่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  
 การที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้รับการประเมินว่ามคีวามมัน่คง
และปลอดภัยและอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และไม่มีการ
รั่วซึมของน้ําที่ผิดปกติ จึงประเมินผลกระทบจากการเก็บกัก
น้ํ าของเขื่อน ที่มี ต่ อสิ่ งแวดล้ อมด้ านธรณี วิทยาและ
แผ่นดินไหวและการที่เขื่อนมีโครงสร้างที่สามารถรองรับแรง
กระทําจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมา เป็นไม่มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบ (0) 

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ  
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา  ผลการสํารวจและเก็บตัวอย่าง แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน 

และพรรณไม้ น้ํา ในปัจจุบัน ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ําเขื่อน         
ศรีนครินทร์ จํานวน 8 สถานี ได้แก่ (1) บริเวณกลางน้ําสาม
ประสบ (2) บริเวณกลางลําน้ําแม่กลองตรงแนวเขาแม่พลู 
(3) บริเวณกลางน้ําบ้านองหลุ (4) บริเวณปากทางเข้าห้วย

กรมประมงควร 
มีเวรยาม
ลาดตระเวนที่
เข้มข้น และมสี่วน
ร่วมในการป้องกัน 

- สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
- ปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณ อ่างเก็บน้ําเขื่อน          
ศรีนครินทร์ 
- ส่งเสริมให้ใช้น้ําหมักชีวภาพแทนการใช้ยาฆ่า

กฟผ. กรมประมง 
และ อบต. 

งบของหน่วยงาน 
 
 
 
 

- ติดตามจับกุมการลักลอบจับ
สัตว์น้ํา 
- ติดตามตรวจสอบปริมาณการ
จับปลาหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก
ของท่าปลาในพื้นที่ท่าปลา ปีละ 

กรมประมง 
และ อบต. 

 
 
 

งบของหน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ลําคลองงู (5) บริเวณกลางน้ําบ้านองสิต (6) บริเวณใกล้ฝั่ง 
บ้านหาดแตงฝั่งตะวันออก (7) บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข้า
พุน้ําเปรี้ยว และ (8) บริเวณบ้านหม่องกระแทะหน้าสัน
เขื่อน สรุปได้ ดังนี้ 
 แพลงก์ตอนพืชและสัตว์: ในฤดูฝน พบแพลงก์ตอนพืช 
28 ขนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 22 ชนิด มีค่าความหลากหลาย
เฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ อยู่ในช่วง 1.49-1.76 
และ 0.09-1.58 ตามลําดับ บ่งบอกการกระจายตัวของ
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในระดับปานกลาง 
ในฤดูแล้ง พบมีแพลงก์ตอนพืช 20 ขนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 
17 ชนิด มีค่าความหลากหลายเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์ อยู่ในช่วง 1.67-1.83 และ 0.00-1.50 ตามลําดับ บ่ง
บอกการกระจายตัวของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในระดับปาน
กลางและแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในเกณฑ์ต่ํามากถึงระดับปาน
กลาง ตามลําดับ  
 สัตว์หน้าดิน: ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่น
ของสัตว์หน้าดินก่อนการกักเก็บน้ําในปี พ.ศ. 2514 และ
หลังการเก็บกัก ในปี พ.ศ. 2522-2523 และ ปี พ.ศ. 2529-
2530  ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ พบไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนผลการสํารวจในปัจจุบัน ในพื้นที่อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนศรีนครินทร์ ในช่วงฤดูฝน พบสัตว์หน้าดินรวมทั้งสิ้น 
15 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.14 -
1.33  แสดงว่าการกระจายตัวของสัตว์หน้าดินอยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง ส่วนในฤดูแล้ง พบสัตว์หน้าดินรวมทั้งสิ้น 
19 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ระหว่าง 1.30-1.62 
แสดงว่ามีการกระจายตัวของสัตว์หน้าดินอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง  
 พรรณไม้น้ํา:  พรรณไม้น้ําที่พบในช่วงก่อนสร้างเขื่อน มี 
26 ชนิด เป็นพวกวัชพืช น้ํา อยู่ตามชายฝั่ ง (Marginal 
Weeds)  มีทั้งพืชลอยน้ํา และจมน้ํา  ผลการสํารวจในปัจจุบัน 
ในฤดูฝน พบมีพรรณไม้น้ําทั้งสิ้น 23 ชนิด เป็นพืชชายน้ํา   
มีทั้งพืชลอยน้ําและจมน้ํา  พบมากในบริเวณใกล้ฝั่งในพื้นที่
ตอนล่างและหน้าสันเขื่อน ส่วนในฤดูแล้งระดับน้ําในเขื่อน
ลดลง พบการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําเช่นเดียวกับใน
ฤดูฝน บริเวณตอนกลางและตอนล่างของอ่างเก็บน้ํารวม  
10 ชนิด  
 โดยสรุป สําหรับแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และพรรณไม้
น้ํา ที่สํารวจพบเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจทั้งก่อน 
และหลังสร้างเขื่อนจนถึงปัจจุบัน อยู่ ในเกณฑ์ปกติ จึง
ประเมินได้ว่าไม่มีผลกระทบ (0)  

ตรวจจับ
ลาดตระเวน 
กับอบต. 
 

แมลง และยาฆ่าหญ้า 
 
 

 2 ครั้ง  
- เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง เ พื่ อ ทํ า ก า ร
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ
ปลา ตลอดจนระบบนิเวศของ
แพลงก์ตอนสัตว์และพืช สัตว์
หน้าดิน รวมถึงพืชน้ํา รวมทั้ง
เก็ บ ตั วอย่ าง น้ํ า เพื่ อ ทํ าก าร
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
สารเคมีที่อาจเป็นอ้นตรายต่อ
สัตว์น้ํา ปีละ 2 ครั้ง ทั้ง 8 สถานี 
ซึ่งเป็นสถานี ที่ ทําการสํารวจ
สภาพปัจจุบัน ได้แก่ 
1. บริเวณกลางน้ําสามประสบ 
2. บริเวณกลางลําน้ําแม่กลอง
ตรงแนวเขาแม่พลู 
3. บริเวณกลางน้ํา บ้านองหลุ 
4. บริเวณปากทางเข้าห้วยลํา
คลองงู 
5. บริเวณกลางน้ําบ้านองสิต 
6. บริเวณใกล้ฝั่ง บ้านหาดแตง          
ฝั่งตะวันออก  
7. บริเวณกลางน้ํา ปากทางเข้า
พุน้ําเปรี้ยว 
8. บริเวณบ้านหม่องกระแทะ
หน้าสันเขื่อน  
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
 ปลา : ก่อนการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์มีการสํารวจความ
หลากชนิดของพันธุ์ปลาในแม่น้ําแควน้อย แควใหญ่ และ
แม่น้ําแม่กลอง ปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ปลากราย ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลา
ยี่สก เป็นต้น เมื่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา 
กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปล่อยชนิดพันธุ์ปลา
ลงในพื้นที่อ่างเก็บน้ําทั้งสองเขื่อนเป็นประจําทุกปี ปลาที่
นํามาปล่อย ได้แก่  ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลา
นวลจันทร์ ปลาบึก และปลาไน เป็นต้น จึงทําให้อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนศรีนครินทร์กลายเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลา พบมี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากขึ้นตามลําดับ  
ผลสํารวจแพปลาต่างๆ ในปัจจุบัน ประกอบกับสถิติปลาที่
จับได้ทั้งปี พ.ศ. 2557 ในแต่ละท่าขึ้นปลา 5 แห่ง ในอ่าง
เก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ พบมีชนิดพันธุ์ปลาเฉลี่ย 43 ชนิด 
ส่วนปลาที่จับได้มากที่สุด ได้แก่ ปลากะมัง (ร้อยละ 25.57) จะ
เห็นว่าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ ยังมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้
ในอดีตก่อนการสร้างเขื่อน จึงประเมินการเพิ่มขึ้นของชนิด
พันธุ์ปลาเป็นผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3)  
 และพบว่า ปัจจุบันผลผลิตทางการประมงในอ่างเก็บน้ํา
ของเขื่อนศรีนครินทร์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลักลอบ
ทําประมงด้วยวิธีช๊อตปลาด้วยไฟฟ้าและยิงปลาใต้น้ํา ทําให้
ปลาขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลดน้อยถอยลง  รวมถึง
แนวโน้มการลดลงของตัวอ่อนของชนิดปลาและสัตว์น้ํา 
เนื่องจาก การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์ 
การระบาดของปลาหมอบัตเตอร์ การทําการเกษตรที่ใช้
สารเคมี ในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ํา ทําให้ปริมาณตัวอ่อน
สัตว์น้ําลดลงได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงประเมินเป็น
ผลกระทบทางลบในระดับน้อย (-1) 

2.2 ป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้บริเวณโดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ทาง
ตอนเหนือเขื่อนเชื่อมต่อลงจนถึงตอนใต้ บริเวณท้ายเขื่อน
ท่าทุ่งนา นับเป็นผืนป่าที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อเนื่องกับผืนป่า
ตะวันตกของประเทศไทย ผลการสํารวจสภาพป่าในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรรณ และ
สภาพของผืนป่าโดยรวมมี ไม้ต้น ลูกไม้ และกล้าไม้ ใน
สัดส่วนที่เชื่อได้ว่ามีโอกาสในการทดแทนตามธรรมชาติ
ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูง คือมี
ดัชนีความหลากหลายของ Shanon-Wiener ระหว่าง 1.5 - 
3.5  บ่งชี้ถึงแนวโน้มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้ใน
ปัจจุบัน จึงประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

-เพิ่มหน่วยป้องกัน
รักษาป่า 
- ปล่อยให้ป่า
สามารถสืบต่อพันธุ์
ตามธรรมชาต ิ

- ควรสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า  
- ส่งเสริมการปลูกป่าและตั้งศูนย์อนุรักษ์  
และสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนเพื่อพัฒนา
เป็นมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กฟผ. กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

งบของหน่วยงาน - ติดตามจับกุมการลักลอบตดัไม้
ทําลายป่า และจุดไฟเผาป่า 

กรมป่าไม้ และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

งบของหน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
หลังจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เป็นผลกระทบทางบวก
ในระดับมาก (+3) 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ก่อน
การสร้างเขื่อนพื้นที่ป่าไม้บริเวณสร้างเขื่อนและบริเวณ
โดยรอบ มีร่องรอยการตัดไม้ ทําลายป่า ซึ่งเกิดจากการให้
สัมปทานทําไม้ การสัมปทานทําเหมืองแร่ เป็นที่ตั้งของ
อําเภอศรีสวัสดิ์ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและพื้นที่แหล่ง
ทํามาหากินของชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวลําน้ําและ
โครงข่าย 
 หลังจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ พื้นที่ป่าไม้บริเวณ
ดังกล่าว ได้ถูกประกาศเพิ่มเติมให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ทั้งหมด  
ดังนั้นการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าใน
ปัจจุบัน ในภาพรวมนับได้ว่ามีแนวโน้มของการยุตปิัญหาการ
บุกรุกเพิ่มเติมจากในอดีตลงได้ แต่ยังมีปัญหาในการจัดการ
เฉพาะพื้นที่บุกรุกที่ชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เขตอนุรักษ์
มาก่อน จึงประเมินปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นเป็น
ผลกระทบด้านลบระดับน้อย (-1)  

2.3 สัตว์ป่า  หลังจากดําเนินโครงการเขื่อนศรีนครินทร์มาจนถึง
ปัจจุบัน คาดว่าแนวโน้มการเพิ่มความหลากหลายของสัตว์
ป่า จะเป็นไปในทางที่ดัขึ้นเป็นลําดับ เนื่องมาจากสภาพ
โดยทั่วไปของถิ่นที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มมีความอุดมสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากการฟื้นตัวตามธรรมชาติของสภาพป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณ
โดยรอบ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ทําลายสัตว์ป่า กระจายตัวค่อนข้างทั่วถึงทุกพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีการฟื้นฟูและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้บริเวณ
โดยรอบอ่างเก็บน้ําของชุมชนท้องถิ่น 
 และผลจากการสํารวจบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ พบว่า 
มีชนิดสัตว์ป่าจํานวนทั้งสิ้นถึง 446 ชนิด ประกอบด้วย นก 
145 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 85 ชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทิน
บก 49 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 167 ชนิด ซึ่งใน
จํานวนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 15 ชนิด ได้แก่ 
ช้างป่า กระทิง วัวแดง สมเสร็จ เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่านี้มีถิ่น
ที่อยู่อาศัยหลักในพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 จึงประเมินแนวโน้มการปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เป็นผลกระทบทางบวกระดับมาก (+3) ส่วนการลดลง
ของประชากรสัตว์ป่านั้น จะลดลงเฉพาะในช่วงแรกของการ
ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ทั้งนี้เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่า

- เพิ่มหน่วยป้องกัน
และชุดลาดตระเวน
ของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และอุทยาน
แห่ งชาติ รอบ อ่ าง
เ ก็ บ น้ํ า เ ขื่ อ น       
ศรีนครินทร์เพื่อให้ 
สัตว์ป่าได้อาศัยพื้นที่
รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อน
ศ รี น ค ริ น ท ร์ เ ป็ น
แ ห ล่ ง น้ํ า  แ ห ล่ ง
อ าห ารแ ล ะ พื้ น ที่
วางไข่ของนก และ
ไก่ป่า 

- สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะประเด็นการไม่
รบกวนเส้นทางเดินของสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่
อาศัยของนกและไก่ป่า  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เพื่อเป็นถิ่นอาศัยและทางเดิน
สัตว์ป่า 

กฟผ. กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

งบของหน่วยงาน - ติดตามจับกุมการลักลอบล่า
สัตว์ป่า 

กรมป่าไม้ และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

งบของหน่วยงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ไม้บางส่วนจากสภาพน้ําท่วมขังในอ่างเก็บน้ํา จึงประเมิน
เป็นผลกระทบทางลบระดับน้อย (-1)   

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
3.1 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

 การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้  
 ถึงแม้การก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ทําให้เกิดการสูญเสีย
ผืนป่าในพื้นที่ แต่การมีอ่างเก็บน้ํายังสามารถใช้เป็นเส้นทาง
ในการเข้าถึงผืนป่า หรือเชื่อมโยงกับระบบถนน อํานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการอนุรกัษ์พื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบ 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นผลกระทบทางบวกใน
ระดับมาก (+3)  
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  
 ภายหลังการสร้างเขื่อน ที่ทําการเขื่อนได้กลายเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ มีตลาดซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
ที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ตามริมชายขอบอ่างเก็บน้ํา โดยเฉพาะบริเวณนอกเขตพื้นที่
อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถส่งไปขายยังจังหวัด
กาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนบางส่ วน
กลายเป็นร้านค้าบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวใน
พื้นที่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรม จึงสะท้อนถึง
การมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่น 
จึงประเมินการใช้ที่ดินทางด้านเกษตรกรรมมีผลกระทบใน
ทางบวก (+3) 
 ปัญหาการบุกรุก ลับลอบตัดไม้ และเผาป่า 
 จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ํา พบว่า การ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก มีแนวโน้มการรุกล้ําลําน้ําธรรมชาติ 
พื้ น ที่ บ ริ เวณ ชายฝั่ ง อ่ า งเก็บ น้ํ า  แล ะการ เปิ ด พื้ น ที่
เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ลาดชัน มีผลกระทบให้
พื้นที่ป่าไม้ชายฝั่งบริเวณอ่างเก็บน้ําลดลง นอกจากนี้การใช้
พื้นที่ทําไร่ข้างโพดหรือพืชเชิงเดี่ยว อาจก่อปัญหาการเกิดไฟ
ป่าได้ และยังพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบ
อ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ มีแนวโน้มของการพัฒนาความ
เจริญและขยายตัวทําให้มีการใช้พื้นที่ค่อนข้างเต่อเนื่อง จึง
ก่อให้เกิดปัญกาการบุกรุกพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ป่าไม้ ลําน้ํา
ธรรมชาติ ซึ่งหากขาดการควบคุมที่เหมาะสม อาจจะเกิดผล
กระทบต่ออ่างเก็บน้ําและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในระยะยาว 
จึงประเมินเป็นผลกระทบทางลบในระดับน้อย (-1) 

หน่วยงานควรใช้
กฎหมายอย่าง
เคร่งครดัและรัฐ 
ควรกําหนดเขตพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ชัดเจน 

- ให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรมที่ถูกวิธี 
- ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผสม 
ผสาน และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมวิชาการเกษตร 
และกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

งบของหน่วยงาน - ตรวจสอบแนวหลักเขตอย่าง
ต่อเนื่อง  
- ติดตามและป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

กรมป่าไม ้
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

งบของหน่วยงาน 

3.2 การคมนาคม
ขนส่ง 

 ในช่วงเวลาก่อนการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ โครงข่าย
ถนนที่ใช้เข้าถึงพื้นที่โครงการ ได้แก่ เส้นทางหลวงหมายเลข 

กรมทางหลวงชนบท
และ กรมทางหลวง

ทําการตรวจสอบ ซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ยงต่อการกัดเซาะและดินถลม่และน้ําท่วมขัง 

กรมทางหลวงชนบท
และกรมทางหลวง 

งบของหน่วยงาน 
 

ติดตามตรวจสอบสภาพถนน
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น ที่ ชํ า รุ ด       

กรมทางหลวงชนบท
และกรมทางหลวง 

งบของหน่วยงาน 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
3199 เชื่อมต่อจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปถึงอําเภอศรี
สวัสดิ์ มีสภาพเป็นถนนลาดยางที่ค่อนข้างทรุดโทรม และ
เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้เข้าถึงโครงการเขื่อนศรีนครินทร์  
 ภายหลังการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์  มีการพัฒนา
โครงข่ายถนนเพิ่มมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางบริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ สามารถ
เดินทางโดยรถยนต์ไปน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นได้เป็นวงรอบ เริ่ม
จากเขื่อนศรีนครินทร์ไปตามทางหมายเลข 3199 และใช้แพ
ขนานยนต์ที่บ้านท่าสนุ่น ข้ามพ้วยแม่ละมุ่นไปยังอําเภอศรี
สวัสดิ์ เดินทางต่อไปยังหมู่ 6 บ้านดงเสลา เพื่อข้ามแพขนาน
ยนต์ไปยังน้ําตกห้วยแม่ขมิ้น จากนั้นเดินทางกลับตาม
เส้นทาง กจ. 6043 มายังเขื่อนศรีนครินทร์  
 สําหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงเขื่อน       
ศรีนครินทร์ในปัจจุบัน สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
โดยเส้นทางแรกเป็นเส้นทางสายเก่า เดินทางตามทางหลวง
หมายเลข 4 ถึงจังหวัดนครปฐม และเชื่อมต่อกับเส้นทาง
หมายเลข 323 ผ่านอําเภอบ้านโป่ง อําเภอท่ามะกา อําเภอ
ท่าเรือ และอําเภอท่าม่วง ไปจนถึงตัวเมืองกาญจนบุรี เดิน
ทางเข้าสู่เขื่อนศรีนครินทร์ ตามเส้นทาง 3199 ส่วนเส้นทาง
ที่สองเป็นเส้นทางใหม่ จากกรุงเทพมหานครเดินทางตาม
เส้น 340 ถึงแยกนพวงศ์ตามเส้นทาง 346 ผ่านอําเภอบาง
เลน อําเภอกําแพงแสน ไปจนถึง อําเภอพนมทวน แยกเข้า
เส้นทาง 324 เข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี และเดินทางตาม
เส้นทาง 3199 สู่เขื่อนศรีนครินทร์ 
 ส่วนการคมนาคมทางน้ํา ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ แพ
ขนานยนต์ ข้ามพ้วยแม่ละมุ่นไปยังอําเภอศรีสวัสดิ์ เพราะ
ช่วยย่นระยะการเดินทางประมาณ 30 กิโลเมตร ของ
เส้นทางหลวงแผ่นดิน 3199  
 โครงข่ายการคมนาคมในปัจจุบันที่สามารถเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ ทุกพื้นที่บริเวณ
โดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์ จึงประเมินผลกระทบเป็น
ทางบวกในระดับมาก (+3) 

ควรสนับสนุน
งบประมาณในการ
ซ่อมแซมถนน 
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางหลวงชนบท 6093 
ที่เป็นเส้นทางลัดจากน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นผ่าน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งจะ
เชื่อมต่อกับเส้นทางหลวงแผ่นดิน 323 

 
 
 
 

 
 
 
 

ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์และ
พื้นที่โดยรอบที่รับผิดชอบเป็น
ระยะ 
 

 
 

 
 
 

3.3 สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ภาพรวมของการใช้น้ําสําหรับการบริโภคอุปโภคในพื้นที่
ลุ่มน้ําแม่กลองเขื่อนศรีนครินทร์มีบทบาทสําคัญในการส่งน้ํา
เข้าสู่ระบบประปา ทั้งในเขตเมืองหลักและชุมชนพื้นที่ท้าย
น้ําลุ่มน้ําแม่กลอง ในปัจจุบันมีการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนศรีนครินทร์ เข้าสู่แม่น้ําแม่กลอง เพื่อเป็นแหล่งน้ําดิบ
สําหรับผลิตน้ําประปา ในพื้นที่บริการหลักทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา 

- คุณภาพของ
น้ําประปาเหมาะ
สําหรับการอุปโภค
และบรโิภค 
- ตรวจสอบตลอด
แนวสายไฟฟ้าเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้า
ดับบ่อยๆ 

- ตรวจสอบตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไม่ให้พาดผ่านแนว
สายไฟ 

อบต. และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

งบของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

- ทําการตรวจสอบระบบและ
สายไฟฟ้า และต้นไม้ที่อยู่ใกล้
แนวสายไฟฟ้ารอบพื้นที่เขื่อน             
ศรีนครินทร์  
 
 
 
 

อบต. และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

งบของหน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
 สําหรับในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ 
โดยเฉพาะชุมชนตามแนวถนนหมายเลข 3199 ส่วนใหญ่จะ
มีระบบประปา โดยอาศัยน้ําจากอ่างเก็บน้ําและลําน้ํา          
แควใหญ่ท้ายเขื่อน ส่วนชุมชนในเขตตําบลบนที่สูงหรือเขต
อุทยานแห่งชาติ จะใช้น้ําอุปโภคบริโภคจากประปาภูเขา 
จะเห็นได้ว่าเขื่อนศรีนครินทร์มีบทบาทสําคัญในการส่งน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เป็นหลักประกันความเพียงพอของ
น้ําใช้สําหรับประชาชน ทั้งในบริเวณ พื้นที่ลุ่ม น้ําและ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบางส่วน นอกจากนี้ยังมี
ส่วนสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ํา ได้มีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภคเพิ่มขื้นเป็นลําดับ จึงส่งผลกระทบด้าน
บวกระดับมาก (+3)   
 ไฟฟ้า 
 ในส่วนของไฟฟ้า ในอดีตก่อนสร้างเขื่อน ชุมชนใน
บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถิ่นทุรกันดาร จึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
อาศัยแสงสว่างจากตะเกียง และเครื่องปั่นไฟ ในเวลา
กลางคืน    
 หลังจากสร้างเขื่อนมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนที่ตั้งอยู่พื้นที่
ท้ายเขื่อน และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ําส่วนใหญ่จะมี
ไฟฟ้าใช้แล้ว เว้นแต่ชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงซึ่งจะอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ยังไม่มี
ไฟ ฟ้าใช้ จึงใช้ไฟฟ้าจากโซล่ าเซลล์และเครื่องปั่นไฟ 
นอกจากนี้ เขื่อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการ
ครอบคลุมถึง 21 จังหวัด ดังนั้นเขื่อนศรีนครินทร์จึงมี
ความสําคัญยิ่งในการช่วยรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ จึงประเมินผลกระทบทางด้านการใช้
ไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์เป็นผลกระทบทางบวกในระดับ
มาก (+3) 

3.4 การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 ผลการศึกษา พบว่า ในปี 2530 มีการสํารวจปลาใน
บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ พบมีชนิดพันธุ์ปลารวม 
81 ชนิด มี ชนิด ที่พบมากที่สุด คือ กลุ่ มปลาตะเพียน 
Cyprinids พบมากที่สุด 49 ชนิด  
 ส่วนการสัมภาษณ์แพปลา ในปัจจุบัน (2557-2558) 
พบว่า กลุ่มปลาตะเพียน เป็นปลาที่จับได้มากในอ่างเก็บน้ํา 
ส่วนการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้าน 
พบว่า ยังไม่มีมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นกระชังตามแพพักปลา
ไว้เพื่อขาย ปลาที่นํามาเลี้ยง ได้แก่ ปลากดคัง และ ปริมาณ
ปลาที่จับได้ในเขื่อนที่ท่าขึ้นปลาทั้ง 5 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ.
2553-2557 เฉลี่ยปีละ 233.5 ตัน มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ         
ปีละ 9.1 ล้านบาท ชนิดปลาที่ จับได้  ได้แก่ กลุ่มปลา

กรมประมงควรมี 
เวรยามลาดตระเวน 

- รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทําประมง          
เชิงอนุรักษ์แก่ชุมชน 
- ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่า
แมลง/ยาปราบศัตรูพืช/ยาฆ่าหญ้ า อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

- กรมประมง  
 

- กรมวิชาการเกษตร 

งบของหน่วยงาน - ติ ดตาม จับ กุมการลั กลอบ         
จับสัตว์น้ํา 

กรมประมง งบของหน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ตะเพียน ปลากระมัง และปลานิล เป็นต้น ซึ่งปริมาณปลาที่
จับได้มีมากกว่าปริมาณปลาที่จับได้จากเขื่อนรัชชประภา 
 นอกจากนี้พื้นที่อ่างเก็บน้ํา มีการปล่อยพันธุ์ปลาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลาที่
มีขนาดใหญ่ จึงประเมินแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจํานวนพันธุ์
ปลา เป็นผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3)  
 ส่วนปัญหาในการทําประมงในอ่างเก็บ น้ํา พบว่า 
ปริมาณสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลง มีสาเหตุสําคัญมาจากการใช้
เครื่องมือทําประมงผิดประเภท การดําน้ําใช้ฉมวกยิงปลา
ขนาดใหญ่ใต้น้ํา ทําให้ปลาที่เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ลดจํานวน
ลดลง การลักลอบจับปลาในฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ และการ
ระบาดของปลาหมอบัตเตอร์ ทําให้ชนิดปลาในท้องถิ่น
ขยายพันธุ์ได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้ยาฆ่าแมลงและยา
ปราบศัตรูพืชโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า ซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ํา
โดยเฉพาะในฤดูฝน อาจส่งผลทําให้ตัวอ่อนของสัตว์น้ําลดลง 
เป็นต้น  จึงประเมินผลเป็นผลกระทบในทางลบระดับน้อย        
(-1)  

3.5 การเกษตรกรรม  ภาพรวมของการส่งน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์เข้าสู่ระบบ
ชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลอง และการควบคุมปริมาณ
ระดับการปล่อยน้ําให้อยู่ในความเหมาะสม มีนัยสําคัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพการใช้พื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่
ตอนล่าง โดยเปลี่ยนจากเกษตรกรรมพึ่งพาน้ําฝนเพียงอย่าง
เดียว พัฒนาเป็นเกษตรกรรมที่ใช้ระบบน้ําของชลประทาน
เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะพื้น ที่ 6 จังห วัด ได้แก่ สุพรรณ บุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
ครอบคลุม พื้น ที่ เกษตรกรรม 2,100,000 ไร่  ผ่ านการ
กระจายพื้นที่รับน้ําจากระบบชลประทานจากเขื่อนแม่กลอง 
ทําให้พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนาปี ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ผลิตข้าวคุณภาพและพัฒนาปริมาณผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ระบบชลประทานยังช่วยผลักดันน้ําเค็ม ในพื้นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําแม่กลองโดยเฉพาะ
ใน ฤดู แ ล้ งระห ว่ างเดื อน มี น าคม -พ ฤษ ภ าคม  ทุ ก ปี             
จึงประเมินผลกระทบของเขื่อนที่ช่วยให้ระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตรกรรมของเขื่อนแม่กลองมีความมั่นคงสูงมาก
ยิ่งขึ้น จึงเป็นผลกระทบทางบวกในระดับมาก (+3) 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ 
โดยรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ จากก่อนการสร้าง
เขื่อนมีการทําเกษตรกรรมแบบยังชีพ แต่ในปัจจุบันเป็น
เกษตรกรรมเพื่อการค้าขาย และนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก

ควรจะมีการกําหนด
ขอบเขตในการใช้
ประโยชน์พื้นที่
เกษตรกรรมที่
ชัดเจน 
  
 

- ใช้วิธีทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลด
การใช้ยาฆ่าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช/ยาฆา่หญ้า 
 
 
 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร และ 

กรมวิชาการเกษตร 

งบของหน่วยงาน - - - 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
ยิ่งขึ้น ทําให้มีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้สารเคมีประเภทยาฆ่า
แมลง ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าหญ้า และปล่อยให้กระจาย
ลงสู่อ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ คาดว่าอาจจะก่อปัญหา
ผลกระทบสะสมในระยะยาวได้ จึงประเมินเป็นผลกระทบ
ทางลบในระดับน้อย (-1) 

3.6 อุทกภัยและการ
ป้องกันน้ําท่วม 

 ก่อนมีเขื่อนศรีนครินทร์ จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 
2515 และ พ.ศ. 2517 เกิดปรากฎการณ์น้ําท่วมใหญ่บริเวณ
พื้นที่ราบลุ่มแม่กลองตอนล่าง ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนศรี
นครินทร์ มีพื้นที่รับน้ํา 10,880 ตารางกิโลเมตร ทําให้สามารถ
ควบคุมอัตราการปล่อยน้ําลงแม่น้ําแควใหญ่ได้ ทําให้ปัญหา            
น้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองลดน้อยลง ส่วนกรณีน้ําใน
แม่น้ําแม่กลองล้านตลิ่ง ในปี พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2528 และ 
พ.ศ. 2529 เกิดจากน้ําหลากทุ่งหรือมีปริมาณน้ําฝนตกลงมา
มากตอนล่างบริเวณท้ายเขื่อน มิได้เกิดจากการระบายน้ํา
ของเขื่อนศรีนครินทร์แต่ประการใด และในปัจจุบันเขื่อนแม่
กลองมีปริมาณน้ําหลากน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะน้ํา
หลากที่ไหลจากเขื่อนจะถูกผันเข้าสู่คูรับน้ําเสียก่อน ส่วนที่
เหลือจึงจะระบายลงท้ายน้ํา   
 สภาพปัจจุบันของเขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ําหลากที่
เคยมีการบันทึกไว้มีค่าไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที    
มีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหลากในคาบ 10 ปี 
ปริมาณน้ําไม่เคยสูงถึงระดับที่จําเป็นจะต้องระบายน้ํา         
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ําท่วมของเขื่อนศรีนครินทร์แต่
อย่างใด  
 จึงประเมินผลกระทบทางด้านอุทกภัยและการป้องกัน
น้ําท่วมของเขื่อนศรีนครินทร์เป็นผลกระทบทางบวกระดับ
มาก (+3) 

 - ควบคุมและกําจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวาง
ลําน้ํา 

อบต. งบของหน่วยงาน - ตรวจสอบและป้องกันต้นไม้
ตามตลิ่ งล้ ม  รวม ทั้ งป้ องกัน
ผักตบชวา และพืชน้ําไม่ให้กีด
ขวางเส้นทางน้ํ าไหล ใน ช่วง          
ฤดูฝน 

อบต. งบของหน่วยงาน 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

 การมีเขื่อนศรีนครินทร์ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีสภาพ
สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ และมีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมจากการมีเขื่อนศรีนครินทร์ จึงทําให้ได้รับผลกระทบ
ด้านบวกระดับมาก (+3) 
 การไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ทํากิน/ที่อยู่อาศัยของครัวเรือน
บางส่วน เนื่องจากขั้นตอนการยื่นกรรมสิทธิ์ และการ
ประกาศเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เกิดขึ้นภายหลังการ
อพยพ จึงได้รับผลกระทบด้านลบระดับน้อย (-1) 

- - ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นสํารวจข้อมูล 
เพื่อทําการขึ้นทะเบียนออกกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

กฟผ.  
 อบต. 

สํานักงานที่ดินจังหวัด 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งบของหน่วยงาน 
 

- บูรณาการหน่วยงานประสาน
แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้อง 

กฟผ.  
 อบต. 

สํานักงานที่ดินจังหวัด 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งบของหน่วยงาน 
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ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอจากชุมชน 
และหน่วยงาน

ท้องถิ่น 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี  
(ล้านบาท) มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณต่อปี 

(ล้านบาท) 
4.2 การท่องเที่ยวและ
สุนทรียภาพ 

- การมีเขื่อนศรีนครินทร์ทําให้เกิดการเชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียง 
- การส่งเสริมให้อนุรักษ์วัฒนธรรม/จารีตประเพณีดั้งเดิม 
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- การสร้างอาชีพ และรายได้ จากการค้าขายสินค้าพื้นเมือง
ภายในชุมชน 
  การมีเขื่อนศรีนครินทร์จึงทําให้ด้านการท่องเที่ยว และ
สุนทรียภาพได้รับผลกระทบด้านบวกระดับมาก (+3) 

- การประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมแหล่งการ
ท่ อ ง เที่ ย วบ ริ เวณ
ใกล้เคียง 
-การเดินทาง
คมนาคมไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว 
-ก า ร รั ก ษ าค ว า ม
สะอาดบริเวณเขื่อน
ศ รี น ค ริ น ท ร์ แ ล ะ
พื้นที่ใกล้เคียง 

- ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์
และพื้นที่ใกล้เคียง 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายบอก
สถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน  
- จัดทําป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด 
และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้
เพียงพอ 
- จัดฝึกอบรมอาชีพมัคคุเทศก์แก่ผูแ้ทนชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- จัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพ และการนํา
สินค้าพื้นเมืองมาจัดทําเป็นสินค้าเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

กฟผ. 
อบต. 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย

(ททท.) 
สํานักงานกาญจนบุรี  
เป็นหน่วยงานหลัก 
สมาคมมัคคุเทศก์

อาชีพแห่งประเทศไทย 
และกรมการพัฒนา

ชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน 

งบของหน่วยงาน - - - 

4.3 การสาธารณสุข  การบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและครัวเรือนจากการมีโรงพยาบาลเขื่อนศรี
นครินทร์ สถานบริการสาธารณสุขรัฐ และเอกชน ส่งผลดีต่อ
ประชาชนในพื้นที่ระดับมาก  แต่เนื่องจากการขาดทีม
สุขภาพ และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
กระทบด้านบวกระดับปานกลาง (+2) 

- - สนับสนุนให้เพิ่มจํานวนศูนย์สุขภาพชุมชน 
(Primary Care Unit) เพื่อให้ประชาชนทุกคน
เข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในการ
ดําเนินการที่มุ่งเน้น หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งศูนย์
สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit) 
- สนับสนุนให้เพิ่มการบริหารจัดการทาง
ระบาดวิทยา  การป้องกันโรคต่างๆ ที่มาตาม
ฤดูกาลและการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรค 
โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพสู่หมู่ บ้านและ
ชุมชน ให้มีการจัดอบรมในเรื่องการป้องกัน
โรคต่างๆ  
- สนับสนุนให้เพิ่มการออกกําลังกาย โดยเพิ่ม
สถานที่ออกกําลังกายภายในชุมชน และ
อาสาสมัครการออกกําลังกาย 

สาธารณสุขจังหวัด 
และหน่วยงาน 
ทางการแพทย์ 

ในพื้นที่ 
เป็นหน่วยงานหลัก 
กฟผ. เป็นหน่วยงาน

สนับสนุน 

งบของหน่วยงาน - จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่ บ้ าน  (อสม .) เพื่ อ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานเชิงรุก
ด้านสุขภาพอนามัยและมีการ
จัดทําโครงการภายใต้แผน ดังนี้ 
 • การเฝ้ าระ วังโรคทาง
ระบาดวิทยา 
 • การประชาสัมพันธ์ การ
ตรวจสุขภาพ และการส่งเสริม
สุขภาพการออกกําลังกาย 

สาธารณสุขจังหวัด 
และหน่วยงาน      

ทางการแพทย์ในพื้นที่ 
เป็นหน่วยงานหลัก 
กฟผ. เป็นหน่วยงาน

สนับสนุน 

งบของหน่วยงาน 

4.4 ประวัติศาสตร์
และโบราณคด ี

 ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ ไม่มีการขึ้นทะเบียนแหล่ง
โบราณคดีและไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี  จึงไม่มี
ผลกระทบ (0) 

- - - - - - - 

4.5 การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการ         
เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมสามารถทําได้อย่าง
ทั่วถึง จึงส่งผลกระทบด้านบวกระดับมาก (+3) 

- - - - - - - 
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กรมอุทยานแห;งชาติ สัตวWป_า และพันธุWพืช. http://www.dnp.go.th/Wildlife/technique_ 
document /Status%20of%20Large%20Mammals%20in%20Thailand/Status%20of%20 
Large%20Mammals%20in%20Thailand.pdf (3 ธันวาคม 2558) 

กองสิ่งแวดลHอมทรัพยากรธรณี. 2538. รายงานโครงการศึกษาสํารวจสภาพการแพร;กระจายของสารตะก่ัว          
รอบอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี. ฝ_ายสิง่แวดลHอมทรัพยากรธรณีบนบก               
กองสิ่งแวดลHอมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม. 

กอบกุล ภู;ธราภรณW. 2528. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรท่ีอยู;ในนิคมจัดสรรใหม;ของ
โครงสรHางเข่ือนต;างๆ: ศึกษาเฉพาะกรณีเข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี และเข่ือนลําปาว จังหวัด
กาฬสินธุW. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณWมหาวิทยาลัย. 

กาญจนบุรี ดอท คอม. 2558. เข่ือนศรีนครินทรW. http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/ 
 (22 มีนาคม 2558) 
การท;องเท่ียวแห;งประเทศไทย. 2557. แผนท่ีการท;องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี. 

http://thai.tourismthailand.org (22 ธันวาคม 2557)  
การท;องเท่ียวแห;งประเทศไทย. 2558. แผนท่ีการท;องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี. 

http://thai.tourismthailand.org (2 ธันวาคม 2557)  
การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2530. รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลHอมหลังการสรHาง

เข่ือนศรีนครินทรW (รายงานหลัก เล;มท่ี 2 ตอนท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซHาทWอ๊ีสทWเอเชีย
เทคโนโลยี จํากัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรW. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2530. รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลHอมหลังการสรHาง
เข่ือนศรีนครินทรW (รายงานหลัก เล;มท่ี 2 ตอนท่ี 4 เศรษฐศาสตรW). กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซHาทW
อ๊ีสทWเอเชียเทคโนโลยี จํากัด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรW. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2534. การตรวจสอบเข่ือนศรีนครินทรW ฝ_ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ@า
ฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย.  

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2556. โครงการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลHอมภายหลัง
การดําเนินงานโรงไฟฟ@าพลังน้ําเข่ือนบางลาง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2554. โครงการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลHอมภายหลัง
การดําเนินโครงการพัฒนาแหล;งน้ําขนาดใหญ; (กรณีศึกษา: โครงการเข่ือนรัชชประภา จังหวัด           
สุราษฎรWธานี). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปtญญา คอนซัลแตนทW จํากัด. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2557. ขHอมูลค;าเฉลี่ยคุณภาพน้ําในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW 
และเข่ือนท;าทุ;งนา ปI พ.ศ. 2531-2557. ฝ_ายแพทยWและอนามัย การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 
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การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2557. รายงานประจําปIเข่ือนศรีนครินทรW. ค;าบริหารและดําเนินการเข่ือน
ศรีนครินทรW ปI พ.ศ. 2557. การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทยเข่ือนศรีนครินทรW. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2557. รายงานเพ่ือการพัฒนาอย;างยั่งยืน กฟผ. ประจําปI 2557, 
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=
129 (10 เมษายน 2558) 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2557. รายงานสถิติปลาท่ีจับไดHในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW. 
การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2557. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยเข่ือนและการ

ตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนศรีนครินทรW. ฝ_ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 
การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. สถิติการผลิตกระแสไฟฟ@าของเข่ือนศรีนครินทรW พ.ศ.2523-2557.

เข่ือนศรีนครินทรW การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 
การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. มมป. ประวัติเข่ือนศรีนครินทรW. ศูนยWเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เข่ือนศรีนครินทรW การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. http://snr.egat.co.th/intranet-
snr/index.php?option=com_content& view=article&id =49&Itemid=27  
(25 มิถุนายน 2557)  

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. สถิตินักท;องเท่ียวบริเวณเข่ือนศรีนครินทรW พ.ศ. 2548-2557. 
เข่ือนศรีนครินทรW การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. ประเภทบHานพักรับรองของเข่ือนศรีนครินทรW. 
http://snr.egat.com/index.php/reception (21 มกราคม 2558) 

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. การใหHบริการหHองสัมมนาของเข่ือนศรีนครินทรW. 
http://snr.egat.com/index.php/conference-room (21 มกราคม 2558)  

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. เข่ือนกับมาตรการรองรับแผ;นดินไหว. 
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid
=217 (21 มกราคม 2558)  

การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 2558. สถิติการประมงในอ;างเก็บน้ํา. หน;วยเพาะเลี้ยงสัตวWน้ําเข่ือนท;าทุ;งนา. 
กลุ;มงานยุทธศาสตรWการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี. 2556. แผนพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. www.old.kanpho.go.th (20 ธนัวาคม 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเข่ือน. 2556. รายงานเสร็จงาน การตรวจสอบและ
ประเมินความปลอดภัยของเข่ือนศรีนครินทรW ประจําปI 2556. กองความปลอดภัยเข่ือน  

 ฝ_ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย.  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเข่ือน. 2558. รายงานสรุปผลขHอมูลเครื่องมือตรวจวัด

พฤติกรรมเข่ือนศรีนครินทรWและเข่ือนท;าทุ;งนาประจําปI 2558. กองความปลอดภัยเข่ือน  
ฝ_ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย 

จังหวัดกาญจนบุรี และ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 2550. แผนวิจัยทรัพยากรประมงระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดลHอมทางน้ํา อ;างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณW และอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW  
จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี. 

จินตนา ดํารงไตรภพ, ศักด์ิสิทธิ์ วิบูลสุข และ ศิริพร รัตนสมบูรณW. 2545. รายงานชลชีววทิยาและทรัพยากร
ประมงในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี. สถาบันวิจัยประมงน้ําจืดแห;งชาติ :          
กรมประมง.  
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จันธิรา ชมชื่น, วีรินทรW หวังจิรนิรันดรW และ อัจฉริยา สุริยะวงคW. 2556. แนวทางการเลือกใชHเทคโนโลยีถ;านหิน
สะอาดสาหรับโรงไฟฟ@าโดยใชHแบบจําลองพลังงาน. วารสารวิจัยพลังงาน, ปIท่ี10, ฉบับท่ี 1,  
มกราคม–เมษายน. 

จําลอง หะรินสุต และคณะ. 2508. ภาวะระบาดวิทยารคเทHาชHางในทHองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สํานักโรคติดต;อ 
นําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
http://www.thaivbd.org/n/contents/view/324417 (20 ธันวาคม 2557) 

ชัยชนะ ชมเชย, โชติมา วนโกสุม และ โยธิน ลีลานนทW. 2528. สถิติปลาและสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของ
ชาวประมงในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันประมงน้ําจืด
แห;งชาติ กรมประมง.  

ณรงคW สุโกมล. 2523. การประมงและสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชาวประมงในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW 
จังหวัดกาญจนบุรี รายงานฉบับท่ี 11/2523. 5 หนHา. กองประมงน้ําจืด กรมประมง. 

ณรงคW สุโกมล และ อังสุนียW จันทรภักดี. 2523. สถิติปริมาณปลาจากอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW  
จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานฉบับท่ี 9/2523. 7 หนHา. กรมประมง สถาบันประมงน้ําจืดแห;งชาติ 

ดอกรัก มารอด. 2555. นิเวศวิทยาป_าไมHประยุกตW. กรุงเทพมหานคร : ภาคชีววิทยาป_าไมH คณะวนศาสตรW 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 

ถวัลยW ชูขจร, บุญยรัตนW จันทรWสว;าง และ สํารวจ เสร็จกิจ. 2527. การสํารวจประชากรปลาในอ;างเก็บน้ํา    
เข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 35 สถาบันประมงน้ําจืดแห;งชาติ       
กรมประมง. 14 หนHา. 

นฤมล นาวายนตW. 2556. การจําลองการพิบัติของเข่ือนศรีนครินทรW. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 

นริ ศ ภูมิภาคพันธW  . 2543. การจัดการสัตวWป_า. ภาควิ ชาช ีวว ิทยาป_ าไมH. คณะวนศาสตรW , มหาวิ ทยาลั ยเกษตร 

 ศาสตรW , กร งเทพมหานคร. 291 หนHา. 
บุญช;วย แววงาม, สมเดช ศรีโกมุท, สํารวย มีนกาญจนW และ สุรยุทธ จันทรสาขา. 2518. รายงานชนิดและ 

การแพร;กระจายของประชากรปลาในแควใหญ;. กรุงเทพมหานคร: หน;วยงานสํารวจและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการประมงน้ําจืด กองบํารุงพันธุWสัตวWน้ํา กรมประมง.  

บุญยรัตนW จันทรWสว;าง, ฎีกา รัตนจํานอง, รังสันตW ไชยบุญทัน, เพียงใจ แกHวจรูญ และ พิสิฐ ภูมิคง. 2537. 
การศึกษาชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาในอ;างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี 
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 160. 33 หนHา 

บริษัท คอนซัลแทนทW ออฟ เทคโนโลยี จํากัด. 2539. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป@องกัน
และแกHไขผลกระทบสิ่งแวดลHอมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลHอมภายหลังการสรHางเข่ือนอ;างเก็บน้ํา 
3 แห;ง (จ.สุราษฎรWธาน ีจ.กาญจนบุรี และ จ.พิษณุโลก). กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนซัลแทนทW ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด.  

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียรW จํากัด. 2523. ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจากโครงการ Environmental and 
Ecological Investigation of Upper Quae Yai Project. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอ็นจิเนียรW จํากัด. 
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บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียรW จํากัด และบริษัท ควอลิต้ี ทีม คอลซัลแตนทW จํากัด. 2538. รายงานการศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลHอม โครงการอ;างเก็บน้ําท;าแซะ-รับร;อ จังหวัดชุมพร. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียรW จํากัด. 

ปาริชาต โชติยะ. 2539. คู;มือแนวทางการการมีส;วนร;วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลHอม. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลHอม ร;วมกับสถาบันนโยบายศึกษา.  

ประสงคW เทียนบุญ. 2551. การประเมินภาวะทางโภชนาการ (Assessment of Nutritional Status). 
กรุงเทพมหานคร: เรือนแกHวการพิมพW.  

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. 2538. การวิเคราะหWและประเมินโครงการ. พิมพWครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพWคุรุสภาลาดพรHาว. 287 หนHา. 
ยงยุทธ ไตรสุรัตนW. 2553. การอนุรักษWความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร: ภาคชีววิทยาป_าไมH 

คณะวนศาสตรWมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 
โยธิน  ลีนานนทW, โชติมา วนโกสุม, ชัยชนะ ชมเชย และ สุริยา ทานสุทัศนW. 2528. รายงานการสํารวจรายงาน 

Sediment Survey of Srinagarind Reservoir (Report No.32003-2801). 
รัชชัช นัทธ,ี ปtญญา จารุศิริ และ วิโรจนW ดาวฤกษW. 2544. การศึกษาวิจัยความปลอดภัยเก่ียวกับแผ;นดินไหวของ

เข่ือนศรีนครินทรWและเข่ือนเขาแหลม, รายงานการวิจัย เสนอต;อ การไฟฟ@าฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย. 
ราชกิจจานุเบกษา. 2538. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห;งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติส;งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห;งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา. www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
PDF/2538/D/042/89.PDF (15 มีนาคม 2558) 

ราชกิจจานุเบกษา. 2551. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑWและ
มาตรการในทางวิชาการสําหรับการป@องกันดHานสาธารณสุขและการป@องกันในเรื่องสิ่งแวดลHอมเป�นพิษ 
พ.ศ.2551. ราชกิจจานุเบกษา. www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/085/15.PDF 
(15 มีนาคม 2558) 

ลัดดา วงศWรัตนW. 2542. แพลงกWตอนพืช. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 

ลัดดา วงศWรัตนW. 2542. แพลงกWตอนสัตวW. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW.  

วิทยW ธารชลานุกิจ. 2554. ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางสิ่งแวดลHอม การเก็บขHอมูลทางชีววิทยาประมง. 
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยสิ่งแวดลHอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW. 

วีระพล แตHสมบัติ. 2531. อุทกวิทยาประยุกตW. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
คณะวิศวกรรมศาสตรW มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรW.  

ศิลปชัย ถิรวิทยาคม. 2536. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต;ออุทกวิทยาของอ;างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทรW. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณWมหาวิทยาลัย. 

ศุภวรรณ คลHายพงษWพันธุW และ พงษWดิษฐ พจนา. 2538. แผ;นดินไหวบริเวณอ;างเข่ือนเขาแหลม. โยธาสาร.  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร. 2557. แผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําท;วมประจําในลุ;มน้ําแม;กลอง 
 www.haii.or.th/.../สภาพปtญหาดHานน้ําท;วมลุ;มน้ําแม;กลอง (10 กุมภาพันธW 2558) 
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สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 5. 2557. แผนยุทธศาสตรWสุขภาพ เขตบริการสุขภาพท่ี 5 ประจําปI 2557. เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5. www.region5.pbro.moph.go.th (20 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ (สศช.). 2558. ผลิตภัณฑWมวลรวม 
 ภายในประเทศ ตามราคาประจําปI จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2538 – 2556.  
 http://service.nso. go.th /nso/web/statseries/statseries15.html (15 มีนาคม 2558) 
สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี. 2558. ปริมาณและมูลค;าสัตวWน้ําท่ีจับไดHรายเดือนบริเวณเข่ือนศรีนครินทรW  
 ปIงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557.  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปI 2556.  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2556. จํานวนอัตราส;วนบุคลากรทางการแพทยWและสาธารณสุขของ

ประชากร จังหวัดกาญจนบุรี ปI 2556. กลุ;มงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี. www.old.kanpho.go.th (20 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2556. จํานวนอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชนในจังหวัด
กาญจนบุรี. กลุ;มงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 
www.old.kanpho.go.th (20 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2556. สถิติรายงานผูHป_วยใน (รง.505). งานระบาดวิทยา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2556. สถิติจํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จําแนกราย
อําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี. กลุ;มงานคุHมครองผูHบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 
www.old.kanpho.go.th (20 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2557. สถิติบัตรรายงานผูHป_วยใน (รง.505). กลุ;มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรWสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. www.old.kanpho.go.th  
(20 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 2557. สถิติรายงานผูHป_วยใน (รง.506). งานระบาดวิทยา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2550. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2551. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2552. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2553. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2554. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 

สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 2555. รายงานคุณภาพน้ําผิวดิน. ราชบุรี:  
สํานักงานสิ่งแวดลHอมภาคท่ี 8 ราชบุรี. 
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สํานักงานสถิติแห;งชาติ. 2553. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. http://service.nso.go.th/ 
nso/nsopublish/census/pophouse53.html (15 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานสถิติแห;งชาติ. 2555. สรุปสถานการณWท;องเท่ียวภายในประเทศจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2552 - 
2554. สํานักงานสถิติแห;งชาติ. http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/tables/27100_ 
Kanchanaburi/16.5.xls (15 ธันวาคม 2557) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม. 2548. Thailand Red Data: Mammals 
Reptiles and Amphibians. 2548.  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม. 2548. บทสรุป ชนิดพันธุWท่ีถูกคุกคามของ 
 ประเทศไทย : สัตวWมีกระดูกสันหลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม. กรุงเทพฯ. 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา. 2556. แผนการบริหารจัดการน้ําและการปลูกพืชฤดูแลHงในเขต 
 ชลประทานปI 2556/57. http://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/download.php.         

(15 มีนาคม 2558) 
สุชาดา ศรีเพ็ญ. 2542. พรรณไมHน้ําในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทรWพริ้นต้ิงแอนพับลิชิ่ง 

จํากัด (มหาชน). 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุW และ กรรณิการW สุขเกษม. 2547. วิธวีิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย ปtญหาปtจจุบัน

และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: สามลดา. 
สุภาวดี จุลละศร. 2525. สัตวWไม;มีกระดูกสันหลัง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุทธิศักด์ิ ศรลัมพW และ วีระชัย ไชยสระแกHว. 2551. ความม่ันคงของเข่ือนศรีนครินทรWต;อแรงกระทํา

แผ;นดินไหว. โยธาสาร, เดือนมกราคม-กุมภาพันธW.  
สุทธิศักด์ิ ศรลัมพW และ เกรียงไกร แทนสุโพธิ์. 2552. การวิเคราะหWพฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตรWของ

เข่ือนศรีนครินทรWต;อแรงกระทําแผ;นดินไหว. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห;งชาติครั้งท่ี 14. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว;างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2552 

สุพัตรา อมรชัยโรจนWกุล และบุญส;ง ศรีเจริญธรรม. 2540. สภาวะการประมงและผลจับสัตวWน้ําในอ;างเก็บน้ํา
เข่ือนศรีนครินทรW จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง 

สุรพล วิลัยรักษW. 2545. การตรวจสอบดHานธรณีวิทยาของเข่ือนและอ;างเก็บน้ํา, การอบรม “ความม่ันคง
ปลอดภัยของเข่ือน” (Dam Safety) รุ;นท่ี 4 ประจําปI 2545  

สุวิทยW โคสุวรรณ และคณะ. 2550. แผ;นดินไหวโบราณของกลุ;มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิและเจดียWสามองคW จังหวัด
กาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรธรณี. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร. 2556. ขHอมูลพ้ืนฐานของลุ;มน้ําแม;กลอง. สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร. www.haii.or.th/wiki/index.php/ลุ;มน้ําแม;กลอง (1 กันยายน 2557)  
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รายช่ือคณะผู�ดําเนินโครงการ 

ชื่อ ด�าน/หัวข�อท่ีทําการศึกษา สัดส-วนของการศึกษา (%) 
คณะท่ีปรึกษาโครงการ   
1. พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ� ประธานท่ีปรึกษา 
2. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองประธานท่ีปรึกษา 
ฝ+ายอํานวยการและประสานงาน   (5) 
1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ผู/จัดการโครงการ (ม.ราชภฏัสวนสุนันทา) 3 
2. ดร.ป3ญญารัตน�  ปานทอง  1 
3. พ.ต.อ.ชูชาติ   โชคสถาพร  1 
ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ   (20) 
ดร.นงลักษณ�  โรจนแสง  ผู/รับผิดชอบในการดําเนินงานทางด/าน 

สภาพภมูิประเทศ/คุณภาพนํ้าผิวดนิ/คุณภาพนํ้า
ใต/ดิน/การกัดเซาะและการตกตะกอน และ
ประสานผลการศึกษา (หัวหน/า) 

4.5 

ดร.วิเชียร  ปลื้มกมล  ผู/รับผิดชอบทางด/านอุทกวิทยานํ้าผิวดิน/ 1.5 
ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย อุตุนิยมวิทยา 2.7 
ดร.โพยม   สราภิรมย� ผู/รับผิดชอบด/านอุทกวิทยานํ้าใต/ดนิ 2.7 
นายประพันธ�  ป@ยะกุลดํารง ผู/รับผิดชอบด/านคุณภาพอากาศ 1.4 
น.ส.ป@Aนกาญจน�  อติวิชญ�กรกุล ผู/รับผิดชอบด/านคุณภาพนํ้าใต/ดิน และ

ประเมินผลกระทบทางกายภาพ 3 
น.ส.สุธารา   ยินดีรส ผู/รับผิดชอบด/านทรัพยากรดิน/การใช/ท่ีดิน

ธรณีวิทยาและแผBนดินไหว 
2.5 

น.ส.ชิตาภา   วงศ�ศุปไทย ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบด/านคุณภาพนํ้าใต/ดิน 1.7 
ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ  (20) 
1. ศ.ดร.อภิชาต    ภัทรธรรม ผู/รับผิดชอบด/านสิ่งแวดล/อมทางชีวภาพ (หัวหน/า) 

ผู/รับผิดชอบด/านนิเวศวิทยาบนบก (ปDาไม/) 
8 

2. รศ.ดร.ประทักษ�      ตาบทิพย�วรรณ  ผู/รับผิดชอบด/านนิเวศแหลBงนํ้า /ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 

6 

3. อาจารย�ศิริพร ทองอารีย� ผู/รับผิดชอบด/านนิเวศวิทยาบนบก (สัตว�ปDา) 3 
4. นายธนโชติ         สุมังคะละ ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
5. นายนภดล         ภูววิมล ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
6. นายอมร  โมสิกมาศ ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
ด�านคุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย  (20) 
1. ศ.ดร.อภิชาต     ภัทรธรรม ผู/รับผิดชอบด/านการเกษตรกรรม (หัวหน/า) และ 

ผู/รับผิดชอบด/านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
8 

2. รศ.ดร.สันต ิ   สุขสะอาด ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบการประเมินผลกระทบด/าน
ชีวภาพและการใช/ประโยชน�ของมนุษย� 

4 
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รายช่ือคณะผู�ดําเนินโครงการ (ต-อ) 

ชื่อ ด�าน/หัวข�อท่ีทําการศึกษา สัดส-วนของการศึกษา (%) 
ด�านคุณค-าการใช�ประโยชนของมนุษย (ต-อ) (20) 
3. ผศ.ดร.วีระภาส  คุณรตันะสริ ิ  ผู/รับผิดชอบด/านการใช/ประโยชน�ท่ีดิน 4 
4. นางสาวตวงรัตน�   คล/ายเดช  ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
5. นายทรงเดช   ทรงกิตติพิศาล ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
ด�านคุณค-าต-อคุณภาพชีวิต  (20) 
1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ผู/รับผิดชอบด/านคุณคBาตBอคุณภาพชีวิต (หัวหน/า) 

(ผู/เช่ียวชาญประเภท A หมายเลข 2454  
ด/านประชากรและประเมินผล) 

5 

2. ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจBาง ผู/รับผิดชอบด/านเศรษฐกิจสังคม 3 
3. ผศ.ดร.สณุีย� กัลยะจติร  ผู/รับผิดชอบด/านสาธารณสุข 3 
4. ผศ.ดร.อาณัติ  ตIะป@นตา ผู/รับผิดชอบด/านการทBองเท่ียวและสุนทรียภาพ 2 
5. นางสาวณิช วงศ�สBองจ/า ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 2 
6. นางสาวณริศฐา  กุลนิเทศ ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
7. นางสาววิรงรอง  ทําโย ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
8. นางสาวธนัชชา  ขวัญแก/ว ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
9. นางสาววริยา ไชยโรจน�  ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
10. นางสาวลัดดาวัลย� บุญจงรักษ� ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 1 
ด�านการมีส-วนร-วมของประชาชน  (6) 
1. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค� กุลนิเทศ ผู/รับผิดชอบด/านการมีสBวนรBวมของประชาชน 5 
2. นางสาวณิช วงศ�สBองจ/า ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน  0.5 
3. นางสาววิรงรอง ทําโย ผู/ชBวยผู/รับผิดชอบในการดําเนินงาน 0.5 
ด�านอ่ืนๆ   (7) 
1. รศ.ธีระดา ภิญโญ ผู/เช่ียวชาญทางด/านสถิติและการวิเคราะห�ข/อมูล 1 
2. อาจารย�สุชาต ิ สัยละมัย ผู/เช่ียวชาญด/านเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล/อม 3 
3. นางสาวตรีนุช  นุBมสีหมอก ผู/เช่ียวชาญด/านพลังงานและการใช/ไฟฟMา 0.5 
4. นายวรพจน�   หิรัณยวุฒิกุล ผู/เช่ียวชาญด/านโบราณคด ี 1 
5. นางสาวอริสา  หมอบอก ผู/เช่ียวชาญด/านกองทุนพัฒนาชุมชนฯ 0.5 
6. นางพัชริภา  พิพิธเบญญา ผู/เช่ียวชาญด/านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 0.5 
7. นายสิทธิวิชญ�  อินทร�น/อย ผู/เช่ียวชาญด/านการเมือง (สิทธิมนุษยชน) 0.5 
เจ�าหน�าท่ีเก็บข�อมลู   (2) 
อาจารย�สินีรัตน�  ศรีสุวรรณาภรณ� อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูBบ/านจอมบึง 1 
อาจารย�สมชาต ิ เกตุพันธ� อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูBบ/านจอมบึง 1 
คณะอาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูBบ/านจอมบึง และนักศึกษาซึ่งได/ผBานการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Methodology) ได/รับการอบรมและมีประสบการณ�ทางด/านการลงภาคสนาม สํารวจและเก็บข/อมูลมาแล/ว 

 


