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โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข  ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ระบุใน รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลัง
การดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา อยางเครงครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  

ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถสรุปไดดังนี้ 
ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง ไดดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
หัวขอที่เกี่ยวของตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกหัวขอ ไดแก  อุทกวิทยาน้ำผิวดิน
คุณภาพน้ำผิวดิน ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว นิเวศวิทยาแหลงน้ำ ปาไม สัตวปา การใชประโยชน
ที่ดิน การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การเกษตรกรรม 

อุทกภัยและการปองกันน้ำทวม สภาพเศรษฐกิจสังคม การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ การสาธารณสุข และการมี
สวนรวมของประชาชน 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเนื่อง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังนี้ 
 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
1.1 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 

1.1.1. อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา 
ดำเนินการบันทึกขอมูลปริมาณน้ำฝน และขอมูลปริมาณน้ำทา โดยระบบโทรมาตรเขื่อนบางลาง 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ตั้งอยูบริเวณลุมน้ำปตตานีตอนบน จำนวน 1 สถานี บริเวณสถานีสะพานบาน 
กม.29 (TU02) พบปริมาณน้ำฝนบริเวณสถานีสะพานบาน กม.29 (TU02) สะสมเฉล่ีย 185.83 มิลลิเมตร และปริมาณ
น้ำทาเฉลี่ย 22.20 ลูกบาศกเมตร/วินาที โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2564 และปริมาณน้ำทา
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม 2564  

1.1.2. ตะกอนลำน้ำ 
ดำเนินการบันทึกขอมูลตะกอนลำน้ำสาขาที่ไหลลงอางเก็บน้ำ พรอมทั้ง นำมาวิเคราะห

ขอมูลตะกอนในอางเก็บน้ำและประเมินผลกระทบ โดยในป 2564 จะดำเนินการตรวจวัดระหวางเดือน กรกฏาคม-
ธันวาคม 2564 และจะรายงานผลการสำรวจตะกอนที่ไหลลงอางเก็บน้ำในรายงานฉบับถัดไป 
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1.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 

 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และสำรวจการแพรกระจายของสาหรายบริเวณอาง
เก็บน้ำเขื่อนบางลาง และบริเวณทายน้ำของโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง ปละ 2 ครั้ง ครอบคลุมชวงฤดูแลงและฤดู
ฝน โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ฤดูแลง) ไมสามารถทำการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ที่กระจายวงกวาง มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทำใหพื้นที่ตางๆ มีการกำหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรค สำหรับ
บุคคลท่ีเดินทางเขาพ้ืนที่อยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทำหนังสือแจงขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทราบแลว 

1.3 ทรัพยากรดิน 
1.3.1. สถิติระดับน้ำในอางเก็บน้ำ 

 ดำเนินการจดบันทึกสถิติระดับน้ำในอางเก็บน้ำ เปนประจำทุกวันระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา ระดับน้ำในอางเก็บน้ำมีปริมาณเฉลี่ย 109.55 เมตร (รทก.) และระดับน้ำในอางเก็บ
น้ำเฉลี่ยมีคาสูงที่สุดในเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากในชวงเดือนมกราคมนั้นเปนชวงมรสุมของพื้นที่ภาคใตตอนลางมี
ฝนตกหนัก และมีระดับน้ำในอางเก็บน้ำเฉล่ียต่ำท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 2564 

1.3.2. การกัดเซาะและการพังทลายบริเวณพ้ืนที่ขอบอางเก็บน้ำบางลาง 
 ดำเนินการติดตามการกัดเซาะตลิ่งและการพังทลายของดินบริเวณพ้ืนที่ขอบอางเก็บน้ำบางลาง 

ปละ 1 ครั้ง โดยในป 2564 โรงไฟฟาพลังน้ำบางลาง มีแผนการดำเนินงานในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2564 หรือจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีแนวโนมที่ดีข้ึน 

1.3.3. การสงเสริมการปลูกยางพารา 
 ภายหลังการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลางได

ดำเนินการจัดสรรที่ดินแหงใหมใหแกราษฎรอพยพครอบครัวละ 20 ไร โดยแบงเปนที่อยูอาศัย 2 ไร และพื้นที่
เพาะปลูก 18 ไร ซึ่งโรงไฟฟาฯ ไดดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกตนยางพาราใหแกราษฎรอพยพ ตั้งแตป 
2521 โดยปจจุบันเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ไดขึ้นทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทย เพื่อรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง 
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1.4 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 
1.4.1. เครื่องมือวัดแผนดินไหว  
 ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดอัตราเรงของพื้นดินจากแผนดินไหว (Accelerograph) 

จำนวน 3 ชุด ที่ติดตั้งอยูที่บริเวณไหลเขื่อนฝงขวา กลางสันเขื่อน และบานพักพิกุล และตรวจสอบเคร่ืองวัดขนาดและ
ศูนยกลางแผนดินไหว (Seismograph) จำนวน 1 ชุด ที่ติดตั้งอยูที่บริเวณบานพักพิกุล เปนประจำทุกป โดยในป 
2564 โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนบางลาง มีแผนในการตรวจสอบเครื่องมือ ทั้ง 2 ชนิด ในชวงเดือนกันยายน 2564 และจะ
รายงานผลการตรวจสอบในรายงานฉบับถัดไป 

1.4.2. การซึมน้ำบริเวณเข่ือน 
 ดำเนินการตรวจสอบสภาพตางๆ ที่อาจเกิดการรั่วซึมของน้ำบริเวณเขื่อนดวยสายตา 

บริเวณสันเขื่อน บริเวณลาดของเขื่อนดานเหนือน้ำและทายน้ำ บริเวณพื้นที่ฐานรากและพื้นที่ทายน้ำ รวมทั้ง
บริเวณประตูระบายน้ำ และประตูระบายน้ำลน (Spillway) และตรวจวัดอัตราการรั่วซึมของน้ำจากเคร่ืองมือวัดน้ำ
รั ่วซึม (Weir) ที่ติดตั้งบริเวณไหลเขื่อน ฝงซายและฝงขวาดานทายน้ำ เปนประจำทุกเดือน โดยจากผลการ
ตรวจสอบในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา บริเวณพื้นที ่ตางๆ ของเขื ่อน ไมมีการไหลซึม  
การกัดเซาะ รอยแตก หรือการทรุดตัวของโครงสรางเขื่อน นอกจากน้ี ไมพบวัชพืชปกคลุมพื้นที่ ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลัง
น้ำเขื่อนบางลาง มีการบำรุงรักษาบริเวณพ้ืนที่ตางๆ โดยรอบเขื่อน และมีการกำจัดวัชพืชอยูเปนประจำ  

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาแหลงน้ำ 

2.1.1 ปริมาณและชนิดสาหราย 
 ดำเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณและชนิดของสาหราย พรอมทั ้งบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงสีของน้ำบริเวณอางเก็บน้ำเข่ือนบางลาง ปละ 2 ครั้ง ครอบคลุมชวงฤดูแลงและฤดูฝน โดยในชวงระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ฤดูแลง) ไมสามารถดำเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ที่กระจายวงกวาง มีผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทำใหพ้ืนท่ี
ตางๆ มีการกำหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรค สำหรับบุคคลที่เดินทางเขา
พื้นที่อยางเครงครัด ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทำหนังสือแจงขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผยทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทราบแลว 
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3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.1 การใชประโยชนที่ดิน 
 ดำเนินการติดตามการใชประโยชนที่ดิน โดยการตรวจสอบแนวหลักเขตอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ปองกันการบุกรุกปลูกสรางที่อยูอาศัย และทำการเกษตรในเขตอางเก็บน้ำเขื่อนบางลาง โดยในระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ดำเนินการสำรวจหลักเขต โดยการถายคาระดับหลักเขตใหม ตั้งแตบริเวณบาน กม.32 
ถึงบาน กม.40 ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตั้งอยูนอกเขตพ้ืนที่อุทยาน เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน พรอมทั้ง ไดดำเนินการปกหลักเขตใหม ที่ระดับ 118.00 ม.(รทก.) ทั้งนี้ พบวา ที่ระดับ 118.00 ม.(รทก.) 
มีราษฎรใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยอยูเดิม โรงไฟฟาฯ จึงไดมีแผนงานในการจัดทำสัญญาใหราษฎรอยู
อาศัย และทำทะเบียนสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยของราษฎรบุกรุก พรอมแจงหนวยงานจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีแผนการดำเนินการจัดทำสัญญาในเดือนเมษายน 2564 แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการจัดทำสัญญาออกไปกอน 

3.2 การคมนาคมขนสง 
 ดำเนินการตรวจสอบสภาพของถนนภายในตัวเขื่อนเปนประจำทุกเดือน โดยในระหวางเดอืน

มกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา ถนนอยูในสภาพดีไมมีการชำรุด 

3.3 สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง มีการบำรุงรักษาแนวสายสงไฟฟา โดยการตรวจสอบระบบและ

สายไฟ และตัดกิ่ง ตนไมที่พาดตามแนวเสาไฟฟาในพื้นที่ ไดแก บริเวณใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 11 KV. จำนวน 
12 พื้นที่ และบริเวณใตแนวสายสงไฟฟาแรงต่ำ 416 V.AC. จำนวน 7 พื้นที่ เพื่อความมั่นคงในระบบการสงไฟฟา 
และความปลอดภัยของอุปกรณ ปละ 1 โดยในระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน 2564 ดำเนินการตรวจสอบฯ 
บริเวณใตแนวสายสงไฟฟาแรงต่ำ 416 V.AC. เมื่อเดือนมีนาคม 2564 พบวา ระบบไฟฟาไมมีการชำรุด พรอมท้ัง 
ไดดำเนินการตัดแตงกิ่งของตนไมตามแนวเสาไฟฟาเปนที่เรียบรอยแลว สำหรับบริเวณใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 11 
KV. มีแผนดำเนินการตรวจสอบระบบ และตัดแตงก่ิงของตนไม ในชวงครึ่งปหลังของป 2564 

3.4 การประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
3.4.1 การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ 

 โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง มีการจัดทำแผนประจำป เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคให
ประชาชนในพื้นที่รอบเขื่อนบางลางมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ โดยเฉพาะในชวงฤดูปลาวางไข
ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม-15 กันยายน ของทุกป โดยในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ยังไมสามารถ
ดำเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปชวงครึ่งปหลังของป 2564 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนบางลาง                                      ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

จ 
 

ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3.4.2 รวบรวมบันทึกปริมาณและชนิดพันธุปลาท่ีปลอยลงสูอางเก็บน้ำเขื่อนบางลาง  
 โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลาง รวมกับสำนักงานประมงจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดำเนินการใหความรูเกี่ยวกับการทำ
ประมงเชิงอนุรักษแกชุมชน และจัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ำ เปนประจำทุกป โดยปลอยสัตวน้ำเศรษฐกิจลงใน
บริเวณอางเก็บน้ำ ปละ 5 ครั้ง รวม 1 ลานตัว เปนประจำทุกป โดยในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ยังไม
สามารถดำเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปชวงครึ่งปหลังของป 2564 

3.5 การเกษตรกรรม 
 ดำเนินการติดตามการใชประโยชนที ่ดิน โดยการตรวจสอบแนวหลักเขตอยางตอเนื ่อง  

เพื่อปองกันการบุกรุกปลูกสรางที่อยูอาศัย และทำการเกษตรในเขตอางเก็บน้ำเขื่อนบางลาง โดยในระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ดำเนินการสำรวจหลักเขต โดยการถายคาระดับหลักเขตใหม ตั้งแตบริเวณบาน กม.32 
ถึงบาน กม.40 ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตั้งอยูนอกเขตพ้ืนที่อุทยาน เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน พรอมทั้ง ไดดำเนินการปกหลักเขตใหม ที่ระดับ 118.00 ม.(รทก.) ทั้งนี้ พบวา ที่ระดับ 118.00 ม.(รทก.) 
มีราษฎรใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยอยูเดิม โรงไฟฟาฯ จึงไดมีแผนงานในการจัดทำสัญญาใหราษฎรอยู
อาศัย และทำทะเบียนสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยของราษฎรบุกรุก พรอมแจงหนวยงานจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีแผนการดำเนินการจัดทำสัญญาในเดือนเมษายน 2564 แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการจัดทำสัญญาออกไปกอน 

3.6 อุทกภัยและการปองกันน้ำทวม 
 ดำเนินการติดตามตรวจสอบดานอุทกภัยและการปองกันน้ำทวม โดยติดตามการเกิดอุทกภัย 

พรอมทั้ง ดำเนินการทำกิจกรรมฟนฟู และการแกไขผลกระทบจากสาธารณภัยใหแกชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณดาน
ทายน้ำของโรงไฟฟาฯ โดยระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา พื้นที่ชุมชนทายเขื่อนบางลางประสบภัย
น้ำทวม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อในชวงเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากเกิดฝนตกหนักตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายวัน 
และปริมาณน้ำที่ไหลเขาเขื่อนบางลาง เกินกวาระดับกักเก็บปกติของเขื่อนบางลาง จึงตองเพิ่มการระบายน้ำผาน
ประตูระบายน้ำฉุกเฉิน (Spillway) เพื่อควบคุมใหระดับน้ำในเขื่อนอยูในสภาวะที่สมดุล โดยพื้นที่ชุมชนทายน้ำท่ี
ไดรับผลกระทบจากสภาวะน้ำทวม มีจำนวน 5 ตำบล 16 หมูบาน ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนบางลางไดทำการ
สำรวจความเสียหาย และลงพื้นที่เพื่อฟนฟู และแกไขผลกระทบจากภาวะน้ำทวมให แกชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณ
ดานทายน้ำของโรงไฟฟา โดยดำเนินการซอมแซมระบบไฟฟา ซอมแซมอุปกรณไฟฟา มอบตนกลาพันธุ ไม
ชวยเหลือเกษตรกร และแจกจายถุงยังชีพใหแกผูประสบภัยดังกลาว 

3.7 การสาธารณสุข 
 ดำเนินการจัดทำแผนติดตามเฝาระวังโรคที่มีน้ำเปนสื่อ เชน โรคไขเลือดออก และโรคมาลาเรีย 

โดยมีกำหนดติดตามจำนวนผูปวยโรคที่เกิดจากน้ำเปนสื่อในชวงครึ่งปหลัง 


