
  

 

  

รายงานส่ิงแวดลอมฉบับประชาชนประจําป 

โรงไฟฟาบางปะกง ชุดท่ี 

ฝายส่ิงแวดลอม   
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

เมษายน 255

รายงานส่ิงแวดลอมฉบับประชาชนประจําป 
 

โรงไฟฟาบางปะกง ชุดท่ี 5 

ฝายส่ิงแวดลอม    
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2553 

รายงานส่ิงแวดลอมฉบับประชาชนประจําป 2552 

 



 

................
 

 

 

 

♦ บทนํา   

♦ การดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอม

 

♦ การปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม

 

♦ การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม

 

♦ สรุปผลการดําเนนิงาน

 

 

 

 

 
 

 

-2- 

 

 

 

................สารบัญ................. 

      

 

การดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอม     

การปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม   

การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม    

สรุปผลการดําเนนิงาน      

 

 1 

 1 

 2 

 8 

 16 



 

 

 

  

 

โรงไฟฟาบางปะกงประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนจํานวน

และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 

และ 2 ซึ่งปลดออกจากระบ

 

  ในป 2552  

- ช่ัวโมง  โดยใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยของบริษัท ปตท

หลักในการผลิตไฟฟา 
 

 
 

  

 

 

โรงไฟฟาบางปะกงตระหนักถึงความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอมและชุมชนรอบโรงไฟฟาโดยไดปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ต

ระบุในรายงานการวิเคราะหผล

โครงการฯ (EIA) อยางเครงครัด และเฝาระวัง

ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การติดตั้ งเค ร่ืองวัด

อุณหภูมิอัต โนมัติ ในแม นํ้ าบางปะกง  การติดตั้ ง

เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลอง

โรงไฟฟาแบบตอเน่ือง (CEMs) 

ระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนท่ีโดยเขารวมกิจกรรมกับชุมชน

และหนวยงานราชการทองถิ่น เชน การปลอยพันธุสัตวนํ้า การอนุรักษปาชายเลน ฯลฯ 

 

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม
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โรงไฟฟาบางปะกงประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนจํานวน

และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 3 ชุด   (ไมรวมโรงไฟฟาพลังค

บบการผลิตแลว) มีขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวม 3

 โรงไฟฟาบางปะกงผลิตกระแสไฟฟารวม 10,070

โดยใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน

โรงไฟฟาบางปะกงตระหนักถึงความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอมและชุมชนรอบโรงไฟฟาโดยไดปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามท่ี

ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

อยางเครงครัด และเฝาระวังผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การติดตั้ งเค ร่ืองวัด

อุณหภูมิอัต โนมัติ ในแม นํ้ าบางปะกง  การติดตั้ ง

เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลอง

(CEMs) เปนตน  อีกท้ังดูแล

ระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนท่ีโดยเขารวมกิจกรรมกับชุมชน 

การทองถิ่น เชน การปลอยพันธุสัตวนํ้า การอนุรักษปาชายเลน ฯลฯ 

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

บทนํา

 

 

โรงไฟฟาบางปะกงประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนจํานวน  4  เคร่ือง   

ความรอนรวมชุดท่ี 1 

3,677.3 เมกะวัตต 

070.4  ลานกิโลวัตต 

มหาชน) เปนเช้ือเพลิง

การทองถิ่น เชน การปลอยพันธุสัตวนํ้า การอนุรักษปาชายเลน ฯลฯ  

บทนํา



 

 

 

 

 

โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง

เครงครัดทั้งในระยะกอสรางของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 

ปจจุบัน โดยดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี

 

 

  

ระยะกอสราง 

• พ้ืนท่ีบริเวณกอสรางและ

ละอองฟุงกระจายสูบรรยากาศ

• คลุมผาใบทุกคร้ังท่ีมี

• จํากัดความเร็วยานพาหนะ

• ฉีดลางลอรถกอนออกจากบริเวณกอสราง

 

ระยะดําเนินการ 

• ตรวจวัดและควบคุมอัตราการ

• ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ซึ่งตรวจวัดโดย

แบบตอเน่ือง 
  

 

 

        ระยะกอสราง 

• กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดเสียงดัง เชน

เทาน้ัน และประชาสัมพันธใหประชาชนโดยรอบรับทราบ

• จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน

• หลีกเล่ียงการใช

การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

คุณภาพอากาศ
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โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง

เครงครัดทั้งในระยะกอสรางของโรงไฟฟาบางปะกง ชุดที่ 5 และระยะดําเนินการของโรงไฟฟาบางปะกง

โดยดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 

พ้ืนท่ีบริเวณกอสรางและถนนภายในโรงไฟฟามีการฉีดพรมนํ้าเพ่ือปองกัน

ละอองฟุงกระจายสูบรรยากาศ 

ทุกคร้ังท่ีมีการขนวัสดุอุปกรณ  

จํากัดความเร็วยานพาหนะบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน

ลางลอรถกอนออกจากบริเวณกอสราง 

 

ตรวจวัดและควบคุมอัตราการระบายอากาศจากปลองโรงไฟฟา

ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองระบายอากาศ 

ซึ่งตรวจวัดโดยระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา

แบบตอเน่ือง (CEMs) 

กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดเสียงดัง เชน การตอกเสาเข็ม ดําเนินการในชวงกลางวัน

เทาน้ัน และประชาสัมพันธใหประชาชนโดยรอบรับทราบ 

จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ท่ีครอบหู ใหกับ

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสียงดัง 

การใชเคร่ืองจักรท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐาน  

การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

คุณภาพอากาศ

เสียง

โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง

และระยะดําเนินการของโรงไฟฟาบางปะกง

ฟามีการฉีดพรมนํ้าเพ่ือปองกันฝุน

เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน 

ระบายอากาศจากปลองโรงไฟฟาอยางตอเน่ือง 

จากปลองระบายอากาศ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองโรงไฟฟา

การตอกเสาเข็ม ดําเนินการในชวงกลางวัน

 

การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม



 

 

           ระยะดําเนินการ

• ติดตั้งอุปกรณลดเสียง

• กําหนดเขตพ้ืนท่ีเสียงดั

80 เดซิเบล 

• จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
 

 

 

ระยะกอสราง 

• สรางบอพักนํ้าช่ัวคราวเพ่ือตกตะกอน

กอสรางโครงการ

• จัดใหมหีองนํ้า

• สรางคันดินใน

ธรรมชาติ  

• ขุดลอกตะกอนจากทอระบายนํ้า

 

ระยะดําเนินการ 

• นํ้าจากกิจกรรมตางๆ 

นํ้า นํ้าจากอาคารสํานักงาน เปนตน 

ควบคุมใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนจะ

ตนไม ลางถนน 

• นํ้าหลอเย็น

อยูในเกณฑมาตรฐานกอน

• รวบรวมขอมูล

ของ เชน กรม

• แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า

จอแสดงผล
 

 

 

คุณภาพนํ้า
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ระยะดําเนินการ  

ติดตั้งอุปกรณลดเสียง (Silencer) ท่ีเคร่ืองจักรตางๆ  

กําหนดเขตพ้ืนท่ีเสียงดัง และจัดใหมีปายหรือสัญลักษณบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 

เดซิเบล (เอ)  

จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู

บอพักนํ้าช่ัวคราวเพ่ือตกตะกอนดินในนํ้ากอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

โครงการฯ ไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโรงไฟฟาบางปะกง

จัดใหมหีองนํ้า/หองสวม อยางเพียงพอและติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย

ในชวงท่ีมีการขุดดินเพ่ือปองกันการถูกฝนชะพาลงแหลงนํ้า

 

ขุดลอกตะกอนจากทอระบายนํ้าเปนประจํา 

 

จากกิจกรรมตางๆ ภายในโรงไฟฟา ไดแก นํ้าจากระบบปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าจากอาคารสํานักงาน เปนตน ไดรับการบําบัดอยางถูกวิธี

บคุมใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนจะนําไปใชประโยชนอื่นๆ เชน รดนํ้า

ลางถนน  

หลอเย็นจากการระบายความรอนจะผานหอหลอเย็นเพ่ือ

ยูในเกณฑมาตรฐานกอนระบายลงสูแมนํ้าบางปะกง 

รวบรวมขอมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแมนํ้าบางปะกงจากหน

ของ เชน กรมควบคุมมลพิษ  เปนตน 

แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ากอนการระบายสูแหลงนํ้าธรรมชาติ

จอแสดงผลหนาโรงไฟฟาบางปะกงและในชุมชน 
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บริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 

เชน ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู 

กอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

ของโรงไฟฟาบางปะกง 

และติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ถูกฝนชะพาลงแหลงนํ้า

ภายในโรงไฟฟา ไดแก นํ้าจากระบบปรับปรุงคุณภาพ

บการบําบัดอยางถูกวิธีและมีการ

อื่นๆ เชน รดนํ้า

ผานหอหลอเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิให

ากหนวยงานท่ีเก่ียว 

กอนการระบายสูแหลงนํ้าธรรมชาติท่ี



 

 

 

 

 

ระยะกอสราง 

• หามคนงานกอสรางจับสัตวนํ้า
 

 ระยะดําเนินการ 

• ติดตั้งทุนลอยดักขยะลอมรอบบ

• ติดตั้งเคร่ืองวัดอุณหภูมินํ้าบริเวณบานลุงแอร เพ่ือ

• ปลอยพันธุสัตวนํ้าในแมนํ้าบางปะกง

• รวบรวมขอมูลดานนิเวศวิทยา เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ตรวจสอบผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม
 

 

 

 

 ระยะกอสราง 

• ใหพนักงานขับรถบรรทุกปฎิบัติตามกฏจราจรอยางเครงครัด

• หลีกเล่ียงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน

• บํารุงรักษารถยนตและเคร่ื

ออกมาจากทอไอเสีย

 

ระยะดําเนินการ 

• จํากัดความเร็วยานพาหนะ ไมเกิน 

• จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ พรอมติดตั้งปายสัญจรจราจรตางๆ 

• มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

24 ชม. 

 
 

การคมนาคมขนสง
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หามคนงานกอสรางจับสัตวนํ้า 

ทุนลอยดักขยะลอมรอบบริเวณจุดสูบนํ้าหลอเย็น  

ติดตั้งเคร่ืองวัดอุณหภูมินํ้าบริเวณบานลุงแอร เพ่ือเฝาระวังอุณหภูมินํ้า

ปลอยพันธุสัตวนํ้าในแมนํ้าบางปะกงในชวงท่ีเหมาะสมและมีโอกาศรอดสูง

รวบรวมขอมูลดานนิเวศวิทยา เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ตรวจสอบผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม 

ใหพนักงานขับรถบรรทุกปฎิบัติตามกฏจราจรอยางเครงครัด

หลีกเล่ียงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน 

บํารุงรักษารถยนตและเคร่ืองจักรกอสรางเพ่ือลดปริมาณมล

ออกมาจากทอไอเสีย 

 

จํากัดความเร็วยานพาหนะ ไมเกิน 40 กม./ชม.  

จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ พรอมติดตั้งปายสัญจรจราจรตางๆ 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยบันทึกจํานวนยานพาหนะท่ีเขาออกตลอด 

นิเวศวิทยาแหลงนํ้า

การคมนาคมขนสง

เฝาระวังอุณหภูมินํ้า 

ในชวงท่ีเหมาะสมและมีโอกาศรอดสูง 

รวบรวมขอมูลดานนิเวศวิทยา เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการติดตาม

ใหพนักงานขับรถบรรทุกปฎิบัติตามกฏจราจรอยางเครงครัด 

องจักรกอสรางเพ่ือลดปริมาณมลสารท่ีถูกปลอย

จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ พรอมติดตั้งปายสัญจรจราจรตางๆ  

หนะท่ีเขาออกตลอด 

นิเวศวิทยาแหลงนํ้า



 

 

 

 

ระยะกอสราง 

• จัดตั้งถังขยะ

• ควบคุมคนงานใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับ และนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ

• เศษวัสดุกอสราง มีการจัดเก็บรวบรวมไวในบริเวณท่ีกําหนด

 

           ระยะดําเนินการ 

• เก็บรวบรวม

• คัดแยกขยะ และนําขยะเปยก เชน เศษผักตบชวา วัชพืชตางๆ ไปทําปุยหมัก

• ถามีขยะอันตรายใหรวบรวม

และไสกรองจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสงคืนผูขาย
 

 

 

 

 

• ตรวจสอบสภาพและจัดเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ 

• จัดทําแนวร้ัวบริเวณพ้ืนท่ีทํางาน และกําหนดจุดเขา

• มีระบบการขออนุญาตเขาทํางาน

• อบรมพนักงานเก่ียวกับอันตราย

• จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

เพียงพอ 

• บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง

ไมใหเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ติดตอกันไดเปนเวลา 

• จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

ช่ัวโมง 
 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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จัดตั้งถังขยะใหเพียงพอกับจํานวนคนงาน  

ควบคุมคนงานใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับ และนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ

เศษวัสดุกอสราง มีการจัดเก็บรวบรวมไวในบริเวณท่ีกําหนด

 

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอยางมิดชิด เพ่ือรอการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี

คัดแยกขยะ และนําขยะเปยก เชน เศษผักตบชวา วัชพืชตางๆ ไปทําปุยหมัก

ถามีขยะอันตรายใหรวบรวมและแยกสงกําจัดตามแตละประเภท สวนเรซิน

และไสกรองจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสงคืนผูขาย 

ตรวจสอบสภาพและจัดเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน

จัดทําแนวร้ัวบริเวณพ้ืนท่ีทํางาน และกําหนดจุดเขา-ออก โครงการ

มีระบบการขออนุญาตเขาทํางาน (work permit) สําหรับงานท่ีเส่ียงอันตราย

อบรมพนักงานเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทํางาน

จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และอุปกรณรักษาความปลอดภัยอยาง

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผลการปฏิบัติจริงพบวาสามารถควบคุมปองกัน

ไมใหเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ติดตอกันไดเปนเวลา 5 ลาน ช่ัวโมง

จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเขา-ออกโครงการตลอด 

การจัดการกากของเสีย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ควบคุมคนงานใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังรองรับ และนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ 

เศษวัสดุกอสราง มีการจัดเก็บรวบรวมไวในบริเวณท่ีกําหนด 

อยางถูกวิธี 

คัดแยกขยะ และนําขยะเปยก เชน เศษผักตบชวา วัชพืชตางๆ ไปทําปุยหมัก 

และแยกสงกําจัดตามแตละประเภท สวนเรซิน

เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

ออก โครงการ 

สําหรับงานท่ีเส่ียงอันตราย 

เกิดขึ้นจากการทํางาน 

และอุปกรณรักษาความปลอดภัยอยาง

พบวาสามารถควบคุมปองกัน

ลาน ช่ัวโมง  

ออกโครงการตลอด 24 

การจัดการกากของเสีย



 

 

            
 

ระยะกอสราง 

• การรับแรงงานกอสราง

คนในทองถิ่นกอน

• ควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพ่ือปองกันปญหา

• สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

ประชาชนโดยรอบ
 

 ระยะดําเนินการ 

• จัดชองทางการ

จดหมาย และ

• สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ท่ี

เชน การฝกซอม

• สํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน
  

 

 

 

 

การประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ

• จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ

ปญหาหรือผลกระทบ 

• โรงไฟฟาสงตัวแทนเขารวมประชุมกับชุมชนและหนวยงาน

ทุกเดือน เพ่ือ

• จัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ เชน

สําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

• จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหกับชุ

โรงไฟฟาบางปะกง

เศรษฐกิจ-สังคม

การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชน
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แรงงานกอสรางใหพิจารณาจาก 

ในทองถิ่นกอน 

ควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพ่ือปองกันปญหาในทองถิ่น เชน 

สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ

ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟาฯ 

จัดชองทางการรับเหตุรองเรียนจากชุมชนโดยรอบ เชน โทรศัพท อีเมล หรือ

และดําเนินการแกไขอยางเรงดวน 

สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ท่ีชวยใหเกิดความมั่นใจในกรณีเกิด

การฝกซอมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  การซอมหนีไฟ เปนตน

สํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟาบางปะกง 

การประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ 

จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิด

ปญหาหรือผลกระทบ  

โรงไฟฟาสงตัวแทนเขารวมประชุมกับชุมชนและหนวยงานราชการเปนประจํา

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาตอชุมชน

จัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ เชน แผนพับ บอรดนิทรรศการ วีดิทัศน

เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับโรงไฟฟา 

ทัศนศึกษาใหกับชุมชน เพ่ือเขาชมการดําเนินงาน

บางปะกง 

สังคม

การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชน

ในทองถิ่น เชน การลักขโมย  

โครงการใหกับ

เชน โทรศัพท อีเมล หรือ

ชวยใหเกิดความมั่นใจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การซอมหนีไฟ เปนตน 

แสดงถึงความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิด

ราชการเปนประจํา

ตอชุมชน 

บอรดนิทรรศการ วีดิทัศน 

ดําเนินงานผลิตไฟฟาของ

การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชน



 

 

• จัดเสวนาชุมชน หั
 

การดําเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี

 คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบ

คุณภาพชีวิตชุมชน โครงการโรงไฟฟาบางปะกงชุดท่ี 

ราชการท่ีเก่ียวของ   ผูแทนประชาคมในพ้ืนท่ี และผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย รวม 34 คน โดยจัด
 

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ / 

• ดําเนินการดานชุมชนสัมพันธ 

เชน การบํารุงศาสนา สนับสนุนการศึกษาใน

รูปทุนการศึกษา หนวยแพทยเคล่ือนท่ีบริการ

ชุมชน 

• สงเสริมใหชุมชนอนุรักษปูแสม ในพ้ืนท่ี

หมู 7 ต.ทาขาม ใหเปนแหลงศึกษาดูงาน โดยมี

ชุมชนบางโปรง จ.สมุทรปราการ มา

• สนับสนุนประเพณีการแขงเรือพายในงาน

ทอดกฐินสามัคคี วัดทองนพคุณ 
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จัดเสวนาชุมชน หัวขอ “ ชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมควบคูกับการผลิต 

คณะกรรมการไตรภาคี 

รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชน โครงการโรงไฟฟาบางปะกงชุดท่ี 5  ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของ   ผูแทนประชาคมในพ้ืนท่ี และผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหง

คน โดยจัดการประชุมปละ 2 คร้ัง  

/ ชุมชนสัมพันธ 

ดําเนินการดานชุมชนสัมพันธ ในดานตางๆ 

เชน การบํารุงศาสนา สนับสนุนการศึกษาใน

รูปทุนการศึกษา หนวยแพทยเคล่ือนท่ีบริการ

ปูแสม ในพ้ืนท่ี 

ทาขาม ใหเปนแหลงศึกษาดูงาน โดยมี

มาศึกษาดูงาน  

สนับสนุนประเพณีการแขงเรือพายในงาน • สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลชมโลมา

พัฒนาเกาะธรรมชาติทาข าม ให เปนแหลง 

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

• จั ด ค า ย อบ ร ม ใ ห ค ว า

ทรัพยากรทางทะเลใหกับเยาวชน สายสืบลํานํ้า 

แม นํ้าบางปะกง จํานวน 

ทหารเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี  

• ซอมแผนฉุกเฉินระดับ 

ภายนอกในพ้ืนท่ี จ.ฉะเชิงเทรา และ

• ติดตั้ งจอแสดงผลขอมูลส่ิงแวดลอมของ

โรงไฟฟาบางปะกง ในชุมชน และบริเวณทางเขา

โรงไฟฟาฯ 

ดลอมควบคูกับการผลิต ”  

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนา

ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของ   ผูแทนประชาคมในพ้ืนท่ี และผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหง 

สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลชมโลมาและ

พัฒนาเกาะธรรมชาติทาข าม ให เปนแหลง 

จั ด ค า ย อบ ร ม ใ ห ค ว า ม รู ก า ร อ นุ รั ก ษ

ใหกับเยาวชน สายสืบลํานํ้า 

แม นํ้าบางปะกง จํานวน 50 คน บริเวณคาย

 

นระดับ 3  รวมกับหนวยงาน

ฉะเชิงเทรา และ จ. ชลบุรี 

ติดตั้ งจอแสดงผลขอมูลส่ิงแวดลอมของ

โรงไฟฟาบางปะกง ในชุมชน และบริเวณทางเขา



 

 

• มอบเงินสนับสนุนชาวบานหมู 

ทอง จ.ชลบุรี ท่ีบานพักอาศัยถูกเพลิงไหมหมดท้ังหลัง 

• จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้า ลงสู

แมนํ้าบางปะกง และคลองสาธารณะเฉลิ

77 พรรษา มหาราชินี  โดยมีการปลอยปลา อีกง

100,000 ตัว กุงแชบวย 1,000,000 

ตัว และปลานํ้าจืด 200,000 ตัว 
 

 

 

 
 

โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการ

ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า 

โรงไฟฟา  รายละเอียดดังน้ี 
 

 

 

 

โรงไฟฟาบางปะกงติดตั้งระบบ 

Burner เพ่ือลดการเกิดกาซออกไ

การเผาไหมเช้ือเพลิง รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจสอบ

คุณภาพอากาศแบบตอเน่ืองท่ีปลองของโรงไฟฟาและ

รายงานผลไปยังจอแสดงผลหนาโรงไฟฟาบางปะกง

และสงขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรไปยัง

แหง ซึ่งผลการตรวจวัดตลอดป 

เกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม

คุณภาพอากาศ

ที่นี่อากาศดีจัง 
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มอบเงินสนับสนุนชาวบานหมู 6 ต.บางนาง อ.พาน

ชลบุรี ท่ีบานพักอาศัยถูกเพลิงไหมหมดท้ังหลัง  

จัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้า ลงสู

แมนํ้าบางปะกง และคลองสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  

ดยมีการปลอยปลา อีกง  

,000,000 ตัว ปลากะพง 10,000 

โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของในดานตางๆ 

ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางนํ้า และทัศนคติของชุมชนตอ

โรงไฟฟาบางปะกงติดตั้งระบบ Dry Low Nox 

เพ่ือลดการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนจาก

รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจสอบ

คุณภาพอากาศแบบตอเน่ืองท่ีปลองของโรงไฟฟาและ

รายงานผลไปยังจอแสดงผลหนาโรงไฟฟาบางปะกง

สงขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรไปยังชุมชนรวม 8 

แหง ซึ่งผลการตรวจวัดตลอดป 2552 มีคาเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลอง

โรงไฟฟาบางปะกง ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟา 

ไดแก วัดกลางบางปะกง วัดบางผึ้งและศูนยฝกอบรม

ปะกง เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของในดานตางๆ 

นิเวศวิทยาทางนํ้า และทัศนคติของชุมชนตอ

นอกจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลอง

งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟา 

งปะกง วัดบางผึ้งและศูนยฝกอบรมบาง

ปะกง เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 



 

 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

ละอองขนาดเล็ก  (ไมเกิน 10 

ออกไซด ซึ่งผลการตรวจวัดในป 

กฎหมายกําหนด 
 

สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ

สวนมากอยูในชวงฤดูแลง (พฤศจิกายน

พ้ืนดินลูกรังท่ีฝุนฟุงกระจายไดงาย

บางปะกง ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงได

โรงไฟฟาเชนกัน โดยผลการตรวจวัด

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตลอดมา
 

 

 

 

ตรวจวัดระดับเสียง

ไดแก บานหัวสวน บานปากคลอง

แสม ปละ 2 คร้ัง  โดยการตรวจวัดแตละคร้ัง

ติดตอกันนาน 3 วัน ตลอด

ผลกระทบเร่ืองเสียงดังท่ีอาจเกิดขึ้น

ของโรงไฟฟาบางปะกงตอชุมชนใกลเคียง

 

 

ระดับเสียง
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ดําเนินงานของโรงไฟฟา โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ปริมาณฝุน

10 ไมครอน) กาซออกไซดของไนโตรเจน  และกาซซัลเฟอรได

ออกไซด ซึ่งผลการตรวจวัดในป 2552  พบวาดัชนีท่ีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ี

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) ท่ีอากาศแหงและพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเปน

ท่ีฝุนฟุงกระจายไดงาย เชน ในบริเวณวัดกลางบางปะกง    อยางไรก็ตามโรงไฟฟา

กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงไดมีการตรวจวัดปริมาณฝุนท่ีระบายออกปลองของ

โดยผลการตรวจวัดพบคาฝุนท่ีระบายออกจากโรงไฟฟานอยมากและ

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตลอดมา  

เสียงบริเวณชุมชนจํานวน 3 จุด 

บานหัวสวน บานปากคลองบางนางและบานบาง

โดยการตรวจวัดแตละคร้ังจะวัด

วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง เ พ่ือศึกษา

ผลกระทบเร่ืองเสียงดังท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟาบางปะกงตอชุมชนใกลเคียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังเฉล่ียใน 

ช่ัวโมง) บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟา

ปกติและอยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด

เสียงการสนทนาปกติหรือเสียงดังจาก

นอกจากน้ีทางโรงไฟฟาบางปะกงยังไดคํานวณคาเสียง

รบกวนท่ีอาจกอใหเกิดความรําคาญในบริเวณดังกลาว 

ซึ่ งมี ค าไม สู งมาก ท้ั ง น้ีอาจเ กิดจากกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน เชน การสัญจรไปมาของยานพาหนะ  

เสียงจากโรงเรียนหรือวัด เปนตน 

 

ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม ปริมาณฝุน

และกาซซัลเฟอรได

พบวาดัชนีท่ีตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ี

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ ในบางเดือน ซึ่ง

ท่ีอากาศแหงและพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเปน

อยางไรก็ตามโรงไฟฟา

ระบายออกปลองของ

ฝุนท่ีระบายออกจากโรงไฟฟานอยมากและอยูใน

ระดับเสียงดังเฉล่ียใน 1 วัน (24 

ชุมชนรอบโรงไฟฟาพบวามีระดับเสียง

กติและอยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด เทียบเทากับ

ดังจากเคร่ืองซักผา
 
  

นอกจากน้ีทางโรงไฟฟาบางปะกงยังไดคํานวณคาเสียง

รบกวนท่ีอาจกอใหเกิดความรําคาญในบริเวณดังกลาว 

อาจเ กิดจากกิจกรรมใน

การสัญจรไปมาของยานพาหนะ  
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แผนภูมิแสดงคาต่ําสุด-สูงสุดของระดับเสียงรบกวน ตั้งแตป 2549-2552 

บริเวณบานหัวสวน 

 

 

 
 

 
 

 

แผนภูมิแสดงคาต่ําสุด-สูงสุดของระดับเสียงรบกวน ตั้งแตป 2549-2552  

และบานปากคลองบางนาง 
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เดซิเบล (เอ)

เดือนที�เก็บตวัอยา่ง

บ้านหัวสวน

มาตรฐานกาํหนดให้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
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เดซิเบล (เอ)

เดือนที�เก็บตวัอยา่ง

บ้านปากคลองบางนาง

มาตรฐานกาํหนดให้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)



 

 

 

 

แผนภูมิแสดงคาต่ําสุด

 
 

  

 คุณภาพน้ําผิวดิน
 

โรงไฟฟาบางปะกงใหความสําคัญตอการติดตาม

บางปะกง โดยดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือวิเคราะหดัชนีตางๆ ท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ

อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง 

บริเวณเหนือนํ้าและทายนํ้าจากโรงไฟฟาบางปะกง

ปละ 3 คร้ัง ทุกๆ 4 เดือน เพ่ือ

บางปะกง 

 

  ผลการตรวจสอบ

เกณฑดัชนีคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ

แสดงถึงมีการปนเปอนของอินทรียสารมาก 

บางปะกงคอนขางมากและชะพาความสกปรกตางๆ มาดวย ซึ่ง

การทิ้งของเสียตางๆ ที่เปน
บานเรือนและรานอาหาร เปนต

จุลินทรียเหลาน้ันยอยสลายสารตางๆ จะดึงเอาออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้าไปใชทําใหนํ้า

0
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12
เดซิเบล (เอ)

มาตรฐานกาํหนดให้ไม่เกิน 

คุณภาพนํ้า
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แสดงคาต่ําสุด-สูงสุดของระดับเสียงรบกวน ตั้งแตป 2549

บริเวณวัดบางแสม 

 

คุณภาพน้ําผิวดิน 

โรงไฟฟาบางปะกงใหความสําคัญตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแมนํ้า

ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือวิเคราะหดัชนีตางๆ ท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ

 ออกซิเจนละลาย เปนตน  โดยครอบคลุมรัศมี 

เหนือนํ้าและทายนํ้าจากโรงไฟฟาบางปะกง   รวมท้ังคลองบางนาง 

เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของแมนํ้าลําคลองบริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา

ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแมนํ้าบางปะกงจัดอยูในเกณฑเส่ือมโทรม

กรมควบคุมมลพิษ) เน่ืองจากมีคาความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง 

แสดงถึงมีการปนเปอนของอินทรียสารมาก โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีมีปริมาณนํ้าทาไหลลงสูแมนํ้า

คอนขางมากและชะพาความสกปรกตางๆ มาดวย ซึ่งสาเหตุท่ีคาบีโอดีสูงนาจะมา

การทิ้งของเสียตางๆ ที่เปนสารอินทรียยอยสลายได เชน ขยะท่ีเนาเสีย

บานเรือนและรานอาหาร เปนตน ซึ่งเปนแหลงอาหารของจุลินทรียท่ีอยูในนํ้าและเวลาท่ี

เหลาน้ันยอยสลายสารตางๆ จะดึงเอาออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้าไปใชทําใหนํ้า

เดือนที�เก็บตวัอยา่ง

วดับางแสม

มาตรฐานกาํหนดให้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)

คุณภาพนํ้า

 

2549-2552  

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแมนํ้า

ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือวิเคราะหดัชนีตางๆ ท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ เชน 

รัศมี 1 กิโลเมตร จาก

คลองบางนาง และคลองบางแสม  

ภาพปจจุบันของแมนํ้าลําคลองบริเวณใกลเคียงโรงไฟฟา 

คุณภาพนํ้าในแมนํ้าบางปะกงจัดอยูในเกณฑเส่ือมโทรม  (ตาม

เน่ืองจากมีคาความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ซึ่ง

โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีมีปริมาณนํ้าทาไหลลงสูแมนํ้า

บีโอดีสูงนาจะมาจาก

สารอินทรียยอยสลายได เชน ขยะท่ีเนาเสียได  นํ้าท้ิงจาก

จุลินทรียท่ีอยูในนํ้าและเวลาท่ี

เหลาน้ันยอยสลายสารตางๆ จะดึงเอาออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้าไปใชทําใหนํ้า 

เดือนที�เก็บตวัอยา่ง
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เนาเสีย ถานํ้ามีคาบีโอดีสูงแสดงวานํ้าสกปรกมากเปนผลใหออกซิเจนละลายนํ้าลดต่ําลงจน

กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในนํ้า เชน ปลา และสัตวหนาดินตางๆ ขาดอากาศ

หายใจได    

 

นอกจากน้ีดัชนีท่ีมีความสําคัญอีกตัวคือ โคลิฟอรมแบคทีเรีย  ซึ่งแบคทีเรีย

ดังกลาวมาจากอุจจาระของสัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน คน หมู วัว สุนัขและแมว เปนตน   ซึ่งการ

ตรวจวัดแบคทีเรียชนิดน้ีสามารถบอกไดวานํ้าในแมนํ้าลําคลองถูกปนเปอนจากอุจจาระของสัตว

เหลาน้ัน ถาตรวจพบวามีคาเกินท่ีกําหนดไวจะตองระมัดระวังในการนํานํ้าจากแหลงดังกลาวมา

ใช  เชน  นํามาตมใหเดือดกอนนําไปใชในการอุปโภค-บริโภค 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณออกซิเจนละลายในแหลงนํ้าผิวดิน 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ม.ค.50 พ.ค.50 ก.ย.50 ม.ค.51 พ.ค.51 ก.ย.51 ม.ค.52 พ.ค.52 ก.ย.52

มก./ล.

ปริมาณออกซิเจนละลาย

เหนือนํ-า 1 กม.
เหนือนํ-า 500 ม.
จุดระบายนํ-าหล่อเย็น
ท้ายนํ-า 500 ม.
ท้ายนํ-า 1 กม.
คลองบางนาง
คลองบางแสม

ถาออกซิเจนในนํ้า

เยอะ ผมก็อยูได

ครับ 
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แผนภูมิแสดงคาบีโอดีในแหลงนํ้าผิวดิน 
 

 

 

คุณภาพนํ้าท้ิง 

 

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงในบอพักนํ้าท้ิงของโรงไฟฟาบางปะกงเปนประจําทุกเดือน  ดัชนี

ท่ีตรวจวัดหลักๆ ไดแก ความเปนกรด-ดาง บีโอดี  ซีโอดี นํ้ามันและไขมัน โลหะหนัก เปนตน   

ซึ่งคุณภาพนํ้าท้ิงในบอพักนํ้าท้ิงของโรงไฟฟาบางปะกงมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนด   ดังน้ันการดําเนินงานของโรงไฟฟาบางปะกงจึงไมทําใหคุณภาพนํ้าผิวดิน

เส่ือมโทรมลงแตอยางใด   เน่ืองจากโรงไฟฟาบางปะกงไมมีการระบายนํ้าท้ิงออกสูลําราง

สาธารณะ แตจะนําไปใชรดนํ้าตนไมและกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงไฟฟาฯ เชน ลางถนน เปนตน 
 

คุณภาพนํ้าหลอเย็น 

 

โรงไฟฟาบางปะกงใชนํ้าจากแมนํ้าบางปะกงในระบบหลอเย็นของโรงไฟฟาเพ่ือระบาย

ความรอนจึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้าหลอเย็นท่ีออกมากอนปลอยกลับสูแมนํ้า และตรวจวัด

ปริมาณคลอรีนท่ีเหลืออยูในนํ้าหลอเย็นท่ีใสเพ่ือปองกันเพรียงเกาะติดในระบบหลอเย็นอยาง

ตอเน่ือง รวมท้ังมีการสุมตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนประจําทุกเดือน   นอกจากน้ียังตรวจหาเช้ือลีจี

โอเนลลาท่ีกอใหเกิดโรคปอดอักเสบในบอพักนํ้าของหอหลอเย็น 
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ท้ายนํ- า 500 ม.
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คลองบางนาง
คลองบางแสม



 

 

ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้าหลอเย็น

ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส อีกท้ังโรงไฟฟาบางปะกง

นํ้าหลอเย็นกอนระบายลงสูแมนํ้าบางปะกง

อุณหภูมิในแมนํ้าสูงกวา 33 องศาเซลเซียส โรงไฟฟาบางปะกงจะเดินเคร่ืองหอ

โดยนํ้าท่ีผานหอหลอเย็นจะมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ

ส่ิงมีชีวิตในนํ้า   สวนการตรวจวัด

วัดแบบอัตโนมัติท่ีปลายรางระบายนํ้า

มากเกินไป  
 

นอกจากการติดตั้งเคร่ืองวัดอัตโนมัติแลว

1 คร้ัง ซึ่งผลการตรวจวัดพบปริมาณคลอรีนท่ีเหลืออยู

อยูในนํ้าประปา จึงไมสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า

นํ้าหลอเย็นของโรงไฟฟาฯ 

 
 

 

 

 

กฟผ. ไดขอความรวมมือ

สมบูรณและความหลากหลายชนิดของแพลงกตอน 

หอย ปู ปลา) สัตวหนาดิน เชน หอยตางๆ 

คร้ัง ในฤดูแลงและฤดูฝน โดยศึกษา

รัศมี 1 กิโลเมตร บริเวณเหนือนํ้าและทายนํ้าจากจุดระบายนํ้าหลอเย็น

รวมท้ังในคลองบางนางและคลองบางแสม

 

ผลการสํารวจพบแพลงกตอนพืช

ยูกลีนอยด และไดอะตอมเปนสวนใหญ 

บงบอกถึงการท่ีแมนํ้าบางปะกงไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน

สวนใหญ ไดแก  ปลาบู  ปลา

วางไข  ไดแก  ปลากะตัก ปลาหางแข็ง  

ตะเพียน ปลาซิวแกว เปนตน 
 

          
 

นิเวศวิทยาทางนํ้า
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อุณหภูมิของนํ้าหลอเย็นมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดคือ

องศาเซลเซียส อีกท้ังโรงไฟฟาบางปะกงมีหอหลอเย็นจํานวน 6 ชุด เพ่ือลดอุณหภูมิ

นํ้าหลอเย็นกอนระบายลงสูแมนํ้าบางปะกงและมีการเฝาระวังอุณหภูมิในแมนํ้าบา

องศาเซลเซียส โรงไฟฟาบางปะกงจะเดินเคร่ืองหอ

ลอเย็นจะมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมินํ้าในแมนํ้า จึงไม

การตรวจวัดปริมาณคลอรีนท่ีเหลืออยูโรงไฟฟาบางปะกงได

วัดแบบอัตโนมัติท่ีปลายรางระบายนํ้าหลอเย็นเพ่ือควบคุมปริมาณคลอรีนไมใหมี

รติดตั้งเคร่ืองวัดอัตโนมัติแลวยังมีการสุมตรวจโดยฝายเคมี กฟผ

ผลการตรวจวัดพบปริมาณคลอรีนท่ีเหลืออยูนอยมากเมื่อเทียบกับ

อยูในนํ้าประปา จึงไมสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า และตรวจไมพบเช้ือลีจีโอเนลลาในบอพัก

ขอความรวมมือคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สมบูรณและความหลากหลายชนิดของแพลงกตอน (ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในนํ้าท่ีเปนอาหารของกุง 

สัตวหนาดิน เชน หอยตางๆ ไสเดือนทะเล และลูกปลาวัยออน 

คร้ัง ในฤดูแลงและฤดูฝน โดยศึกษาท้ังหมด 7 จุด แบงเปนในแมนํ้าบางปะกง

เหนือนํ้าและทายนํ้าจากจุดระบายนํ้าหลอเย็นของ

คลองบางนางและคลองบางแสม  

แพลงกตอนพืชจําพวกสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 

ยูกลีนอยด และไดอะตอมเปนสวนใหญ  ซึ่งเปนจําพวกท่ีพบโดยท่ัวไปในแหลง

แมนํ้าบางปะกงไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน   นอกจากน้ีปลาวัยออน

ปลากุเรา  ปลามังกรนอย  ปลาล้ินหมา   สวนกลุม

ปลากะตัก ปลาหางแข็ง  และในชวงฤดูฝนจะพบปลานํ้าจืด

ตะเพียน ปลาซิวแกว เปนตน   

นิเวศวิทยาทางนํ้า

คาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดคือ

ชุด เพ่ือลดอุณหภูมิ

และมีการเฝาระวังอุณหภูมิในแมนํ้าบางปะกง หาก

องศาเซลเซียส โรงไฟฟาบางปะกงจะเดินเคร่ืองหอหลอเย็นทันที 

จึงไมเปนอันตรายตอ

โรงไฟฟาบางปะกงไดติดตั้งเคร่ืองมือ

คลอรีนไมใหมีเหลือในนํ้า

มีการสุมตรวจโดยฝายเคมี กฟผ. เดือนละ 

ยบกับปริมาณคลอรีนท่ีมี

และตรวจไมพบเช้ือลีจีโอเนลลาในบอพัก

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาความอุดม

ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในนํ้าท่ีเปนอาหารของกุง 

และลูกปลาวัยออน เปนตน  ปละ 2 

แมนํ้าบางปะกง  5 จุด  ครอบคลุม

ของโรงไฟฟาบางปะกง 

ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน  สาหรายสีเขียว  

เปนจําพวกท่ีพบโดยท่ัวไปในแหลงนํ้าผิวดินและ 

นอกจากน้ีปลาวัยออนท่ีพบ 

สวนกลุมปลาทะเลท่ีมา

นํ้าจืดวัยออน ไดแก ปลา



 

 

ไมพอใจ

3%

ไมมีความ

คิดเห็น

23%

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอโรงไฟฟาบางปะกง

 

  

 

กฟผ.  ได ทํ าการสํ ารวจความคิ ดเห็นด าน

เศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนท่ีอาศํยอยู โดยรอบ

โรงไฟฟ าบางปะกง  รั ศมี  

แบบสอบถามและสัมภาษณ ท้ังระยะร้ือถอน

กอสรางและระยะดําเนินการ 
 

ผลการสํารวจพบวา 

ขอมูลขาวสารการสรางโรงไฟฟาจากทางเจาหนาท่ี

โรงไฟฟา การเขาประชุม  และเสียงตามสาย

การสํารวจความคิดเห็นดานส่ิงแวดลอม

เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเดือ

และเสียงเปนปจจัยรองลงมา

โรงไฟฟาพบวาอยูในเกณฑพึงพอใจ 

ชุมชนในดานตางๆ เชน การศึกษา การพัฒนาวัด  กิจกรรมทางศาสนา กิจกร

และบริการตรวจสุขภาพของหนวยแพทยเคล่ือนท่ี

ดําเนินงานของโรงไฟฟาบางปะกงกอใหเกิดผลดีตอชุมชนโดยรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สภาพเศรษฐกิจ
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พอใจ 

74%

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอโรงไฟฟาบางปะกง

ได ทํ าการสํ ารวจความคิ ดเห็นด าน

สังคมของประชาชนท่ีอาศํยอยู โดยรอบ

โรงไฟฟ าบางปะกง  รั ศมี  5  กิ โลเมตร  โดยใช

สัมภาษณ ท้ังระยะร้ือถอน ระยะ

 

 ประชาชนสวนใหญไดรับ

ขอมูลขาวสารการสรางโรงไฟฟาจากทางเจาหนาท่ี

และเสียงตามสาย  ส ว น ผ ล

ความคิดเห็นดานส่ิงแวดลอมพบวามีฝุน/เขมา 

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญสูงสุด  สวนขยะ นํ้าเนาเสีย  กล่ิน 

เปนปจจัยรองลงมา ตามลําดับ   นอกจากน้ียังสํารวจความเช่ือมั่น

อยูในเกณฑพึงพอใจ อีกท้ัง กฟผ. ยังใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา การพัฒนาวัด  กิจกรรมทางศาสนา กิจกร

และบริการตรวจสุขภาพของหนวยแพทยเคล่ือนท่ี  โดยประชาชนสวนใหญ

ะกงกอใหเกิดผลดีตอชุมชนโดยรวม 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอโรงไฟฟาบางปะกง

กล่ิน  อุณหภูมิของนํ้า 

ความเช่ือมั่นของประชาชนตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา การพัฒนาวัด  กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมฟนฟูส่ิงแวดลอม 

ประชาชนสวนใหญมีความเห็นวาการ



 

 

 

 

 

 

 โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีระบุในรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมของโครงการฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด   นอกจากน้ี

ของชุมชนในการเขารวมติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและ

ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงไฟฟากับชุมชน 
 

สรุปผลการดําเนินงาน
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โรงไฟฟาบางปะกงดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีระบุในรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมของโครงการฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน  โดยผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด   นอกจากน้ีโรงไฟฟาบางปะกงยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของชุมชนในการเขารวมติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและ

ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงไฟฟากับชุมชน  

สรุปผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีระบุในรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมของโครงการฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอสํานักนโยบายและแผน

เนินงานดานส่ิงแวดลอม

โรงไฟฟาบางปะกงยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของชุมชนในการเขารวมติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและ



 

 

 
พิมพที่กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ  ฝายสื่อสารองคการ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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