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โรงไฟฟ้าบางปะกงต้ัง อยู่บนเน้ือที่ 1,134 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกง ต้ังอยู่

เลขที่ 4 หมู่ 6 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปาก

แม่น้ําบางปะกง ขึ้นมาตามลํานํ้าประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพ

หัสดินทร์ ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงมี

พื้นที่สีเขียวรวม 401 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.36 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าฯทั้งหมด 

 

ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าบางปะกง 
เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่

ต้องการพัฒนาแหล่ งท รัพยากร  ธรรมชาติ

ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนจํานวน 4 เคร่ือง และโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม จํานวน 3 ชุด มีขนาดกําลังผลิต

ติดต้ัง 3,720.3 เมกะวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิต

พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความสําคัญต่อการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  

 



 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติตามมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

         โรงไฟฟ้าบางปะกงตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ และดําเนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําและ

นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า เป็นต้น   รวมทั้งสํารวจทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าฯ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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โรงไฟฟ้าบางปะกงปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการฯ (EIA) อย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ

เกิดขึ้น  เช่น  การติดต้ังเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติในแม่น้ําบางปะกง การติดต้ัง

เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง เป็นต้น   

นอกจากน้ีในปี 2555  กฟผ. ได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 

5 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนด

ประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553  

การปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้นําเทคโนโลยีอันทันสมัยมา

ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ลดการเกิด

มลสารทางอากาศ เช่น Dry Low NOx Burner หรือ

หัวเผาออกไซด์ไนโตรเจนตํ่าแบบแห้ง เพ่ือลดการเกิด

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ได้จากการเผาไหม้

เช้ือเพลงิ นอกจากน้ียังติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ

อากาศที่ระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ืองทุกปล่อง

ของโรงไฟฟ้าบางปะกง และแสดงผลการตรวจวัดไปยัง

จอแสดงผลบริเวณหน้าโรงไฟฟา้บางปะกงและในชุมชน 

รวม 8 แห่ง รวมทั้งส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยงักรม

โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

กิจการพลงังาน และกรมควบคุมมลพิษ  
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นอกจากการควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์

ต่างๆ แล้ว โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยลดเสียง

ที่เรียกว่า Silencer บริเวณทางเข้า -ออกอากาศของ ห้องเผา

ไหม้และสร้างห้องคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดัง 

เช่น บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้า วาล์วบริเวณท่อไอนํ้า 

มอเตอร์ปั๊มนํ้า และหม้อต้มไอน้ํา เป็นต้น 

มาตรการด้านเสียง ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ดําเนินการ เพื่อ

ช่วยลดการเกิดเสียงดัง ได้แก่ การกําหนดข้อมูลจําเพาะของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดังให้มีค่าระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 

เมตร และติดต้ังป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ) 

รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูหรือปลั๊กอุดหูสําหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวและควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้โรงไฟฟา้บางปะกง 

ได้จัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

สําหรับพนักงาน เพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง  



 

โรงไฟฟ้าฯ ได้ทดลองเลี้ยงปลาในราง

ระบายนํ้าภายในโรงไฟฟ้า เพ่ือแสดงให ้

เห็นว่านํ้าทิ้งของโรงไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

ต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

การจัดการน้ําทิ้งภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการ
บําบัดคุณภาพนํ้าตามคุณลักษณะของนํ้าเสีย เช่น น้ําที่
ปนเป้ือนน้ํามันจะผ่านบ่อดักไขมันก่อนเพ่ือแยกนํ้ามัน
ออกจากน้ํา น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตนํ้าปราศจากแร่
ธาตุและกระบวนการผลิตนํ้าใสจะปรับสภาพนํ้าให้เป็น
กลาง ส่วนนํ้าทิ้งจากอาคารสํานักงาน โรงอาหารและ
บ้านพักพนักงานจะผ่านระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดต้ัง
ในพื้นที่ (On-Site Package Sewage Treatment Tank) ซึ่งนํ้าเสียทั้งหมดที่
ผ่านการบําบัดเบ้ืองต้นแล้วจะถูกส่งไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียกลางของโรงไฟฟ้า
บางปะกงที่เร่ิมจากการเติมอากาศและส่งไปบําบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซึ่ง
ใช้พืชน้ําหลายชนิดในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา จากน้ันจึงส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง
ขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้าและควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดนํ้า
ต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น 
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นํ้าจากแม่นํ้าบางปะกง จะถูกสูบขึน้มา

โดยผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ หลายช้ัน เพ่ือ

ป้องกันการสูญเสียของสัตว์น้ําและมีทุ่นลอย

เพ่ือป้องกนัขยะ และวัชพืชทีล่อยอยูผ่ิวน้ํา

ไม่ให้เข้าไปยังระบบหล่อเย็น โดยมีเพียงการ

เติมคลอรีนในฤดูที่น้าํแม่น้ําบางปะกงได้รับ

อิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน เพ่ือป้องกันเพรียง

เกาะในระบบ ซึ่งคลอรีนที่เติมจะสามารถ

สลายตัวได้เกือบหมดและไม่เป็นอันตรายต่อ

สิ่งมีชีวิตในนํ้า 

โรงไฟฟ้าบางปะกงใช้น้ําจากแมน่้ํา 

บางปะกงสําหรับหลอ่เย็นในระบบ

ระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าฯ 

จากน้ันนํ้าหล่อเย็นจะถูกนําเข้าสู่หอ

หล่อเย็น (Cooling tower) เพ่ือลด

อุณหภูมิกอ่นระบายลงสู่รางระบาย

เปิดและปล่อยกลับสูแ่ม่น้ําบางปะกง 
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โรงไฟฟ้าบางปะกงนํานํ้าทิ้งภายหลงัการบําบัดจากบ่อพักนํ้าทิ้งมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ เช่น การรดน้ําต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น โดยไม่มกีาร

ปล่อยออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับระบบนิเวศวิทยา

แหล่งนํ้า รวมท้ังได้ติดต้ังเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิน้ําแบบอัตโนมัติในแม่น้ําบางปะกง

บริเวณที่มกีารเลีย้งปลากระชังเพ่ือเฝ้าระวงั นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าบางปะกงยังสนับสนุน

กิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งนํ้าร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน

ราชการเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื  

นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
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กากของเสีย 

ขยะมลูฝอยจากสํานกังาน และบ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง     

ได้ว่าจ้างเทศบาลตําบลท่าข้าม ดําเนินการเก็บและนําไปกําจดั ส่วน

ขยะจากอาคารสูบนํ้า ซึ่งเป็นขยะที่ลอยมาจากแม่น้าํบางปะกง แล้ว

มาติดตะแกรงบริเวณโรงสูบนํ้าจะคัดแยกขยะจําพวกถุงพลาสติกและ

ส่งใหเ้ทศบาลเช่นกนั  ส่วนผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ จะนําไปทําปุ๋ย

หมักใช้ภายในโรงไฟฟ้าฯ  นอกจากน้ีขยะที่ปนเป้ือนสารเคมจีะเก็บ

รวบรวม และส่งหน่วยงานทีไ่ด้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจดั

ต่อไป  

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

โรงไฟฟ้าบางปะกงดําเนินกิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง

เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ 

พร้อมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทางด้าน

สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต

ดีขึ้นและสนับสนุนทนุการศึกษาแก่เด็กในชุมชน 
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คุณภาพอากาศ 

   การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์และฝุ่นละออง

จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง รวมท้ังติดต้ังระบบตรวจ 

สอบคุณภาพอากาศต่อเน่ืองทีป่ล่องของโรงไฟฟ้า ซึ่ง

ผลการตรวจวัดตลอดปี 2556   มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายกาํหนด และรายงานผลแบบ 

Real Time ทุก 15 นาที 
 

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบต่อเน่ือง เพ่ือเฝ้า

ระวังคุณภาพอากาศ บริเวณชุมชนรอบโรง 

ไฟฟ้าฯ โดยมีสถานีตรวจวัด ได้แก่ วัดล่าง 

ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง และวัดบางผึ้ง ซึ่งทํา

การตรวจวดัดัชนีคุณภาพอากาศเช่นเดียวกับ 

ที่ตรวจวัดจากปล่องของโรงไฟฟ้าฯ   ผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศดัชนีดังกล่าว ตลอด

ทั้งปี มค่ีาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย

กําหนด เช่นกัน 
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ระดับเสียง 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนจํานวน 3 จุด

ได้แก่ บ้านหัวสวน บ้านปากคลองบางนาง และวัด

บางแสม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

โดยจะตรวจวัดระดับเสียงต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง ตลอด 

3 วัน ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านเสียงที่

อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจากผลการตรวจวัดระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของทั้ง 3 ชุมชน พบว่ามีระดับเสียง

อยู่ในระดับปกติเทียบเท่ากับเสียงการสนทนาปกติ

หรือน้อยกว่าเสียงดังจากเคร่ืองซักผ้า และอยู่ใน

เกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด ซึง่ระดับเสยีงทีต่รวจวัดได้มา

จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เช่น การ

สัญจรของยานพาหนะ เสียงจากชุมชน โรงเรียนและ

วัดในบริเวณใกล้เคียง 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

ของทัง้ 3 ชุมชน   พบว่ามีระดับเสียงอยู่ใน

ระดับปกตเิทียบเท่ากับ  เสียงการสนทนา

ตามปกตแิละมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่

กฎหมายกําหนด 
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โรงไฟฟ้าบางปะกงใหค้วามสําคัญในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่น้ําบางปะกง โดย

ดําเนินการเก็บตัวอยา่งนํ้า ความถี่ปีละ 3 คร้ัง 

ทุกๆ 4 เดือน เพ่ือศึกษาสภาพปัจจบุันของ

แม่น้ําบางปะกงบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าฯ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าของแม่น้ําบางปะกงในปัจจุบันพบว่า แม่น้ําบางปะกงจัดอยู่ใน

เกณฑ์เสื่อมโทรม ตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมลพิษ เน่ืองจากมค่ีาความ

สกปรกในรูปของบีโอดีสูง ซึ่งแสดงถึงมกีารปนเป้ือนของอินทรีย์สารในน้ํา โดยเฉพาะในฤดู

ฝนที่มีน้ําท่าไหลลงสู่แม่น้ําปริมาณมากและได้ชะพาสิ่งสกปรกลงสู่แหลง่นํ้า ซึ่งสารอินทรีย์

ดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารของจลุินทรีย์ที่อยู่ในนํ้า โดยเวลาท่ีจลุนิทรีย์ยอ่ยสลายสารเหล่าน้ี

จะดึงเอาออกซิเจนทีล่ะลายอยูใ่นนํ้าไปใช้ทําให้น้ํามอีอกซิเจนลดลง สง่ผลกระทบต่อสิ่งมี 

ชีวิตที่อาศัยอยู่ในนํ้า เช่น ปลา กุ้ง และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น  

คุณภาพน้ํา 
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นอกจากน้ี ดัชนีคุณภาพนํ้าที่มีความสาํคัญ คือ  

ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียชนิดน้ี 

บ่งบอกถึงการปนเป้ือนมาจากอุจจาระของสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน หมู วัว สุนัข และ แมว 

เป็นต้น ซึ่งการตรวจพบแบคทีเรียดังกล่าวใน

แหล่งนํ้ามค่ีาเกินเกณฑ์กฎหมายกําหนดจะต้อง 

ระมัดระวังในการนํานํ้ามาใช้ประโยชน์และต้อง

ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อน 



 

 กฟผ. ขอความร่วมมือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการศึกษา

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาแม่น้ําบางปะกง

โดยสํารวจความหนาแน่น และความหลากหลายทาง

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน 

และสัตว์น้ําวัยอ่อน  รวมทั้งสาํรวจการทําอาชีพประมง

ของชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงโดยผลการศึกษา

ปี 2556 ในฤดูแล้ง พบจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืช

มากกว่าป ี 2555 สว่นความหนาแน่นตํ่ากว่าปีที่ผา่นมา 

ซึ่งตรงข้ามกับในฤดูฝนที่พบจํานวนชนิดน้อยกว่าแต่มี

ความหนาแน่นมากกว่าปี 2555  ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์

พบน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา   นอกจากนีใ้นปี 2556  พบ

ปลาวัยอ่อนวงศ์ที่ไมเ่คยสํารวจพบมาก่อน ในบริเวณ

ดังกล่าวจํานวน 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ปลาช่อนและปลา

หมอช้างเหยยีบซึ่งน่าจะถูกพัดพามาในฤดูน้ําหลาก   

นิเวศวิทยาทางน้าํ 
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สําหรับสัตว์หน้าดินสาํรวจพบจาํนวนชนิดใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา ส่วนความหนาแน่นที่

พบในฤดูแล้งจะตํ่ากว่า ปี 2555 ในบางจดุเก็บตัวอย่าง ยกเว้นคลองบางนางซ่ึงพบหอย

ฝาเดียวจํานวนมาก  ส่วนฤดูฝนพบจํานวนสัตว์หน้าดินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกบั 

ฤดูแล้ง ยกเว้นคลองบางแสมที่พบหอยฝาเดียวเป็นจํานวนมาก 

เกร็ดความรู้ 

Oscillatoria หรือ ที่ชาวบ้านเรยีกกันว่าสาหร่ายขนแมว มีลักษณะเป็นเส้นสายเด่ียว

หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นและแต่ละสายไม่แตกแขนง ไม่มีเมือกใสห่อหุ้มแต่

อาจจะมีน้ําใสๆ หุ้มอยู่  ซ่ึงสาหร่ายชนิดนีส้ามารถพบได้ในทุกแหล่งน้ําทั้งน้ําจืด น้ํา

กร่อยและนํ้าทะเล และเป็นดัชนีชี้วัดของแหล่งน้ําเส่ือมโทรมทีม่ีสารอินทรีย์ในแหล่ง

น้ํามาก 
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การสํารวจอาชีพประมง 

      จากการสํารวจกลุ่มผู้เล้ียงปลากะพงขาวในกระชังบรเิวณตําบลบางปะกง  

ต.ท่าข้าม และ ต.ท่าสะอ้าน พบว่าผู้เล้ียงปลากะพงขาวลดลงเหลือประมาณ

ร้อยละ 20 สืบเน่ืองมาจากประสบปัญหาปลาป่วยตายต้ังแต่ปลายปี 2553 

และเสียหายจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554  ทําให้ผู้เล้ียงส่วนใหญ่ย้ายไป

เล้ียงในบ่อดิน  ส่วนที่เหลือยังคงเล้ียงต่อโดยในปี 2556 เริ่มลงลูกปลากะพง

ขาวต้ังแต่เดือนมีนาคม ซึ่งในระยะแรกไม่พบปัญหาปลาตายแต่เริ่มพบปัญหา

ปลาป่วยและทยอยตายต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาซึ่งเป็นขนาดที่กําลังใกล้

จับขาย (5-7 ขีด) ซึ่งจากการสอบถามผู้เล้ียงปลากะพงบางราย กล่าวว่าต้ังแต่

เดือนตุลาคมพบน้ําสีดําคลํ้าไหลออกมาจากคลองพานทอง หลังจากนั้นปลา

เริ่มป่วยและตาย ซึ่งอาจมาจากนํ้าที่ปนเป้ือนสารเคมีต่างๆนอกจากน้ีผู้เล้ียง

ปลากะพงหลายรายทราบข่าวว่าจะมีโครงการขุดลอกร่องนํ้าบริเวณปากแม่น้ํา

บางปะกง ซึ่งผู้เล้ียงปลาคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดการไหลเวียนของกระแส

น้ําดีข้ึนและสารเคมีที่ปนเป้ือนในแมน่้ําบางปะกงจะระบายออกทะเลได้เร็วข้ึน 

15 



 

  โรงไฟฟา้บางปะกงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งใหค้วาม 

สําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น  กล่องรับความ

คิดเห็น โทรศัพท์ โทรสาร หรือการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 

ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับมา   โรงไฟฟ้าบางปะกงได้นํามาปรับปรุง/แก้ไขการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


