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สารจากผูบริหาร ‘ 

‘ 

 ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Revision 3)  กําหนดให9การไฟฟ�าฝ;ายผลิตแห<ง

ประเทศไทยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 และ 2) เพื่อ

สนองความต9องการใช9ไฟฟ�าและเสริมความม่ันคงของระบบ  

 ปBจจุบัน กฟผ. ได9พจิารณาพื้นที่ก<อสร9างโรงไฟฟ�าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ�าพลัง

ความร9อน เครื่องที่ 1 และ 2 (TP1-2)  ทีจ่ะหมดอายุในปF 2561 บริเวณที่ตั้งเดิม

ของโรงไฟฟ�าพลังความร9อนร<วม ชุดที่ 1 และ 2 (CC1-2) โดยได9ดําเนินการศึกษา

และจัดทํารายงานการวิเคราะหKผลกระทบสิ่งแวดล9อมสําหรับโครงการหรือกิจการ

ที่อาจก<อให9เกิดผลกระทบต<อชุมชนอย<างรุนแรง ทั้งทางด9านคณุภาพสิ่งแวดล9อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยคาดว<าจะแล9วเสร็จในปF 2558  

 นอกจากนี้ กฟผ. ได9ดําเนินการตามมาตรการป�องกันและแก9ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล9อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล9อมของโรงไฟฟ�า

ปBจจุบันให9เปPนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชน

บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ�าฯ ให9น9อยที่สุด  และดูแลเอาใจใส<ความเปPนอยู<ของพี่น9อง

ที่อยู<ในพื้นที่ใกล9เคียง 

 สุดท9ายนี้ กฟผ.  มีความมุ<งม่ันในการดําเนินงานด9วยเจตจํานงในการผลิต

ไฟฟ�าด9วยความรับผิดชอบต<อสิ่งแวดล9อมและสังคมเพื่อความสุขของคนไทย และ

การอยู<ร<วมกันด9วยความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน 

   ว<าที่พันตร ี

                 (อนชุาต   ปาลกะวงศK ณ อยุธยา)    

              ผู9อํานวยการฝ;ายสิ่งแวดล9อมโครงการ 



 

รายงานสิง่แวดลอมฉบับประชาชน ประจําป 2557  
โรงไฟฟาบางปะกง จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

เผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสงัคม 
ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการใหกับชุมชน

ใกลเคยีงโรงไฟฟาฯ และประชาชนทั่วไปไดมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันและแกไขเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอมบริเวณโรง
ฟาและชุมชนใกลเคียงในดานตางๆ ไดแก คุณภาพนํ้า 

นิเวศวิทยาทางนํ้า การประมง และการเพาะเลีย้งสตัวนํ้า  
สภาพเศรษฐกิจสงัคม เปนตน 



 

โรงไฟฟาบางปะกง มุงม่ันสูการเปนโรงไฟฟาสีเขียว 



 

สารบัญ 
                                                                                                                              

1 ความเปนมา                                  
 
2 การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม               
 
3 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    
 
10 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
 
16 สรุปผลการดําเนินงาน              



 

 

โรงไฟฟาพลังความรอน 
เครื่องท่ี 1-4 

 

โรงไฟฟาพลังความ 
รอนรวม ชุดท่ี 5 

 

โรงไฟฟาพลังความ 
รอนรวม ชุดท่ี 3-4 



 

 

 

ความเป�นมาของโรงไฟฟ�าบางปะกง 

 

โรงไฟฟ�าบางปะกง เปPนโรงไฟฟ�าแห<งแรกของประเทศไทยที่ใช9กUาซ

ธรรมชาติจากอ<าวไทย เปPนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ�า เพื่อสนอง

นโยบายของรั ฐบาลที่ ต9 อ งการพัฒนาแหล< งทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในประเทศให9 เกิดประโยชนKสูงสุด ปBจจุบันโรงไฟฟ�าบางปะกง

ประกอบด9วยโรงไฟฟ�าพลังความร9อน จํานวน 4 เครื่อง และโรงไฟฟ�าพลัง

ความร9อนร<วม จํานวน 3 ชุด มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 3,720.3 เมกะวัตตK 

ถือเปPนแหล<งผลิตพลังงานไฟฟ�าขนาดใหญ<และมีความสําคัญต<อการผลิต

พลังงานไฟฟ�าของประเทศ  

โรงไฟฟ�าบางปะกงตั้งอยู<บนเนื้อที่ 1,134 ไร< บริเวณ
ฝB[งซ9ายของแม<น้ําบางปะกง ตั้งอยู<เลขที่ 4 หมู< 6 
ตําบลท<าข9าม อําเภอบางปะกง จังหวัดชะเชิงเทรา 
โดยอยู<ห<างจากปากแม<น้ําบางปะกง ข้ึนมาตามลํา
น้ําประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห<างจากสะพาน 
เทพหัสดินทรK ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
โดยภายในบริเวณโรงไฟฟ�าบางปะกงมีพื้นที่สีเขียว
รวม 401 ไร<  คิดเปPนร9อยละ 35.36 ของพื้นที่
โรงไฟฟ�าฯทั้งหมด 

1 



 

 

ปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดล�อม 
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  การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 

ปฏิบัติตามมาตรการ
ป�องกันและแก�ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

            โรงไฟฟ�าบางปะกงตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล�อมและ

ชุมชนรอบโรงไฟฟ�าโดยได�ปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล�อม เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานต/างๆ ของ

โรงไฟฟ�าฯ และดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อมในด�านต/างๆ 

เช/น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้าและนิเวศวิทยาแหล/งนํ้า เป4นต�น   

รวมท้ังสํารวจทัศนคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู/โดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ�าฯ 

เพ่ือให�อยู/ร/วมกันอย/างมีความสุข 



 

โรงไฟฟ�าบางปะกงปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหKผลกระทบสิ่ งแวดล9อม
โครงการฯ (EIA) อย<างเคร<งครัด และเฝ�าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล9อมที่อาจเกิดข้ึน  เช<น  การ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติในแม<น้ํา
บางปะกง การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศที่ระบายจากปล<องโรงไฟฟ�าแบบต<อเนื่อง เปPนต9น   นอกจากนี้ในปF 2555  กฟผ. 
ได9ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล9อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก<อให9เกิด
ผลกระทบต<อชุมชนอย<างรุนแรงทั้งทางด9านคุณภาพสิ่งแวดล9อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ โรงไฟฟ�าพลังความร9อนร<วมบางปะกง ชุดที่ 5 เพื่อให9เปPนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก<อให9เกิดผลกระทบต<อชุมชนอย<างรุนแรง ทั้งทางด9าน
คุณภาพสิ่งแวดล9อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส<วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนจะต9องจัดทํารายงานการวิเคราะหKผลกระทบสิ่งแวดล9อม พ.ศ. 2553 และได9รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู9ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหKผลกระทบ
สิ่งแวดล9อมด9านโรงไฟฟ�าพลังงานความร9อนคราวประชุมครั้งที่ 14/2556 เม่ือวันที่ 30 
เมษายน 2556 และได9รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล9อมแห<งชาติ (กก.วล.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

3 
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คุณภา
พอากา

ศ 

โรงไฟฟ�าบางปะกง ได9นําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช9ในการผลิต
กระแสไฟฟ�าและติดตัง้อุปกรณKลดการเกิดมลสารทางอากาศ เช<น Dry 
Low NOx Burner หรือหัวเผาออกไซดKไนโตรเจนต่ําแบบแห9ง เพื่อลด
การเกิดกUาซออกไซดKของไนโตรเจน ที่ได9จากการเผาไหม9เชื้อ เพลิง 
นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปล<องแบบต<อเนื่อง ทุกปล<องของโรงไฟฟ�าบางปะกง และแสดงผลการ
ตรวจวัดไปยังจอแสดงผลบริเวณหน9าโรงไฟฟ�าบางปะกงและในชุมชน 
รวม 8 แห<ง รวมทั้งส<งข9อมูลการตรวจวัดไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และกรม
ควบคุมมลพิษ  
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ถ�าระดับเสียงอยู/ใน 

ระดับ 80-85 dBA 

เราควรใส/ท่ีอุดหู 

นะครับ 

มาตรการด9านเสียงที่โรงไฟฟ�าบางปะกง  
ได9ดําเนินการ ได9แก< ควบคุมเสียงของ 
เครื่องจักรและอุปกรณKให9มีค<าระดับเสียง 
ไม<เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห<าง  1 เมตร และติดตั้งป�ายหรือสัญลักษณKเตือนในบริเวณ
ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล(เอ) รวมทั้งจัดอุปกรณKป�องกันอันตรายส<วนบุคคล เช<น ที่ครอบ 
หูหรือปลั๊กอุดหูสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล<าวและควบคุมการใช9งานอย<าง
เคร<งครัด 

นอกจากนี้โรงไฟฟ�าบางปะกง 

ได9จัดโครงการอนุรักษKการได9ยินสําหรับ

พนักงาน เพ่ือให9ความรู9ความเข9าใจและ

ตระหนักถึงความสําคัญของการใช9

อุปกรณKป�องกันอนัตรายจากเสียงดัง  

ระดับเสียง 

นอกจากการควบคุมระดับเสียงจากเครือ่งจักร
และอุปกรณKต<างๆ แล9ว โรงไฟฟ�าบางปะกงได9
ติดต้ังอุปกรณKช<วยลดเสยีงที่เรยีกว<า Silencer 
บริเวณทางเข9า-ออกอากาศของห9องเผาไหม9
และสร9างห9องคลุมเครือ่งจักรที่เปPนแหล<ง 

กําเนิดเสียงดัง เช<น บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 
วาลKวบริเวณท<อไอนํ้า มอเตอรKปBoมนํ้าและหม9อ

ต9มไอนํ้า เปPนต9น 



 

โรงไฟฟ�าฯ ได9ทดลองเลีย้งปลา

ในรางระบายนํ้าภายใน

โรงไฟฟ�า เพือ่แสดงให9 

เห็นว<านํ้าทิ้งของโรงไฟฟ�าไม<

เปPนอันตรายต<อสิ่งมีชีวติในนํ้า  

6 

ค ุณภาพน้ํา 

การจัดการน้ําทิ้งภายในโรงไฟฟ�าบางปะกง ได9ทําการบําบัดคุณภาพน้ําตาม
คุณลักษณะของน้ําเสีย เช<น น้ําที่ปนเปpqอนน้ํามันจะผ<านบ<อดักไขมันก<อนเพื่อแยก
น้ํา มันออกจากน้ํา น้ําทิ้ งจากกระบวนการผลิตน้ํ าปราศจากแร<ธาตุและ
กระบวนการผลิตน้ําใสจะปรับสภาพน้ําให9เปPนกลาง ส<วนน้ําทิ้งจากอาคาร
สํานักงาน โรงอาหารและบ9านพักพนักงานจะผ<านระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดตั้ง
ในพื้นที่ (On-Site Package Sewage Treatment Tank) ซ่ึงน้ําเสียทั้งหมดที่
ผ<านการบําบัดเบ้ืองต9นแล9วจะถูกส<งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียกลางของโรงไฟฟ�า
บางปะกงที่เริ่มจากการเติมอากาศและส<งไปบําบัดในบึงประดิษฐK (Wetland) ซ่ึง
ใช9พืชน้ําหลายชนิดในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา จากนั้นจึงส<งไปยังบ<อพักน้ําทิ้ง
ขนาดใหญ<ของโรงไฟฟ�าและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งให9อยู<ในเกณฑKมาตรฐานน้ําทิ้ง
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก<อนนําไปใช9ประโยชนKภายในโรงไฟฟ�าฯ เช<น รดน้ํา
ต9นไม9 ล9างพื้นถนน เปPนต9น 

Oil separator 
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  น้ําจากแมน้ําบางปะกง  
จะถูกสูบข้ึนมาโดยผ<านตะแกรงขนาดต<างๆ  

หลายชัน้ เพ่ือป�องกันการสูญเสียของสัตวKน้ํา 

และมีทุ<นลอยเพ่ือป�องกันขยะและวัชพืชท่ีลอย 

อยู<ผิวน้ําไม<ให9เข9าไปยังระบบหล<อเยน็โดยมีเพียง

การเติมคลอรีนในฤดูท่ีน้ําแม<น้ําบางปะกงได9รับ

อิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนเพ่ือป�องกันเพรียงเกาะ 

ในระบบซ่ึงคลอรีนท่ีเติมจะสามารถสลายตัวได9

เกือบหมดและไม<เปPนอนัตราย

โรงไฟฟ�าบางปะกงใช9น้ําจากแม<น้ํา 

บางปะกงสําหรับหล<อเย็นในระบบ

ระบายความร9อนของโรงไฟฟ�าฯ 

จากนั้นน้ําหล<อเย็นจะถูกนําเข9าสู<หอ

หล<อเย็น (Cooling tower) เพื่อลด

อุณหภูมิให9อยู<ในเกณฑKมาตรฐาน

ก<อนระบายลงสู<รางระบายเป{ดและ

ปล<อยกลับสู<แม<น้ําบางปะกง 

แพลงกKตอนพืช เปPนอาหาร

ของแพลงกKตอนสัตวK และ 

แพลงกKตอนสัตวKก็เปPนอาหาร

ของสัตวKนํ้าวัยอ<อน   
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นิเวศวทิยาแหลงน้าํ 

โรงไฟฟ�าบางปะกงนําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจากบ<อพักน้ําทิ้งมาใช9ให9เกิดประโยชนK

สูงสุดภายในบริเวณโรงไฟฟ�าฯ เช<น รดน้ําต9นไม9 ล9างพื้นถนน เปPนต9น  โดยไม<มีการ

ปล<อยออกสู<แหล<งน้ําสาธารณะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับระบบนิเวศวิทยา

แหล<งน้ํา รวมทั้งได9ตดิตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิน้ําแบบอัตโนมัติในแม<น้ําบางปะกง

บริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเฝ�าระวังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําที่อาจส<งผล

ต<อการเลี้ยงปลาในกระชัง    นอกจากนี้โรงไฟฟ�าบางปะกงยังสนับสนุนกิจกรรมด9าน 

การอนุรักษKระบบนิเวศวิทยาแหล<งน้ําร<วมกับชุมชน และหน<วยงานราชการเพื่อรักษา

สภาพแวดล9อมให9คงอยู<อย<างยั่งยืน  
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กากของเสีย 

ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน และบ9านพักพนักงานโรงไฟฟ�าบางปะกง 
ได9ว<าจ9างเทศบาลตําบลท<าข9าม ดําเนินการเก็บและนําไปกําจัด ส<วน
ขยะจากอาคารสูบน้ํา ซ่ึงเปPนขยะที่ลอยมาจากแม<น้ําบางปะกง แล9ว
มาติดตะแกรงบริเวณโรงสูบน้ําจะคัดแยกขยะจําพวกถุงพลาสติกและ
ส<งให9เทศบาลเช<นกัน  ส<วนผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ จะนําไปทําปุ|ย
หมักใช9ภายในโรงไฟฟ�าฯ  นอกจากนี้ขยะที่ปนเปpqอนสารเคมีจะเก็บ
รวบรวม และส<งหน<วยงานที่ได9รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัด 

โรงไฟฟ�าบางปะกงดําเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธK

และมวลชนสัมพันธKอย<างต<อเนื่องเพื่อเสริมสร9างความ

เข9าใจกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ�าฯ เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ�าฯ พร9อมทั้งสนับสนุนช<วย 

เหลือชุมชนทางด9านสาธารณประโยชนKต<างๆ ที่

ส<งเสริมให9คุณภาพชีวิตดีข้ึนและสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก<เด็กในชุมชน 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ> 
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     นอกจากน้ี  ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต<อเน่ือง เพื่อเฝ�าระวัง

คุณภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ�าฯ   ซ่ึงตามมาตรการในรายงาน EHIA ได9ปรับเปลี่ยนและ 

เพิ่มสถานีตรวจวัด รวมเปPน 4 สถานี  ได9แก< 1) รร.คลองพานทอง 2) วดัล<าง 3) วัดบางผึ้ง 4) วดับาง

แสม * คาดว/าจะตดิตั้งได�ในป@ 2559 เน่ืองจากทางวัดประสงค>จะให�ก/อสร�างเข่ือนรมินํ้าแล�วเสร็จ

ก/อน ซ่ึงทําการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศเช<นเดียวกับที่ตรวจวัดจากปล<องของโรงไฟฟ�าฯ   ผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศดัชนีดังกล<าว ตลอดทั้งปF มีค<าอยู<ในเกณฑKมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เช<นกัน 

คุณภาพอากาศ 
   การปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

 

โรงไฟฟ�าบางปะกง ควบคุมการระบายกUาซออกไซดKของ

ไนโตรเจน กUาซซัลเฟอรKไดออกไซดKและฝุ;นละอองจากการเผา

ไหม9เชื้อเพลิง รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ต<อเนื่องที่ปล<องของโรงไฟฟ�า ซ่ึงผลการตรวจวัดตลอดปF 2557  

มีค<าอยู<ในเกณฑKมาตรฐานตามที่กฎหมายกาํหนด และมีการ

รายงานผลแบบ Real Time ทุก ๆ 15 นาที  
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ดัชนีคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Index : AQI) 

   AQI เปPนการรายงานข9อมูล

คุณภาพอากาศในรูปแบบที่

เข9าใจง<าย เปPนรูปแบบสากลที่

ใช9กันอย<างแพร<หลายในหลาย

ประเทศ 

     ฝุ;นขนาดเล็กส<วนใหญ<

เกิดในช<วงฤดูแล9งท่ีอากาศ

แห9งทําให9เกิดฟุ�งกระจายได9

ง<าย ต9องระวังสุขภาพกันนะ.. 

แนวทางการปองกันผลกระทบ 
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลัง 

ภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ  
ไมควรทํากิจกรรมภายนอกอาคารเปนเวลานาน 

ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลัง 

ภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ  
ควรจํากัดการออกกําลังภายนอกอาคาร 

บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร  
สําหรับผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยูภายในอาคาร 
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ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของท้ัง 4 

ชุมชน   พบว/ามีระดับเสียง

อยู/ในระดับปกติเทียบเท/ากับ  

เสียงการสนทนาตามปกติ

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโรงไฟฟ�าฯ ได9แก< บ9านหัวสวน บ9านปากคลอง

บางนาง วัดบางแสม และริมรั้ว รฟ.บางปะกงชุดที่ 5 ซ่ึงเปPนบริเวณที่อยู<รอบ

โรงไฟฟ�าบางปะกง โดยจะตรวจวัดระดับเสียงต<อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน  

ปFละ 2 ครั้ง เพื่อศึกษาผลกระทบด9านเสียงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ�าบางปะกงต<อชุมชนใกล9เคียง ซ่ึงจากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง ของทั้ง 4 บริเวณ พบว<ามีระดับเสียงอยู<ในระดับปกติเทียบเท<ากับเสียง

การสนทนาปกติหรือน9อยกว<าเสียงดังจากเครื่องซักผ9า และอยู<ในเกณฑKที่

กฎหมายกําหนด ซ่ึงระดับเสียงที่ตรวจวัดได9มาจากกิจกรรมที่ เกิด ข้ึนใน

ชีวิตประจําวัน เช<น การสัญจรของยานพาหนะ เสียงจากชุมชน โรงเรียนและวัด

ในบริเวณใกล9เคียง 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าของแม<นํ้าบางปะกงในปBจจุบันพบว<าแม<นํ้าบางปะกง 

จัดอยู<ในเกณฑKเสือ่มโทรม   ตามเกณฑKดัชนีคณุภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ 

เน่ืองจากมีค<าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ซ่ึงแสดงถึงมีการปนเปpqอนของอินทรียK

สารในนํ้า โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีนํ้าท<าไหลลงสู<แม<นํ้าปริมาณมากและได9ชะพาสิ่ง

สกปรกลงสู<แหล<งนํ้า ซ่ึงสารอินทรยีKดังกล<าวเปPนแหล<งอาหารของจุลินทรียKทีอ่ยู<ใน 

นํ้า โดยเวลาที่จุลินทรียKย<อยสลายสารเหล<าน้ีจะดึงเอาออกซิเจนที่ละลายอยู<ในนํ้า 

ไปใช9ทําให9นํ้ามีออกซิเจนลดลงส<งผลกระทบต<อสิ่งมีชีวิตที่อาศยัอยู<ในนํ้า เช<น ปลา  

กุ9ง และสัตวKหน9าดิน เปPนต9น  

คุณภาพน้ํา 

โรงไฟฟ�าบางปะกงให9ความสาํคญัในการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพนํ้าในแม<นํ้าบางปะกง โดย

ดําเนินการเก็บตัวอย<างนํ้า ความถ่ีปFละ 3 ครั้ง  

ทุกๆ 4 เดือน เพือ่ศึกษาสภาพปBจจุบันของแม<นํ้า 

บางปะกงบริเวณใกล9เคยีงโรงไฟฟ�าฯ 

นอกจากน้ี ดัชนีคุณภาพนํ้าทีม่ีความสาํคญั คอื ฟFคอลโคลิ -

ฟอรKมแบคทีเรีย ซ่ึงแบคทีเรยีชนิดน้ี บ<งบอกถึงการปนเปpqอน

มาจากอุจจาระของสัตวKเลี้ยงลูกด9วยนม เช<น คน หมู วัว สุนัข 

และ แมว เปPนต9น ซ่ึงการตรวจพบแบคทีเรียดังกล<าวในแหล<ง

นํ้ามีค<าเกินเกณฑKกฎหมายกําหนดจะต9อง ระมัดระวังในการ

นํานํ้ามาใช9ประโยชนK และต9องผ<านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

ก<อน 
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 กฟผ. ขอความร<วมมือจากภาควิชาวิทยาศาสตรKทางทะเล คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK ดําเนินการศึกษาชนิด ความหนาแน<น และดัชนี

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกKตอนพืช แพลงกKตอนสตัวK  ไข<ปลา 

ปลาวัยอ<อนและสัตวKหน9าดินปFละ 2 ครั้ง ในช<วงฤดูแล9งและฤดูฝน  รวมทั้ง

สํารวจการทําอาชีพประมงของชุมชนที่อาศัยอยู<บริเวณริมฝB[งแม<น้ําบางปะกง 

โดยดําเนินการเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557  ผลการสํารวจในปF 2557 พบว<า

จํานวนชนิดแพลงกKตอนพืชในฤดูฝนมากกว<าในฤดูแล9งส<วนแพลงกKตอนสัตวK

พบในฤดูแล9งมากกว<าในฤดูฝน  

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

ดัชนี จํานวนชนิด 

ฤดูแล�ง ฤดูฝน 

แพลงกKตอนพืช 8-19 12-33 

แพลงกKตอนสัตวK 2-15 5-13 

สัตวKหน9าดิน 1-2 1-2 

ลูกปลาวัยอ<อน 3-10 2-7 
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การสํารวจอาชีพประมง 

      สําหรับผลการสํารวจในปF 2557 ผู9เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม<น้ํา 

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวม 3 ตําบล ได9แก< ต.บางปะกง ต.ท<าข9าม และ ต.ท<าสะอ9าน 

พบว<าผู9เลี้ยงปลาในกระชังลดลงอย<างมากตั้งแต<ปF 2554 จาก 200 ฟารKม จนเหลือไม<ถึง  

20 ฟารKม ในปBจจุบัน สาเหตุสืบเนื่องมาจากน้ําท<วมใหญ<ในปF 2554 และปBญหาปลาป;วย

เปPนโรค และคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมลง ทําให9ผู9เลี้ยงปลาส<วนใหญ<เลิกเลี้ยงปลากระชัง 

บางส<วนหันไปเลี้ยงในบ<อดิน 
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งานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 

โครงการแวนแกว 

ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ นําเครือขายชุมชนดูงาน 

ออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ทอดกฐิน ณ วัดทาขาม 
เจริญศรัทธา 

จิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

พิธีรับมอบและเปดอาคาร กฟผ. 
ณ โรงพยาบาลบางปะกง 

ทําบุญ เลี้ยงอาหาร ณ 
วัดทุงเหียง จ.ชลบุรี 

ส่ือมวลชนชมโรงไฟฟาบางปะกง 

เปดตัวโครงการ  

“จังหวัดประหยัดไฟ” 

สนับสนุนศูนยอนุรักษพันธุไกชน
พื้นเมือง มอบเงินสรางหลังคาโรงครัว

วัดวรพรตสังฆาวาสท่ีไฟไหม 
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  โรงไฟฟ�าบางปะกงได9ปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก9ไขผลกระทบส่ิงแวดล9อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล9อมอย<างเคร<งครัด รวมท้ังให9ความ 

สําคัญกับการมีส<วนร<วมของชุมชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล9อมบริเวณรอบโรงไฟฟ�า

และรับฟBงความคิดเห็นของประชาชนผ<านทางช<องทางต<างๆ เช<น  กล<องรับความ

คิดเห็น โทรศัพทK โทรสาร หรือการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 

ซึ่งความคิดเห็นต<างๆ ท่ีได9รับมา   โรงไฟฟ�าบางปะกงได9นํามาปรับปรุง/แก9ไขการ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ�าฯ ให9ดียิ่งขึ้น เพ่ือการอยู<ร<วมกันอย<างมีความสุข 

สรุปผลการดําเนินงาน 



 


