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ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุง

คร้ังท่ี 3 (PDP 2010 Revision 3) กําหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเคร่ืองท่ี 1 และ 2) เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
และเสริมความม่ันคงของระบบในอนาคต  

 ปัจจุบัน กฟผ. ได้เตรียมงานก่อนเร่ิมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน เคร่ืองท่ี 1 และ 2 ท่ีจะหมดอายุการใช้งานในปี 2561 บนบริเวณท่ีต้ังเดิม
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 และ 2 โดยได้ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยใน
รายงานส่ิงแวดล้อมฉบับนี้ได้นําเสนอถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2560  

 ซึ่ง กฟผ. ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าปัจจุบันให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ ให้น้อย
ท่ีสุด และดูแลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่ของพี่น้องท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

 สุดท้ายนี้ กฟผ. มีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้วยเจตจํานงในการผลิตไฟฟ้า
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความสุขของคนไทย และอาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันตลอดไป 

สารจากผู้บริหาร 
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นายนฤมิต คินิมาน 
ผู้อํานวยการฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ 



ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าบางปะกง 

2 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี 1,134 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกง ต้ังอยู่เลขท่ี 4 หมู่ 6 

ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ําบางปะกง ขึ้นมาตาม 

ลําน้ําประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

โดยภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงมีพื้นท่ีสีเขียวรวม 401 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.36 ของพ้ืนท่ี

โรงไฟฟ้าฯท้ังหมด 

โ ร ง ไฟฟ้ าบางปะกง  อยู่ ห่ า งจากก รุ ง เทพฯ          

69 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ 

ไปตามถนนบางนา-ตราด เม่ือถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้ า ม ส ะ พ า น เ ท พ หั ส ดิ น ท ร์ ไ ป ป ร ะ ม า ณ               

1 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อโรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่

ตรงปากทางเข้า  จากจุดนี้ เ ดินทางไปอีกเป็น

ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้าฯ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็น

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สงูสุด ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้า   

พลังความร้อนจํานวน 4 เคร่ือง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จํานวน 3 ชุด มีขนาดกําลังผลิต

ติดต้ังรวม 3,720.3 เมกะวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความสําคัญต่อการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  



การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การใช้น้ําในโรงไฟฟ้าบางปะกง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. นํ้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค/บริโภค ซึ่งจะใช้นํ้าจากอ่างเก็บน้ําบางบ่อและบางพระ 

 2. น้ําใช้สําหรับการหล่อเย็น จะใช้นํ้าจากแม่น้ําบางปะกงเพื่อหล่อเย็นเคร่ืองควบแน่น และเครื่อง 

     แลกเปลี่ยนความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเคร่ืองที่ 1-4 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3-4  

            และระบายกลับลงสู่แม่น้ําบางปะกง ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5  ใช้ระบบระบาย  

            ความร้อนเป็นระบบปิดซึ่งจะใช้น้ําหมุนเวียนภายในระบบ ก่อนคืนกลับสู่แม่น้ําบางปะกงเช่นกัน 3 

การใช้เช้ือเพลิง 
   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลัก 

โดยขนส่งทางท่อก๊าซของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บางปะกงจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารองใน

กรณีฉุกเฉิน โดยซื้อจากคลังนํ้ามันศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือคลังน้ํามัน จังหวัดระยอง 

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยได้ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าและ

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยา

แหล่งนํ้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่

โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อนําข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกงให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมี

ความสุข 

 นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นบริเวณประตูทางเข้า-ออกโรงไฟฟ้า และในชุมชนรวม 8 แห่ง 

การใช้นํ้า 



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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      โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการฯ (EIA) อย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน เช่น การติดต้ัง
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า 

          นอกจากน้ีในปี 2555 กฟผ. ได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรว่มบางปะกง ชุดท่ี 5 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรนุแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ
หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าความร้อนคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 



โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดให้มีแผนงานบํารุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องดักจับฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator : ESP) เพ่ือควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละอองให้เป็นไปตามค่าที่
กําหนดตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบถาวร เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบด้านมลสาร 

ทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้นําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ลดการ
เกิดมลสารทางอากาศ เชน่ Dry Low NOx Burner หรือหัวเผาออกไซด์ไนโตรเจนตํ่าแบบแห้ง เพ่ือลดการเกิด
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง นอกจากน้ียังติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ระบายออกจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) ทุกปล่องของโรงไฟฟ้าบางปะกง และรายงานผลการตรวจวัดไป
ยังจอแสดงผลบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกงและในชุมชนรวม 8 แห่ง รวมทั้งส่งข้อมูลการตรวจวดัไปยัง   
กรมโรงงานอตุสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและกรมควบคุมมลพิษ ทุก 6 เดือน 

คุณภาพอากาศ 
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ระดับเสียง 

 กําหนดเขตพ้ืนทีเ่สียงดัง เชน่ บรเิวณหมอ้ไอนํ้า (Boiler) บรเิวณหอ้งเผาไหม้ของเคร่ืองกงัหันกา๊ซ และบรเิวณเครือ่ง
กําเนดิไฟฟ้ากงัหันกา๊ซพรอ้มติดต้ังป้ายเตอืน และบุคคลท่ีจะเข้าไปทํางานในบรเิวณดังกล่าวต้องมกีารสวมใส่อุปกรณ์
ลดเสียง เช่น ปล๊ักลดเสียง (Ear Plugs) หรอืครอบหลูดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น และควบคมุให้มกีารใช้อยา่งเครง่ครดั 

 นอกจากการควบคมุระดบัเสียงจากเครือ่งจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ  แล้ว โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ติดต้ังอุปกรณ์ชว่ยลด
เสียงท่ีเรยีกวา่ Silencer บรเิวณทางเข้า-ออกอากาศของหอ้งเผาไหม้ และสรา้งห้องคลุมเครือ่งจักรทีเ่ป็นแหล่งกําเนิด
เสียงดัง เช่น บรเิวณเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า วาล์วบรเิวณทอ่ไอน้ํา มอเตอรป๊ั์มน้ํา และหม้อต้มไอน้ํา เป็นต้น 

           มาตรการด้านเสียงทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกงได้ดําเนนิการ ได้แก ่ ควบคมุเสียงของเครือ่งจักรและอปุกรณ์ให้มคีา่
ระดับเสียงไมเ่กนิ 85 เดซิเบลเอ ทีร่ะยะห่าง 1 เมตร และติดต้ังป้ายหรอืสัญลักษณเ์ตือนในบรเิวณท่ีมเีสียงดังเกนิ    
80 เดซิเบลเอ รวมทัง้จัดอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล เชน่ ทีค่รอบหูหรอืปล๊ักอุดหูสําหรบัพนกังานทีป่ฏบัิติ 
งานในบรเิวณดังกล่าว และควบคมุการใช้งานอยา่งเครง่ครดั 
  นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าบางปะกง ยงัได้จัดโครงการอนุรกัษ์การได้ยนิสําหรบัพนกังานเพ่ือเพ่ิมความรู ้ความเข้าใจ 
 และตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้อุปกรณป้์องกนัอันตรายจากเสียงดัง 



คุณภาพนํ้า 
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  การจัดการน้าํท้ิงภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการบําบัดคุณภาพนํ้าตามคุณลักษณะของน้ําเสีย เช่น 
น้ําที่ปนเป้ือนน้ํามัน จะผ่านบ่อดักไขมันก่อน เพ่ือแยกนํ้ามนัออกจากนํ้า น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ํา
ปราศจากแรธ่าตุ และกระบวนการผลิตน้ําใสจะปรับสภาพน้ําให้เป็นกลาง ส่วนนํ้าทิ้งจากอาคารสํานักงาน    
โรงอาหาร และบ้านพักพนักงานจะผ่านระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดต้ังในพ้ืนที่ (On-Site Package Sewage 
Treatment Tank) ซ่ึงน้ําเสียทั้งหมดท่ีผ่านการบําบัดเบ้ืองต้นแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียกลางของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่เริ่มจากการเติมอากาศและส่งไปบําบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซ่ึงใช้พืชน้ําหลายชนิด
ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า จากน้ันจึงส่งไปยังบ่อพักน้ําทิ้งขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า และควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้า ฯ เช่น รดนํ้า
ต้นไม้ ล้างพ้ืนถนน เป็นต้น 

     แสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําทิ้งที่จอแสดงผล คือบริเวณประตู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง 
รวมถึงแสดงผลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้ติดต้ังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลดังกล่าว ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 



การใช้นํ้า จากแม่นํ้าบางปะกง 
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 โรงไฟฟ้าบางปะกง ใช้น้ําจากแม่น้ําบางปะกงสําหรับหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าฯ 
จากน้ันน้ําหล่อเย็นจะถูกนําเข้าสู่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพ่ือลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ํา
ตามธรรมชาติ ก่อนระบายลงสู่รางระบายเปิดและปล่อยกลับสู่แม่น้ําบางปะกง 

 น้ําจากแมน่้ําบางปะกงจะถูกสูบข้ึนมาโดยผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ หลายชัน้ เพ่ือป้องกนัการสูญเสียของสัตวน์้ํา และมีทุน่ลอย
เพ่ือป้องกนัขยะและวชัพืช ทีล่อยอยูผิ่วน้ําไมใ่ห้เข้าไปยงัระบบหล่อเยน็ โดยมีเพียงการเติมคลอรนีในฤดูทีแ่มน่้ําบางปะกงได้รบั
อิทธพิลจากนํ้าทะเลหนุนเพ่ือป้องกนัเพรยีงเกาะในระบบซึง่ในการเติมคลอรนีจะเติมในปรมิาณท่ีเหมาะสมทําให้สามารถสลายตัวได้
เกอืบหมดจงึไมเ่ป็นอันตรายตอ่ส่ิงมชีวีติในน้ํา 

เกร็ดความรู้ แพลงก์ตอนพืช เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารของสัตว์วัยอ่อน 



นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
โรงไฟฟ้าบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา บริเวณคลองบางนาง 

คลองบางแสม แม่น้ําบางปะกง และเกาะท่าข้ามกับชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน เช่น การเก็บขยะตาม
คลอง การปลูกป่าชายเลนในพ้ืนที่สาธารณะริมคลองแม่น้ําบางปะกง พ้ืนที่เส่ือมโทรม (ป่าชายเลน) 
บริเวณหน้าบ้านผู้อาศัยริมคลองบางนาง คลองบางแสม และบริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงใกล้        
เกาะท่าข้าม การปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําท้องถ่ิน เช่น ปลาอีกง ปลากะพงขาว ลูกกุ้งก้ามกราม     
ลงคลองบางนางและคลองบางแสม 

 โรงไฟฟ้าบางปะกงนําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจากบ่อพักน้ําทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดนํ้าต้นไม้ ล้างพ้ืนถนน เป็นต้น โดยไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา รวมทั้งได้ติดต้ังเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิน้ําแบบอัตโนมัติในแม่น้ําบางปะกงบริเวณที่มีการเล้ียงปลาในกระชัง นอกจากน้ีโรงไฟฟ้า 
บางปะกงยังสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ําร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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กากของเสีย 

 

    โรงไฟฟ้าบางปะกง ดําเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ   
พร้อมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทางด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต   
ดีข้ึนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชน 

ขยะมลูฝอยจากสํานกังาน และบ้านพักพนกังานโรงไฟฟ้าบางปะกงได้วา่จ้างเทศบาลตําบลทา่ข้าม ดําเนนิการเกบ็และ
นําไปกําจัด ส่วนขยะจากอาคารสูบน้ําเข้าระบบหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าบางปะกง ซ่ึงเป็นขยะทีล่อยมาจากแมน่้ําบางปะกง 
แล้วมาติดตะแกรงกนัขยะบรเิวณหนา้อาคารสูบน้ําดังกล่าว ซ่ึงจะคดัแยกขยะจําพวกถุงพลาสติกและส่งให้เทศบาลเช่นกนั         
ส่วนผักตบชวาและวชัพืชอ่ืน ๆ  จะนําไปทําปุ๋ยหมกัใชภ้ายในโรงไฟฟา้ ฯ นอกจากน้ีขยะทีป่นเป้ือนสารเคมจีะเกบ็รวบรวม
และส่งให้หนว่ยงานทีไ่ด้รบัอนญุาตจากหนว่ยงานราชการนําไปกําจัด 
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 



              โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมทั้งติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อเนื่องท่ีปล่องของ
โรงไฟฟ้า (CEMs) ซ่ึงผลตรวจวัดตลอดปี 2560 โดยมีการรายงานผล On Line แบบ Real Time ทุกๆ    
15 นาที ในเว็บไซด์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

           นอกจากน้ี ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบ 

ต่อเนื่อง เพ่ือเฝ้าระวังคณุภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงตามมาตรการในรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้าน

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียน

คลองพานทอง วัดล่าง วัดบางผ้ึง และวัดบางแสม ดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวตลอดท้ังปีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ดัชนีคุณภาพอากาศ 

 AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศใน
รูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

     ดชันีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศใน
รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ใน
ระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม ่ ซ่ึงดัชนีคุณภาพอากาศเป็น
รูปแบบสากลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เป็นต้น 
      ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย คํานวณโดยเทียบจาก

มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของสารมลพิษทางอากาศ  
5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 8 ชัว่โมง     
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกงใช้ 
3 ดัชนีคุณภาพอากาศ ในการคํานวณ ได้แก่ NO2, SO2 และ PM-10 โดย
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่า 
สูงสุด จะนํามาใช้ในการคํานวณ AQI ซ่ึงผลการคํานวณตลอดทั้งปี 2560 
พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศในแต่ละเดือน มีค่าอยู่ในเกณฑ์คณุภาพปานกลาง 
ถึง เกณฑ์คุณภาพดี ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 



         จากผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของท้ัง 4 แห่ง 

พบว่า มีระดับเสียงอยู่ในระดับปกติเทียบเท่ากับเสียงการสนทนาปกติ หรือ

น้อยกว่าเสียงจากเครื่องซักผ้าและอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงระดับ

เสียงที่ตรวจวัดได้มาจากกิจกรรมที่เกดิข้ึนในชีวิตประจําวัน เช่น การสัญจร

ของยานพาหนะ เสียงจากชุมชน โรงเรียน และวัดในบริเวณใกล้เคยีง     

โดยเกณฑ์มาตรฐานฯ กําหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dB(A)) 

ระดับเสียง 
  การตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง มีจุด
ตรวจวัด 4 แห่ง ได้แก่ บ้านหัวสวน บ้านปากคลองบางนาง วัดบางแสม 
และริมรั้วโรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดท่ี 5 โดยตรวจวัดระดับเสียง 4 ประเภท 
ได้แก่ 
 1. Leq24hr. หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉล่ียในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
 2. Ldn หมายถึง ระดับเสียงเฉล่ียโดยแบ่งช่วงเวลากลางวัน (Ld) ต้ังแต่
เวลา 7.00-22.00 น. และเวลากลางคืน (Ln) ต้ังแต่เวลา 22.00-7.00 น. 
ของวันถัดไป 
 3. L90 หมายถึง ค่าระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ซ่ึงระดับเสียงท่ี
ร้อยละ 90 ของเวลาท่ีตรวจวัดจะมีเสียงเกินระดับนี้ โดยสามารถแสดงถึง
ระดับเสียงโดยท่ัวไป หรือระดับเสียงพ้ืนฐานของพื้นที่ที่ตรวจวัดได้ 
 4. Lmax หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉล่ียสูงสุดที่วัดได้ในระหว่างช่วงเวลา
ในการตรวจวัด 

จุดตรวจวัดระดับเสียง 

ริมรั้วใกล้โรงไฟฟ้าพลังความร่วม ชุดที่ 5 

วัดบางแสม 

     บ้านหัวสวน 
13 

บ้านปากคลองบางนาง 



 โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความสําคัญในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่น้ําบางปะกง โดยดําเนินการเก็บ

ตัวอย่างน้ํา ความถ่ีปีละ 3 ครั้ง ทกุๆ 4 เดือน เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของแม่น้ําบางปะกงบริเวณใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าฯ นอกจากน้ียังมผู้ีแทนชุมชนมาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

 

ด้านคุณภาพนํ้า 
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 ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้า ของแม่น้ําบางปะกงในปัจจุบัน พบว่า แม่น้ําบางปะกงจัดอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม 

ตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากมีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ซ่ึงแสดงถึงมีการ

ปนเป้ือนของอินทรีย์สารในน้ํา โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่มีน้ําไหลลงสู่แม่น้ําปริมาณมาก และได้ชะพาส่ิงสกปรกลงสู่

แหล่งน้ํา ซ่ึงอินทรีย์สารดังกล่าว เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในนํ้า โดยเวลาท่ีจุลินทรียย์่อยสารเหล่านี้ จะดึง

เอาออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนํ้าไปใช้ ทําให้น้ํามีออกซิเจนลดลง ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ํา เข่น ปลา 

กุ้ง และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 

(ชลบุรี) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ดัชนีคุณภาพนํ้ามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นสภาพปกติของลําน้ําบางปะกงที่มี

การรองรับน้าํทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนริมแม่น้ําบางปะกง 

 นอกจากน้ีในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินตามมาตรการในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะในคลองบางแสม จะทํา

การตรวจพบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าค่อนข้างสูง ซ่ึงแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ บ่ง

บอกถึงการปนเป้ือนมาจากอุจจาระของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เชน่ คน หมู ววั สุนัข และแมว เป็นต้น ซ่ึงการตรวจ

พบแบคทีเรียดังกล่าวในแหล่งน้ํามีค่าเกนิเกณฑ์ที่กฎหมายกาํหนด จะต้องระมัดระวังในการน้ํามาใชป้ระโยชน์ และ

ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า ก่อนนํามาใช้ในครัวเรือน 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

การติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ําหล่อเย็น 

 การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมนิ้ําหล่อเย็นในแม่น้ําบางปะกง      
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อน พบว่าอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกง
สามารถผสมกับน้ําในแม่น้ําบางปะกงและมีอุณหภูมิใกล้เคียงน้ําธรรมชาติ 
ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล่อยนํ้าหล่อเยน็ ส่วนอุณหภูมิน้ําหล่อเยน็ที่ระบายออกจากหอหล่อเย็น มีค่า
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ําตามธรรมชาติ ดังนั้นอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นของน้ําในแม่น้ําบางปะกงบริเวณกึ่งกลางลําน้ํา    
สูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ําตามธรรมชาติ 



นิเวศวิทยาทางนํ้า 

จากการสํารวจผู้เล้ียงปลากะพงในกระชังบริเวณแม่น้ําบางปะกง อ.บางปะกง อ.ท่าข้าม และ อ.ท่าสะอ้าน 

พบว่าจํานวนผู้เล้ียงปลากะพงในกระชงัได้ประสบกับการขาดทุน และเลิกเล้ียงไปหลายราย ประกอบกับมี 

ความกังวลถึงเรื่องการเกบ็ค่าธรรมเนยีมพ้ืนที่ลําน้ําตามท่ีกรมเจ้าท่าประกาศจะเก็บค่าธรรมเนยีม จนทําให้ 

ผู้เล้ียงปลาไม่อยากประกอบอาชีพนี้ต่อไป 

 กฟผ. ได้ขอความร่วมมือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทําการศึกษา ตรวจวัด ชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช      

แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา ปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดินปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงฤดูแล้ง ทําการตรวจวัด เม่ือ

วันที่ 19 เมษายน 2560 และในช่วงฤดูฝน ทําการตรวจวัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 รวมทั้งสํารวจการทํา

อาชีพประมงของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง ผลการสํารวจในปี 2560 พบว่าจํานวนชนิด

แพลงก์ตอนพืชในฤดูแล้งมากกว่าในฤดูฝน ส่วนชนิดแพลงก์ตอนสัตว์พบในฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้ง 

การสํารวจอาชีพประมง 
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กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจที่ดีกับชุมชน 

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 
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โรงไฟฟ้าบางปะกง ประชุมร่วมกับชุมชน  

และหน่วยงานราชการ 
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โครงการปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมด้านการศาสนา (ประเพณี และวัฒนธรรม) 

กิจกรรมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
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กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  

กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ 

กิจกรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 



สรุปผลการดําเนนิงานด้านส่ิงแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น กลอ่งรับความคิดเห็น โทรศัพท์ โทรสาร หรือ
การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ท่ีได้รับ 
โรงไฟฟ้าบางปะกงได้นํามาปรับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

นอกจากน้ันโรงไฟฟ้าฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของชุมชน ให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

    “ชว่ยเสริมสร้างความม่ันคง 
                  ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย” 
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ส่ิงดีๆ ที่โรงไฟฟ้าฯ ทําเพ่ือสังคม 

หนังสือรบัรองโรงไฟฟ้าสีเขียว 

มาตรฐาน ISO 14001:2015 มาตรฐาน TIS 18001-2554 มาตรฐาน OHSAS 18001-2007 

รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2560 



ต.ท่าข้าม 


