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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

 (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
พลังงาน โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกําหนด และ
ประเทศใกล้เคียง พร้อมท้ังธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกบักิจการไฟฟ้าภายใต้พระราชบัญญัติ 
กฟผ.  

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สําหรับการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนถึงติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท้ังในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ และเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทํารายงานสิ่งแวดล้อม ให้บริการทางวิชาการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

เกี่ยวกบั กฟผ. 
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ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ทําความรู้จัก...โรงไฟฟา้บางปะกง 
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โรงไฟฟ้าบางปะกง ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี 1,134 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกง ต้ังอยู่เลขท่ี 4 

หมู่ 6 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ําบางปะกง 

ขึ้นมาตามลําน้ําประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 

2.5 กิโลเมตร  

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 

เป็นเชื้อเพลงิในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเคร่ืองท่ี 3 และเคร่ืองท่ี 4 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 5 

รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เคร่ืองท่ี 1-2) ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 

เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเคร่ืองท่ี 1 และเคร่ืองท่ี 2 ท่ีถูกปลดออกจากระบบไป 

เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีขนาดกําลังการผลิตติดต้ังรวม

ท้ังสิ้น 3,413.3 เมกะวตัต์ 



การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

     มีการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และปริมาณฝุ่นละออง   

ท่ีระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า แบบคร้ังคราว ปีละ 2 คร้ัง 
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ด้านคุณภาพอากาศ 

      ติดต้ังอุปกรณ์ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Dry Low NOx Burner) และมีการ

ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

      มีการติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ท่ีปล่องของโรงไฟฟ้า

และรายงานผลการตรวจวัดของค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ไปยังจอแสดงผล บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกง และในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

จํานวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน 2. เทศบาลตําบลบางผึ้ง 3. องค์การ

บริหารส่วนตําบลบางนาง 4. เทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 5. เทศบาลตําบลบางปะกง  

6. เทศบาลตําบลท่าข้าม 7. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน และ 8. เทศบาลตําบล 

ท่าสะอ้าน และสามารถเข้าไปดูข้อมูลโดยการสแกน QR Code รวมทั้งได้จัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทุกๆ 6 เดือน 
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ด้านระดับเสียง 

ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ช่วย
ลดเสียง (Silencer) บริเวณ
ทางเข้าออกอากาศของห้อง
เผาไหม้ และสร้างห้องคลุม
เคร่ืองจักรท่ีเป็นแหล่งกําเนิด
เสียงดัง เช่นบริเวณเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า 

          ควบคุมระดับเสียงของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ท่ีมีเสียงดัง ให้มีค่าระดับเสียงดัง ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ 
ท่ีระยะห่าง 1 เมตร 

จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนบริเวณพื้นท่ี
ท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 

กําหนดเขตพ้ืนท่ีเสียงดัง เช่น บริเวณหม้อไอนํ้า (Boiler) บริเวณห้องเผาไหม้ของเคร่ือง
กังหันก๊าซ และบริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ พร้อมติดต้ังป้ายเตือนผู้ท่ีจะเข้าไป
ทํางาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง 
(Ear Muffs) 



          การจัดการน้ําท้ิงภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการบําบัดน้ําท้ิงเบื้องต้นตามคุณลักษณะ
ของน้ําท้ิง เช่น น้ําท่ีปนเปื้อนน้ํามันจะผ่านบ่อแยกน้ํามันก่อน เพือ่แยกน้ํามันออกจากนํ้า น้ําท้ิง
จากกระบวนการผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ และกระบวนการผลิตน้ําใสจะปรับสภาพน้ําให้เป็นกลาง
ส่วนน้ําท้ิงจากอาคารสํานักงาน โรงอาหาร และบ้านพักพนักงาน จะถูกส่งผ่านระบบบําบดัน้ําเสีย 
แบบติดต้ังในพื้นท่ี (On-Site Package Sewage Treatment Tank) ซึ่งน้ําเสียท้ังหมดท่ีผ่านการ
บําบัดเบื้องต้นแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบบําบดัน้ําเสียกลางของโรงไฟฟ้าบางปะกง ท่ีเร่ิมจากการ
เติมอากาศและส่งไปบาํบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซึ่งใช้พชืน้ําหลายชนิดในการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา จากน้ันจึงส่งไปยังบ่อพักน้ําท้ิงขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า และควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงให้
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนําไปใช้ประโยชน์ ภายในโรงไฟฟ้าฯ 
เช่น รดน้ําต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

ด้านคุณภาพนํ้า 

            มีการแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีจอแสดงผลบริเวณประตู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้า 
บางปะกง รวมถึงแสดงผลการตรวจวัดไปยังระบบคอมพิวเตอร์ท่ีติดต้ังไว้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

ระบบตรวจวัดคลอรนี

คงเหลืออย่างต่อเนื่อง 

การตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา บริเวณตา่งๆ 

ของแม่น้ําบางปะกง 

บ่อแยกน้ํามัน 
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        โรงไฟฟ้าบางปะกงนําน้ําท้ิงภายหลังการบําบัดจากบ่อพักน้ําท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดน้ําต้นไม้ ล้างพื้นถนน เปน็ต้น โดยไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศวทิยาแหล่งน้ํา รวมทั้งได้ติดต้ังเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิน้ําแบบอัตโนมัติ ในแม่น้ําบางปะกงบริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง 
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าบางปะกงยังสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

           ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวทิยาแหล่งน้ํา บริเวณคลองบางนาง คลองบางแสม  
แม่น้ําบางปะกง และเกาะท่าข้ามกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะตามคลอง  
การปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีสาธารณะ ริมคลอง แม่น้ําบางปะกง พื้นท่ีเสื่อมโทรม (ป่าชายเลน)    
บริเวณหน้าบ้านผู้อาศัยริมคลองบางนาง คลองบางแสม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงใกล้
เกาะท่าข้าม การปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําท้องถิ่น เช่น ปลาอีกง ปลากะพงขาว ลูกกุ้ง
ก้ามกราม ลงคลองบางนางและคลองบางแสม 

ด้านนิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 
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                มีการจัดทําป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง อาทิ 
เสียงดัง อุณหภูมิสูง ไอระเหยของสารเคมี สําหรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดให้มี
อย่างเพียงพอกับผู้ปฏบิัติงาน มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดให้มีการ
อบรมด้านความปลอดภัย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน และ
รถพยาบาล เป็นต้น 

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 การรับพนักงานเข้าทํางาน ท้ังท่ีอาศัยความรู้ความชํานาญ และไม่ต้องอาศัยความรู้ ความ
ชํานาญ โดยจะทําการพิจารณาจากคนในท้องถิ่นก่อน เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับชุมชน
มากข้ึน 

 จัดให้มีโครงการสนบัสนนุชมุชนในดา้นต่างๆ  เชน่ ให้ทุนการศกึษาแกเ่ด็กในชมุชน เขา้ร่วมจัดกจิกรรมต่าง  ๆ
ของชมุชน ดําเนนิโครงการต่างๆ  ท่ีเปน็ประโยชนต่์อชมุชน และเขา้ร่วมบําเพญ็ประโยชนแ์กช่มุชน เชน่  
งานประเพณท้ีองถิน่ กิจกรรมสงัคมอืน่  ๆ

       จั ด ต้ั ง คณะก ร รมก า ร ไ ต รภ าคี 
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงไฟฟ้าบางปะกง 
หน่วยงานราชการในพื้นท่ีและชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น
ต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง 
โดยจัดประชุม 2 คร้ัง ต่อปี 

ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้าต้อนรับกลุ่ม
คณะชุมชนและนักเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
เข้าชมการดําเนินการของโรงไฟฟ้า 



ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน และบ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการว่าจ้างเทศบาล
ตําบลท่าข้ามให้ดําเนินการเก็บและนําไปกําจัด ส่วนขยะจากอาคารสูบน้ําเข้าระบบหล่อเย็นของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นขยะท่ีลอยมาจากแม่น้ําบางปะกงแล้วมาติดตะแกรงกันขยะบริเวณหน้า
อาคารสูบน้ําดังกล่าว จะถูกคัดแยกประเภทถุงพลาสติกและส่งให้เทศบาลเช่นกัน ส่วนผักตบชวา
ตลอดจนวัชพืชอื่นๆ จะถูกนําไปทําปุ๋ยหมักสําหรับใช้ภายในโรงไฟฟ้าฯ  นอกจากนี้ขยะท่ีปนเปื้อน
สารเคมีจะเก็บรวบรวมและส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัด 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

ด้านการจัดการกากของเสีย 

มีการใช้ตะแกรงและทุ่นลอยน้ํา สําหรับใช้กันขยะท่ีลอยมาจากแม่น้ําบางปะกง ก่อนเข้าอาคารสูบน้ํา  

สําหรับผักตบชวาและวชัพืชต่างๆ จะถูกนําไปทําเป็นปุ๋ยหมัก สําหรับใช้ในโรงไฟฟา้บางปะกง 



   โรงไฟฟ้าบางปะกง ดําเนินกิจกรรม    
 งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 
 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
 อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับ 
 การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ พร้อมท้ัง  
 สนับสนุนชว่ยเหลือชุมชน ทางด้าน 
 สาธารณประโยชน์ต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ 
 คุณภาพชีวติดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนทุน 
 การศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนด้วย 
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ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 



              โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (PM) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมท้ังติดต้ัง
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องท่ีปล่องของโรงไฟฟ้า (CEMS)  ได้มีการรายงานผล  
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ เวลาจริง ทุกๆ 15 นาที ในเว็บไซด์ของโรงไฟฟ้าบางปะกง 
(bpk.egat.co.th) ซึ่ งผลการตรวจวัดตลอดปี  2563 มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นอกจากน้ียังมีการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศท่ีระบายออก
จากปล่อง ปีละ 2 คร้ัง ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

คุณภาพอากาศ 



          มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงโดยมีสถานีตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ 

โรงเรียนคลองพานทอง วัดล่าง วัดบางผึ้ง และวัดบางแสม ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดได้แก่ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน โดยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดปี 2563 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมาย

กําหนด 
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   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ของท้ัง 5 แห่ง พบว่า มีระดับเสียงอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานกําหนด เทียบเท่ากับเสียง

การสนทนาปกติ  

      ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพื้นท่ีและชุมชนใกล้เคียง ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันต่อเนื่อง
ตรวจวัด 5 จุด คือ บ้านหัวสวน บา้นปากคลองบางนาง วัดบางแสม ริมร้ัวโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บางปะกง ชุดท่ี 5 และริมร้ัวโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่ีติดกับพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

บ้านหัวสวน 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

ระดับเสียง 

 บ้านปากคลองบางนาง 

วัดบางแสม ริมร้ัวโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะกง ชุดที่ 5 

ริมรั้วโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่ีติดกับ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 



นํ้าผิวดิน ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําปีละ 3 คร้ัง ทุกๆ 4 เดือน 

โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ยกเวน้ ค่าบีโอดี ออกซิเจนละลาย  

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานในบางคร้ัง ซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของ

อินทรีย์สารในน้ํา โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีมีน้ําท่าไหลลงสู่แม่น้ํา

ปริมาณมากและได้ชะพาสิ่งสกปรกลงสู่แหล่งน้ํา 
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             นํ้าทิ้ง ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงไฟฟ้าเทียบกับมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้าท้ิง คือ บ่อพักน้ําท้ิงโรงไฟฟ้าบางปะกง บอ่พักน้ําท้ิง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดท่ี 5  จุดระบายน้ําหล่อเย็นและ 

ปลายรางระบายนํ้าหล่อเย็น ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําบางปะกง ผลการตรวจวัด 

พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม การระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด 

การแพร่กระจายอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิ
น้ําหล่อเย็นในแม่น้ําบางปะกงในชว่งฤดูร้อน พบว่า อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง สามารถผสมกับน้ําในแม่น้ําบางปะกงและมีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงน้ําธรรมชาติ ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล่อยน้ําหล่อเย็น 
ส่วนอุณหภมิูน้ําหล่อเย็นท่ีระบายออกจากหอหล่อเย็น บริเวณกึ่งกลางลําน้าํ
ของแม่น้ําบางปะกง มีค่าสูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ําตาม
ธรรมชาติตามที่กฎหมายกําหนด  

คุณภาพนํ้า 



             นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ถิ่นท่ีอยู่และ

สิ่งแวดล้อมในน้ํา สิ่งมีชีวิตน้ําประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า และมองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะของคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํานั้นๆ ได้ เชน่ 

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา และสตัว์หน้าดิน เป็นต้น  
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า 

       โรงไฟฟ้าบางปะกง มีการสํารวจด้านนิเวศวทิยาแหล่งน้ํา โดยคณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้สํารวจด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ําต่างๆ บรเิวณแม่น้ําบางปะกงหน้าโรงไฟฟ้า
บางปะกง ซ่ึงเป็นจุดสํารวจเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน โดยดําเนินการสํารวจชนิดและความ
หนาแน่นของแพงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ําวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน เป็นประจําทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน สําหรับในปี 2563 มีผลการสํารวจดังนี ้

            แพลงก์ตอนพืช ที่สํารวจพบ  
เป็นชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าจืดและ
นํ้ากร่อยปะปนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
และการหนุนของนํ้าทะเลเข้ามาบริเวณ
พ้ืนที่สํารวจ โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบ
ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่บ่งช้ีว่าแหล่งนํ้ามี
ธาตุอาหารสูง (เสื่อมโทรม) 

      แพลงก์ตอนสัตว์ ที่สํารวจพบ  
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
นํ้าจืดและนํ้ากร่อย โดยพบครัสเตเซียน 
เป็นกลุ่มเด่น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูแล้งจะพบความ
หนาแน่นของแพงก์ตอนสัตว์มากกว่าใน
ฤดูฝนเสมอ และส่วนใหญ่จะมแีนวโน้ม
ใกล้เคียงกันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างของ
แม่นํ้าบางปะกง 

            สัตว์น้ําวัยอ่อน (ลกูปลา) สํารวจพบ
ลูกปลาวัยอ่อนในบริเวณแม่นํ้าบางปะกง โดยพบ
วงศ์ปลาบู่ได้เสมอและมีความหนาแน่นมากใน
ระบบนิเวศปากนํ้า เน่ืองจากปลาบู่มีแหล่งอาศัย
ถาวรบริเวณนํ้ากร่อย ปากแม่นํ้าและป่าชายเลน 

                สตัว์หนา้ดิน ทีส่าํรวจพบ สว่นใหญอ่ยู่ในกลุม่
ของหอย โดยพบหอยฝาเดียว มีความหนาแน่นสูงที่สุด โดย
พบว่า ความหลากหลาย และความหนาแน่นของกลุ่มสัตว์
หน้าดิน มีความผันแปรค่อนข้างสูงในแต่ละปี 



                  การสํารวจอาชีพประมง ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นผู้เลี้ยงปลากะพงใน

กระชัง บริเวณแม่น้ําบางปะกง บริเวณตําบลบางปะกง และตําบลท่าข้าม ผลการสํารวจความ

คิดเห็น พบว่า ผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังได้เลิกเลี้ยงไปหลายราย จากจํานวน 300 กว่าราย 

เหลือเพียงไม่ถึง 10 ราย หลังจากประสบวิกฤติน้ําท่วมคร้ังใหญ่ ผู้เลี้ยงบางคนหันไปเลี้ยงปลา

กะพงในบ่อดิน เนื่องจากไม่สามารถสู้กับสภาพคุณภาพน้ําท่ีปนเปื้อนจากสารเคมีและน้ําเสีย

ต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยออกมาสู่แม่น้ําบางปะกงได้ บางคนต้องเลิกเลี้ยงเพราะ

อยู่ในพื้นท่ีรุกล้ําเขตหวงห้าม จนทําให้ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักต้องเลิก

เลี้ยงอย่างเด็ดขาด 
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การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้์า 
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โครงการปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมด้านการศาสนา (ประเพณี และวัฒนธรรม) 

กิจกรรมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ 

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 

    โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เครื่องท่ี 1-2 จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละศูนย์พัฒนา 

อ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริจัดกิจกรรมปลูกป่า

ชายเลนและเปิดแหล่งทดลองปลูกป่าชายเลน เพ่ือป้องกันการ 

กัดเซาะพ้ืนที่ชายฝ่ัง 

    โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดล่าง  

ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า 5 วัด ได้แก่ วัดกลาง วัดล่าง วัดบน  

วัดบางแสม และวัดป่าบางแสม นอกจากน้ี จิตอาสาจากโรงไฟฟ้า

บางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทําความ

สะอาดบริเวณโดยรอบวัดเขาดิน  

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รว่มกับโรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จํากดั  

จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการโครงการแว่นแกว้ หน่วยท่ี 468  

และนอกจากน้ี โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับ อสม. ลงพ้ืนที่สํารวจ 

ผู้ป่วยติดเตียง ในพ้ืนที่ตําบลท่าข้าม เพ่ือเก็บข้อมูลสุขภาพ และให้

ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น 
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กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  

กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ 

กิจกรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

         โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงไฟฟ้าบางปะกง 

ประจําปี 2563 ให้กับนักเรียนจากโรงเรยีนโดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 

บางปะกง จํานวน 7 โรงเรียน ซ่ึงมีทนุการศึกษาให้แก่เยาวชนจิตอาสา

ด้านส่ิงแวดล้อม จํานวน 66 ทุน และทุนจิตอาสาดีเด่นจํานวน 1 ทุน  

         โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน และร่วม

ออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้

คุณค่า นอกจากน้ียังมีกิจกรรม อบรมนวดตอกเส้น พร้อมมอบเกียรติ

บัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 

     โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม 

อบรมสัมมนา และทัศนศึกษา ชุมชนบ้านคลองหัวจาก ที่มหาวิทยาลัย

บ้านนอก (บ้านจํารุง) อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมกับการจัดทํางานวิจัย

เพ่ือพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถ่ิน  

     โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกิจกรรมอนรุักษ์ และเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา 

ปล่อยพันธุ์ปลาอีกง ปลากะพง และพันธุ์ปูทะเล เนื่องในวันพ่อ

แห่งชาติ และจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วย ณ เข่ือนริมน้ํา โรงไฟฟ้า

บางปะกง และบ้านธนาคารปู 



สรุปผลการดําเนนิงานด้านส่ิงแวดล้อม 

     โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า และรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านระบบร้องเรียนโรงไฟฟ้าบางปะ
กง บอร์ดร้องเรียน และกล่องรับข้อร้องเรียน นอกจากน้ันยังมีการสํารวจทัศนคติและความ
คิดเห็นของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ทุกๆ 2 ปี ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ท่ีได้รับ 
โรงไฟฟ้าบางปะกงได้นํามาปรับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

      นอกจากน้ันโรงไฟฟ้าฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าฯ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของชุมชน ให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

    “ชว่ยเสริมสร้างความม่ันคง 
                  ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย” 
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รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน  
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจําปี 2563 
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ส่ิงดีๆ ที่โรงไฟฟ้าฯ ทําเพ่ือสังคม 

หนังสือรบัรองโรงไฟฟ้าสีเขียว 

มาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐาน TIS 18001-2554 มาตรฐาน ISO 14001-2015 

รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2563 



ต.ท่าข้าม 

การไฟฟา้ฝายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 11130 
จัดทําโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ท่ี กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสมัพันธ์องค์การ กฟผ. 


