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01รู้้�จัักโรู้งไฟฟา้
โรงไฟฟา้บางปะกง หนึ่่�งในึ่โรงไฟฟา้
สำำาคััญ ที่่�รองรับคัวามต้้องการ
ใช้้ไฟฟา้ และเพ่ิ่�มคัวามมั�นึ่คังของ
ระบบไฟฟา้ภาคักลาง

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่่งแรกของ

ประเทศไทย ท่� ใช้้ก ๊าซธรรมช้าติิจากอ่าวไทยเป็น 

เช้้�อเพลิิงในการผลิิติไฟฟ้า เพ้�อสนองนโยบายของ

รัฐบาลิท่�ติ้องการพัฒนาแห่ลิ่งทรัพยากรธรรมช้าติิ

ภายในประเทศให่้เกิดประโยช้น์สูงสุด ซ่�งในปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลิั ง 

ความร้อนเคร้�องท่� 3 แลิะเคร้�องท่� 4 แลิะโรงไฟฟ้า

พลิังความร้อนร่วม ชุ้ดท่� 5 รวมถ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า

บางปะกง (ทดแทน เคร้�องท่�  1-2) ซ่�งอยู ่ระห่ว่าง

ดำ เนินการก่ อสร้ า ง  เพ้� อทดแทนโรง ไฟฟ้ าพลิั ง 

ความร้อนเคร้� องท่�  1  แลิะเคร้� องท่�  2  ท่� ถึูกปลิด

ออกจากระบบไป เม้� อวันท่�  15 ธันวาคม 2562  

โดยภายห่ลัิงก่อสร้ างแลิ้ว เสร็จ  จะม่ขนาดกำลิั ง 

การผลิิติติิดตัิ�งรวมทั�งสิ�น 3,413.3 เมกะวัติติ์

โรงไฟฟ้าบางปะกง ติั�งอยู ่บนเน้�อท่� 1,134 ไร ่

บริ เวณฝั่ั �งซ้ายของแม่น�ำบางปะกง ติั�งอยู ่ เลิขท่�  4  

ห่มู ่ 6 ติำบลิท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังห่วัดฉะเช้ิงเทรา 

โดยอยู ่ ห่ ่ า งจากปากแม่น� ำบางปะกง ข่� นมาติาม

ลิำน�ำประมาณ 11 กิโลิเมติร ห่ร้อห่่างจากสะพาน 

เทพห่ัสดินทร์ไปทางเห่น้อประมาณ 2.5 กิโลิเมติร

โรงไฟฟ้าบางปะกง ดำเนินงานโดยปฏิิบัติิติาม

มาติรการป้องกันแลิะแก้ไขผลิกระทบสิ�งแวดลิ้อม 

พร้อมทั� งดำเ นินการติิดติามติรวจสอบผลิกระทบ 

สิ�งแวดลิ้อม ในด้านติ่างๆ ติามท่�กฎห่มายกำห่นดอย่าง

เคร่งครัดแลิะครบถึ้วน 

ดังนั�น จ่งมั�นใจได้ว ่าการผลิิติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

บางปะกง ดำเนินการควบคู ่ไปกับการดูแลิรักษา แลิะ

เฝั่้าระวังผลิกระทบติ่อสิ�งแวดลิ้อมอย่างแน่นอน 
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02
คุุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟ้าบางปะกงติิดติั�งอุปกรณ์ลิดการเกิดก๊าซออกไซด์

ของไนโติรเจน (Dry Low NO
x
 Burner) แลิะม่การควบคุม 

การระบายมลิสารทางอากาศให่้เป็นไปติามมาติรฐาน

      มก่ารติิดติั�งระบบติรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่ิอเน้�อง (CEMS) 

ท่�ปลิอ่งของโรงไฟฟา้แลิะรายงานผลิการติรวจวดัของคา่กา๊ซออกไซด์

ของไนโติรเจน แลิะค่าก๊าซซัลิเฟอร์ไดออกไซด์ ไปยังจอแสดงผลิ บริเวณ

ห่น้าโรงไฟฟ้าบางปะกง แลิะในชุ้มช้นโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

แลิะสามารถึเข้าไปดูข้อมูลิโดยการสแกน QR Code รวมทั�งได้จัด

ทำรายงานผลิการปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันแลิะแก้ไขผลิกระทบ

สิ�งแวดลิ้อม แลิะมาติรการติิดติามติรวจสอบผลิกระทบสิ�งแวดลิ้อม 

เสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลัิงงาน แลิะกรมโรงงาน

อุติสาห่กรรม ทุก 6 เด้อน

 โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของ

ไนโติรเจน (NO
X
) ก๊าซซัลิเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) แลิะฝัุ่�นลิะออง 

(PM) จากการเผาไห่ม้เช้้�อเพลิิง รวมทั�งติิดติั�งระบบติรวจวัดคุณภาพ

อากาศอยา่งติอ่เน้�องท่�ปลิอ่งของโรงไฟฟา้ (CEMS)  ไดม้ก่ารรายงาน

ผลิผา่นระบบเครอ้ขา่ยคอมพวิเติอรใ์นเวบ็ไซดข์องโรงไฟฟา้บางปะกง 

(bpk.egat.co.th) ซ่�งผลิการติรวจวดัติลิอดป ี2564 มีค่ี่าอยู่่ใ่นเกณฑ์์

มีาตรฐาน

 นอกจากน่�ยังม่การติรวจวัดค่าคุณภาพอากาศท่�ระบายออก

จากปล่ิอง ปลีิะ 2 ครั�ง ซ่�งผลิการติรวจวัดมีค่ี่าอยู่่่ในเกณฑ์ม์ีาตรฐาน

โรงไฟฟา้บางปะกง คัำาน่ึ่งถึง่อากาศ 
ที่่�ดีข่องชุ้มช้นึ่อยู่่�เสำมอ จ่ึงดีำาเนึ่น่ึ่การ
ต่้ดีต้ามต้รวจึสำอบคัุณภาพิ่อากาศ
อยู่�างต้�อเนึ่่�อง



คัุณภาพิ่อากาศ
จึากปล�องโรงไฟฟา้ 

ม่คั�าอยู่่�ในึ่
เกณฑ์์มาต้รฐานึ่
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ผลการตรวจวดัค่ณุภาพอากาศจาก 

ปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเน่�อง (CEMS)

ผลการตรวจวัดค่ณุภาพอากาศ 

จากปล่องโรงไฟฟ้าแบบค่รั�งค่ราว

ใช้้ก๊าซธรรมช้าติเิป็นเช้้�อเพลิิง

ใช้้น�ำมนัปาล์ิมดิบผสมก๊าซธรรมช้าติเิป็นเช้้�อเพลิิง

ใช้้น�ำมันดเ่ซลิเป็นเช้้�อเพลิิง

ใช้้น�ำมันเติาผสมก๊าซธรรมช้าติเิป็นเช้้�อเพลิิง

ห่มายเห่ตุิ : ฝุั่�นลิะออง (PM) มห่่น่วยเป็น มลิิลิิกรมัต่ิอลูิกบาศก์เมติร (mg/m3)

   ออกไซด์ของไนโติรเจน (NO
X
) แลิะ ก๊าซซลัิเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) 

   มห่่น่วยเป็น ส่วนในล้ิานส่วน (ppm)

คัุณภาพิ่อากาศ
จึากปล�อง 
โรงไฟฟา้

ผลการตรวจวัดคุุณภาพอากาศ

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 120

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 180

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 200

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 120

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 20

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 320

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 20

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 120

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 120

*ค่ามาติรฐานไม่เกิิน 60

ไม่เกิน
125.19

ไม่เกิน
82

ไม่เกิน
80.85

ไม่เกิน
54.26

ไม่เกิน
107.24

ไม่เกิน
149.67

ไม่เกิน
183

ไม่เกิน
168

ไม่เกิน
108.02

ไม่เกิน
37.82

ไม่เกิน
1.76

ไม่เกิน
2.00

ไม่เกิน
0.26

ไม่เกิน
6.56

ไม่เกิน
1.05

ไม่เกิน
27.76

ไม่เกิน
205

ไม่เกิน
218

ไม่เกิน
1.61

ไม่เกิน
0.57

ไม่เกิน
0.7

ไม่เกิน
1.05

ไม่เกิน
0.77
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คุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงส่วนให่ญ่ม่ค่าอยู่ในเกณฑ์มาติรฐาน
ยกเว้น ค่าฝัุ่�นลิะอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ช้่วงเด้อน ม.ค. 2564

  เน้�องจาก สถึานการณ์ปัญห่าฝัุ่�นลิะอองแลิะห่มอกควัน
ท่�เกิดข่�นในพ้�นท่�ในช้่วงเวลิาดังกลิ่าว

 โรงไฟฟา้บางปะกงมก่ารติดิติาม

ติรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณ 

โดยรอบโรงไฟฟา้แบบต่ิอเน้�อง เพ้�อเปน็ 

การเฝั่า้ระวงัคณุภาพอากาศบรเิวณช้มุช้น 

โดยรอบ โดยม่สถึาน่ติรวจวัด 4 สถึาน่ 

ได้แก่ 

 1) โรงเร่ยนคลิองพานทอง 

 2) วัดลิ่าง 

 3) วัดบางผ่�ง 

 4) วัดบางแสม 

ค่าเฉลิ่�ย 24 ช้ั�วโมงสูงสุด 

ค่าเฉลิ่�ย 1 ช้ั�วโมงสูงสุด 
ม่ค่าระห่ว่าง 14-140
*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 330

*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 120 *ค่ามาติรฐานไม่เกิน 780

*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 320*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 300

ม่ค่าระห่ว่าง 7-122
ม่ค่าระห่ว่าง 0-31

ม่ค่าระห่ว่าง 0-145ม่ค่าระห่ว่าง 0-22

คัุณภาพิ่อากาศ
บร่เวณโดียู่รอบ 

โรงไฟฟา้บางปะกง 

ห่มายเห่ติ ุ: ฝัุ่�นลิะอองรวม (TSP) ฝัุ่�นลิะอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ฝัุ่�นลิะอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลิเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) 

แลิะ ก๊าซไนโติรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) มห่่น่วยเป็น ไมโครกรัม/ลูิกบาศก์เมติร



5

โรงไฟฟา้บางปะกง 2564

03รู้ะดัับเสีียง
ก า ร ต่้ ดี ตั้� ง ชุ้ ดี ล ดี เ สำ่ ยู่ ง  
และการต้รวจึวัดีระดัีบเสำ่ยู่ง 
เพ่ิ่�อคัวบคุัมระดีับเสำ่ยู่งไม�ให้
ม่ผลกระที่บต้�อชุ้มช้นึ่  โรงไฟฟ้าบางปะกง ม่มาติรการป้องกันแลิะควบคุม

ระดับเส่ยงจากเคร้�องจักรแลิะอุปกรณ์ พร้อมทั�งดำเนินการ

ติรวจสอบระดับเส่ยงบริเวณภายในโรงไฟฟ้าแลิะชุ้มช้น 

โดยรอบ ดังน่� 

 • จัดให้่ม่ป้ายห่ร้อสัญลิักษณ์เติ้อนบริเวณพ้�นท่�ท่�ม่

เส่ยงดังเกิน 85 เดซิเบลิ(เอ)

 • ควบคุมระดับเส่ยงของเคร้�องจักรแลิะอุปกรณ์ 

ท่�ม่เส่ยงดังให้่ม่ค่าระดับเส่ยงดัง ไม่เกิน 85 เดซิเบลิ(เอ)  

ท่�ระยะห่่าง 1 เมติร

 • ดำเนินการติิดติั�งอุปกรณ์ช้่วยลิดเส่ยง (Silencer) 

บริเวณทางเข้าออกอากาศของห้่องเผาไห่ม้ แลิะสร้างห้่อง

คลิมุเคร้�องจกัรท่�เปน็แห่ลิง่กำเนดิเสย่งดัง เช้น่ บรเิวณเคร้�อง

กำเนิดไฟฟ้า

 • กำห่นดเขติพ้�นท่�เส่ยงดัง เช่้น บริเวณห่ม้อไอน�ำ 

(Boiler) บรเิวณห่อ้งเผาไห่มข้องเคร้�องกงัห่นักา๊ซ แลิะบรเิวณ

เคร้�องกำเนิดไฟฟ้ากังห่ันก๊าซ พร้อมติิดติั�งป้ายเติ้อนผู้ท่�จะ

เข้าไปทำงาน ติ้องสวมใส่อุปกรณ์ลิดเส่ยง เช้่น ปลิั�กลิดเส่ยง 

(Ear Plugs) ห่ร้อครอบหู่ลิดเส่ยง (Ear Muffs)



ระดัีบเสำ่ยู่งโดียู่รอบโรงไฟฟา้บางปะกง
ม่คั�าอยู่่�ในึ่เกณฑ์์มาต้รฐานึ่
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 การติรวจวัดระดับเส่ยงบริเวณ

ภายในพ้�นท่�แลิะชุ้มช้นใกลิ้เค่ยง ปีลิะ 2 

ครั�ง ครั�งลิะ 7 วันติ่อเน้�องติรวจวัด 5 จุด 

ได้แก่ 

 1) บ้านห่ัวสวน 

 2) บ้านปากคลิองบางนาง 

 3) วัดบางแสม

 4) ริมรั�วโรงไฟฟ้าพลิังความร้อน

ร่วมบางปะกง ชุ้ดท่� 5 

 5) รมิรั�วโรงไฟฟา้ดา้นทศิติะวนัติก

เฉ่ยงเห่น้อท่�ติิดกับพ้�นท่�ก่อสร้างโครงการ

ผลการต้รวจึวัดีระดีับเสำ่ยู่ง

*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 

70 เดซิเบลิเอ 

*ค่ามาติรฐานไม่เกิน 

115 เดซิเบลิเอ 

ระดับเส่ยง

เฉลิ่�ย 24 ช้ั�วโมง 

(L
eq24hr

)

47.2-62.3 เดซิเบลิเอ 71.2-98.6 เดซิเบลิเอ

ระดับเส่ยงสูงสุด 

(L
max

) 



7

โรงไฟฟา้บางปะกง 2564

04คุุณภาพน้ำำ�า
มค่ัวามสำำาคัญัต้�อช้มุช้นึ่ และสำ่�งม่
ช้่ว่ต้ในึ่นึ่ำ�า เราจึ่งต้้องต้รวจึสำอบ
คัณุภาพิ่นึ่ำ�าอยู่่�เสำมอ เพ่ิ่�อเฝ้า้ระวงั
คัุณภาพิ่นึ่ำ�าให้เหมาะสำม

 โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ทำการบำบัดน�ำทิ�งเบ้�องติ้น

ติามคุณลิักษณะของน�ำทิ�ง เช้่น น�ำท่�ปนเป้�อนน�ำมันจะผ่าน

บอ่แยกน�ำมนักอ่นระบายสูภ่ายนอก น�ำทิ�งจากกระบวนการ

ผลิิติน�ำปราศจากแร่ธาติุแลิะกระบวนการผลิิติน�ำใสจะถึูก

ปรับสภาพน�ำให้่เป็นกลิาง น�ำทิ�งจากอาคารสำนักงานจะ

ถึูกส่งผ่านระบบบำบัดน�ำเส่ยแบบติิดติั�งในพ้�นท่� (On-Site 

Package Sewage Treatment Tank)

 น�ำเสย่ทั�งห่มดท่�ผา่นการบำบดัเบ้�องติน้แลิว้จะถึกูสง่

ไปยังระบบบำบัดน�ำเส่ยกลิางของโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยม่

การเติิมอากาศ การบำบัดในบ่งประดิษฐ์ (Wetland) ซ่�งใช้้

พช้้น�ำห่ลิายช้นดิในการปรบัปรุงคณุภาพน�ำ จากนั�นสง่ไปยงั

บ่อพักน�ำทิ�งขนาดให่ญ่ของโรงไฟฟ้า แลิะควบคุมคุณภาพ

น�ำทิ�งให่้อยู่ในเกณฑ์มาติรฐานน�ำทิ�งก่อนนำไปใช้้ประโยช้น์ 

ภายในโรงไฟฟ้า เช้่น รดน�ำติ้นไม้ ลิ้างพ้�นถึนน

 นอกจากน่�ยังม่การแสดงผลิการติรวจวัดคุณภาพ

น�ำทิ�งท่�จอแสดงผลิบริเวณประติู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้ารวมถึ่ง

แสดงผลิการติรวจวัดไปยังระบบคอมพิวเติอร์ท่�ติิดติั�งไว้ใน

ชุ้มช้นอย่างติ่อเน้�อง
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การตรวจวัดคุุณภาพน้ำำ�า
และผลการตรวจวัดคุุณภาพน้ำำ�า

คุ่ณภาพ

น�ำผิวดิน

คุ่ณภาพ

น�ำทิ้ิ�ง

การแพร่
กระจายู่

อุณหภ่มีิน�ำ
หล่อเยู่็น 

 ดำเนินการติรวจวัดคุณภาพน�ำผิวดินปีลิะ 3 ครั�ง 

บริเวณแม่น�ำบางปะกง คลิองบางนาง แลิะคลิองบางแสม 

โดยผลิการติรวจวัด ส่วนให่ญ่ม่ค่าอยู่ในเกณฑ์มาติรฐาน

คุณภาพน�ำ ยกเว้น ค่าบ่โอด่ ออกซิเจนลิะลิาย โคลิิฟอร์ม

แบคทเ่รย่ แลิะฟีคอลิโคลิฟิอร์มแบคทเ่รย่ ท่�มค่า่ไม่เปน็ไป

ติามเกณฑ์มาติรฐานในบางครั�ง เน้�องจากแม่น�ำบางปะกง 

แลิะคลิองทั�ง 2 แห่่ง เป็นแห่ลิ่งรองรับน�ำทิ�งจากกิจกรรม

ของชุ้มช้น ทำให้่ได้รับความสกปรกปะปนลิงสู่แห่ล่ิงน�ำ 

อยู่เสมอ ซ่�งเป็นไปติามสภาพธรรมช้าติิของแห่ลิ่งน�ำ

 การติรวจวัดการแพร่กระจายอุณห่ภูมิน� ำ 

ห่ลิ่อเย็นในแม่น�ำบางปะกงดำเนินการปีลิะ 1 ครั�ง พบว่า

อณุห่ภูมนิ�ำห่ล่ิอเยน็ของโรงไฟฟา้บางปะกง สามารถึผสมกบัน�ำ

ในแม่น�ำบางปะกงแลิะมอุ่ณห่ภูมใิกล้ิเคย่งน�ำธรรมช้าติ ิภายใน

ระยะ 1.5 กโิลิเมติร จากจดุปลิอ่ยน�ำห่ลิอ่เยน็ สว่นอณุห่ภมูนิ�ำ 

ห่ลิอ่เยน็ท่�ระบายออกจากห่อห่ลิอ่เยน็ บรเิวณก่�งกลิางลิำน�ำ

ของแม่น�ำบางปะกง ม่ค่าสูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลิเซ่ยส 

จากอุณห่ภูมิน�ำติามธรรมช้าติิ 

 ติรวจสอบคุณภาพน�ำทิ�งบริเวณบ่อพักน�ำทิ�ง จำนวน 2 แห่่ง ได้แก่ บ่อพักน�ำทิ�งรวมของ 

โรงไฟฟ้า แลิะบ่อพักน�ำทิ�งของโรงไฟฟ้าพลัิงความร้อนร่วมบางปะกง ชุ้ดท่� 5 แลิะติรวจสอบคุณภาพ

น�ำห่ล่ิอเย็นบริเวณรางระบายน�ำห่ล่ิอเย็นของโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกเด้อน เพ้�อนำมาเปร่ยบเท่ยบกับ

มาติรฐานควบคุมการระบายน�ำทิ�งจากโรงงานอุติสาห่กรรม จากผลิการติรวจวัด พบว่า คุณภาพน�ำทิ�ง

สว่นให่ญม่่คา่อยูใ่นเกณฑม์าติรฐาน ยกเวน้ผลิการติรวจวดัในเดอ้นเม.ย. 2564 ท่�พบคา่ของแขง็ท่�ลิะลิาย

ได้ทั�งห่มด (TDS) ของน�ำทิ�งจากรางระบายน�ำห่ลิ่อเย็น ม่ค่าสูงกว่าท่�มาติรฐานกำห่นด เน้�องจากน�ำใน

แม่น�ำบางปะกงท่�เข้าสู่ระบบห่ลิ่อเย็นของโรงไฟฟ้า ม่ค่า TDS สูงจากการห่นุนของน�ำทะเลิติามสภาวะ

ธรรมช้าติิ โดยโรงไฟฟ้าฯ ไดเ้พิ�มการเฝ้ั่าระวังคา่ TDS ในแม่น�ำบางปะกง แลิะบริห่ารการระบายน�ำจาก

ระบบห่ลิ่อเย็น ให่้สอดคลิ้องกับค่า TDS ในแม่น�ำบางปะกงในช้่วงนั�น ๆ  เพ้�อควบคุมให่้ค่า TDS ม่ค่าอยู่

ในเกณฑ์มาติรฐานติามเดิม แลิะผลิการติรวจวัดในเด้อน ก.ค. 2564 พบค่าของแข็งแขวนลิอย บริเวณ

บ่อพักน�ำทิ�งของโรงไฟฟ้าพลิังความร้อนร่วมบางปะกง ชุ้ดท่� 5 สูงกว่าท่�มาติรฐานกำห่นด เน้�องจาก 

การเจริญเติิบโติแลิะการเพิ�มจำนวนของสาห่ร่ายท่�ม่อนุภาคขนาดเล็ิกภายในบ่อพักน�ำทิ�ง ซ่�งขณะนั�น

ปริมาณน�ำในบ่อม่น้อย อย่างไรติาม น�ำทิ�งในบ่อพักน�ำทิ�งจะนำไปใช้้ในการรดน�ำติ้นไม้ แลิะสนามห่ญ้า

ภายในพ้�นท่�ของโรงไฟฟ้า โดยไม่ม่การระบายออกสู่สาธารณะแติ่อย่างใด



โรงไฟฟา้บางปะกง
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05
น้ำิเวศวิทยา
คัวามอุดีมสำมบ่รณ์ของแหล�งนึ่ำ�า
บ�งบอกถึ่งคัุณภาพิ่นึ่ำ�าที่่�ดี่
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 โรงไฟฟ้าบางปะกงมุ่งมั�นรักษาระบบนิเวศรอบโรง

ไฟฟ้าให่้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ จ่งดำเนินงานสำรวจ

นิเวศวิทยาแห่ล่ิงน�ำ แลิะดำเนินงานต่ิาง ๆ เพ้�อช้่วยรักษา

ระบบนิเวศ

 โรงไฟฟ้าบางปะกงนำน�ำทิ�งภายห่ลัิงการบำบัด

จากบ่อพักน�ำทิ� งมาใช้้ให้่เกิดประโยช้น์สูงสุดภายใน

บริเวณโรงไฟฟ้า เช้่น รดน�ำติ้นไม้ ลิ้างพ้�นถึนน โดยไม่ม่ 

การปลิ่อยออกสู่แห่ล่ิงน�ำสาธารณะ รวมทั�งติิดติั�งเคร้�อง 

ติรวจวดัอณุห่ภมูนิ�ำแบบอตัิโนมติัิ ในแมน่�ำบางปะกงบรเิวณ

ท่�ม่การเลิ่�ยงปลิาในกระช้ัง 

 นอกจากน่�ในป ี2564 โรงไฟฟา้บางปะกงรว่มกจิกรรม 

การอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแห่ลิ่งน�ำ บริเวณคลิองบางนาง 

คลิองบางแสม แม่น�ำบางปะกง แลิะเกาะท่าข้ามกับชุ้มช้น

แลิะห่น่วยงานท้องถึิ�น เช้่น การเก็บขยะติามคลิอง การปลิูก

ป�าช้ายเลินในพ้�นท่�สาธารณะ  การปลิ่อยพันธุ์ปลิาแลิะสัติว์

น�ำท้องถิึ�น เช้่น ปลิาอ่กง ปลิากะพงขาว ลิูกกุ้งก้ามกราม  

ลิงคลิองบางนางแลิะคลิองบางแสม อก่ทั�งยงัสนบัสนนุกจิกรรม

ดา้นการอนรุกัษร์ะบบนเิวศวทิยาแห่ลิง่น�ำรว่มกบัช้มุช้นแลิะ

ห่นว่ยงานราช้การเพ้�อรกัษาสภาพแวดลิอ้มให่ค้งอยูอ่ยา่งยั�งยน้
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 ท่�สำรวจพบ ส่วนให่ญ่อยู่ในกลุ่ิมของห่อย  

โดยพบห่อยฝั่าเด่ยว มค่วามห่นาแนน่สงูท่�สดุ โดยพบวา่  

ความห่ลิากห่ลิาย แลิะความห่นาแน่นของกลิุ่ม 

สัติว์ห่น้าดิน ม่ความผันแปรค่อนข้างสูงในแติ่ลิะปี

สััตว์หน้้ำาดิน้ำ
 สำรวจพบลิกูปลิาวยัออ่นในบรเิวณแมน่�ำบางปะกง 

โดยพบวงศ์ปลิาบู่ได้เสมอแลิะม่ความห่นาแน่นมากใน

ระบบนิเวศปากน�ำ เน้�องจากปลิาบู่ม่แห่ล่ิงอาศัยถึาวร

บริเวณน�ำกร่อย ปากแม่น�ำแลิะป�าช้ายเลิน

สััตว์น้ำำ�าวัยอ่อน้ำ

 โรงไฟฟ้าบางปะกง ม่การสำรวจด้านนิเวศวิทยาแห่ลิ่งน�ำ โดยคณะประมง มห่าวิทยาลิัยเกษติรศาสติร์ 

ซ่�งเป็นผู้เช่้�ยวช้าญเฉพาะด้าน เป็นผู้สำรวจด้านนิเวศวิทยาแห่ลิ่งน�ำติ่างๆ บริเวณแม่น�ำบางปะกงห่น้าโรงไฟฟ้า

บางปะกง ซ่�งเปน็จดุสำรวจเดย่วกับการติรวจวัดคณุภาพน�ำผิวดนิ โดยดำเนินการสำรวจช้นิดแลิะความห่นาแน่นของ 

แพงก์ติอนพ้ช้ แพลิงก์ติอนสัติว์ สัติว์น�ำวัยอ่อน แลิะสัติว์ห่น้าดิน เป็นประจำทุกปี ปีลิะ 2 ครั�ง ในเด้อนพฤษภาคม 

แลิะเด้อนกันยายน สำห่รับในปี 2564 ม่ผลิการสำรวจดังน่�

 ท่�สำรวจพบ เป็นช้นิดท่�อาศัยอยูใ่นแห่ล่ิงน�ำจ้ด

แลิะน�ำกร่อยปะปนกัน ซ่�งข่�นอยูกั่บฤดูกาลิ แลิะการห่นุน

ของน�ำทะเลิเข้ามาบริเวณพ้�นท่�สำรวจ โดยแพลิงก์ติอนพช้้ 

ท่�พบสว่นให่ญ่จะเปน็ช้นิดท่�บง่ช่้�วา่แห่ล่ิงน�ำมธ่าติอุาห่าร

สูง (เส้�อมโทรม)

 ท่�สำรวจพบ ส่วนให่ญ่จะเป็นกลิุ่มท่�อาศัย

อยู่ในแห่ลิ่งน�ำจ้ดแลิะน�ำกร่อย โดยพบครัสเติเซ่ยน  

เ ป็นกลิุ่ ม เ ด่น ซ่� งจะม่การเปล่ิ�ยนแปลิงไปติาม

ฤดูกาลิ โดยในช่้วงฤดูแลิ้งจะพบความห่นาแน่นของ 

แพงก์ติอนสัติว์มากกว่าในฤดูฝั่นเสมอ แลิะส่วนให่ญ่

จะม่แนวโน้มใกล้ิเค่ยงกันในแต่ิลิะจุดเก็บตัิวอย่างของ

แม่น�ำบางปะกง

แพลงก์ตอน้ำพืชุ แพลงก์ตอน้ำสััตว์
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06
เสีียงจัากชุุมชุน้ำ

 ดำเนินการสำรวจความคิดเห็่นผู้เล่ิ�ยงปลิา

กะพงในกระช้ัง บริเวณแม่น�ำบางปะกง บริเวณ

ติำบลิบางปะกง แลิะติำบลิท่าข้าม 

 ติำบลิบางปะกง มเ่พย่ง 2 ราย แลิะคาดว่า 

จะเลิิกเลิ่�ยงปลิากะพงในกระชั้งอย่างแน่นอน 

เน้�องจากปัญห่าคุณภาพน�ำ แลิะโรคของปลิาท่�

ทำให่้ปลิาป�วยแลิะติาย

 ติำบลิท่าข้าม พบว่า ผูเ้ลิ่�ยงทุกรายได้ยกเลิกิ

การเลิ่�ยงปลิากะพงในกระชั้งอย่างถึาวรแล้ิวเน้�องจาก 

ผลิกระทบจากโควิด-19 แลิะไม่มั�นใจในคุณภาพน�ำแม่น�ำ

บางปะกงท่�รบัน�ำเสย่มาจากคลิองพานทอง นอกจากน่� 

ยังม่ผู้เลิ่�ยงบางส่วนเปลิ่�ยนไปเลิ่�ยงในบ่อดินแทน

โรงไฟฟา้บางปะกงรับฟงั
คัวามคั่ดีเห็นึ่ของชุ้มช้นึ่เสำมอ ผลการสัำารวจคุวามคุิดเห็น้ำ

ชุุมชุน้ำรอบโรงไฟฟา้

ผลการสัำารวจคุวามคุิดเห็น้ำ
กลุ่มผ้้เล่�ยงปลากระพงใน้ำกระชุัง

ค่วามีพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ค่วามีเชื่่�อมีั�นต่อการดำเนินงาน

การสนับสนุนจากโรงไฟฟ้า

พ่งพอใจ

ระดับ 
ปานกลิาง

พัฒนาท้องถึิ�น

ร้อยลิะ 84.0

ร้อยลิะ 58.8

ร้อยลิะ 48.6

ร้อยลิะ 0.6

ร้อยลิะ 11.8

ร้อยลิะ 25.2

ร้อยลิะ 15.4

ร้อยลิะ 25.1

ร้อยลิะ 26.2

ไม่พ่งพอใจ

ระดับน้อย

เศรษฐกิจชุ้มช้นด่ข่�น

ไม่ม่ความเห่็น

ระดับมาก

เกิดการจ้างงาน

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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07ชุุมชุน้ำกับ
โรู้งไฟฟา้
ร�วมทีุ่กข์ ร�วมสำุข ช้�วยู่เหล่อ 
เก่�อก่ลกันึ่เสำมอมา

ด้าน้ำการแพที่ย์

ด้าน้ำสัิ�งแวดล้อม

 ออกห่น่วยให่้บริการประช้าช้น ในโครงการ

ห่น่วยแพทย์เคลิ้�อนท่� พอ.สว.จังห่วัดฉะเชิ้งเทรา  

ณ ห่อประชุ้มเฉลิิมพระเก่ยรติิฯ วัดกลิางบางปะกง

 โรงไฟฟา้บางปะกง รว่มกจิกรรมปลิกูป�าช้ายเลิน 

วันป�าชุ้มช้นช้ายเลินไทย ณ พ้�นท่�ป�าช้ายเลิน โรงเร่ยน

พระพิมลิเสน่ (พร้อม ห่งสกุลิ) แลิะจัดโครงการค้นช้่วิติ

สัติว์น�ำ ลิงสู่แม่น�ำบางปะกง ม่การปลิ่อยพันธุ์ปลิาอ่ก 

จำนวน 250,000 ติัว แลิะปลิากะพง จำนวน 10,000 

ติัว ณ ริมเข้�อนโรงไฟฟ้าบางปะกง
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ด้าน้ำศาสัน้ำา

ด้าน้ำการศึกษา

ด้าน้ำพัฒน้ำาชุุมชุน้ำ

 โรงไฟฟ้าบางปะกง แลิะโครงการพัฒนา 

โรงไฟฟา้บางปะกง เคร้�องท่� 1-2 จดักจิกรรมทอดผา้ป�า

สามคัค ่มอบเทย่นพรรษาให่แ้กว่ดัรอบโรงไฟฟา้บางปะกง  

จำนวน 18 วัด

 โรงไฟฟา้บางปะกง แลิะโครงการพฒันาโรงไฟฟา้

ทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เคร้�องท่� 1-2 จัดกิจกรรม 

มอบทุนการศ่กษาประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลิน์ 

ให่ก้บันกัเรย่นจากโรงเร่ยนโดยรอบพ้�นท่�โรงไฟฟา้บางปะกง

จำนวน 7 โรงเร่ยน ซ่�งม่ทุนการศ่กษาให้่แก่เยาวช้น 

จติิอาสาด้านสิ�งแวดล้ิอม จำนวน 66 ทนุ แลิะทุนจิติอาสา 

ด่เด่นจำนวน 1 ทุน 

 โรงไฟฟ้าบางปะกงจัดกิจกรรมติลิาดนัดชุ้มช้น 

โดยเช้ญิกลิุม่วสิาห่กิจจากช้มุช้นติา่ง ๆ  มาจำห่น่ายสนิคา้ 

ซ่�งมผู่ป้ฏิบิตัิงิานแลิะช้มุช้นภายนอกเขา้มาจบัจา่ยสินคา้

เป็นจำนวนมาก

 นอกจากน่� ยงัรว่มกับมห่าวิทยาลัิยธรรมศาสติร์  

จดักจิกรรม โครงการ “สะอาด สขุใจ ลิดรายจ่าย ห่วัใจสเ่ข่ยว” 

ผลิติิจุลินิทรย์่ท่�มป่ระสทิธภิาพ สำห่รับใช้ใ้นครวัเรอ้น โดยม่ 

การสาธิติการทำจุลินิทรย่ท์่�มป่ระสทิธภิาพ เพ้�อนำไปแจก

ให่้ชุ้มช้นได้นำไปใช้้ประโยช้น์ในเร้�องการบำบัดน�ำเส่ย
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คุวามภาคุภ้มิใจั
ของโรู้งไฟฟา้

08

มาต้รฐานึ่ที่่�ภ่ม่ใจึ
รางวัล CSR-DIW 
ประจึำาปี 2564

หนึ่ังสำ่อรับรอง
โรงไฟฟา้สำ่เข่ยู่ว

มาต้รฐานึ่ ISO 
45001:2018

มาต้รฐานึ่ ISO 
14001-2015

มาต้รฐานึ่ TIS 
18001-2554
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สำาระนึ่�าร่้
ที่ำาไมถึ่งต้้องต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อม ? 

การต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อมม่อะไรบ้าง ? 

นึ่ำาผลต้รวจึวัดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวดีล้อมไปที่ำาอะไรต้�อ ? 
สามารถอ่่านรายงานได้้ที่่�

 กฟผ. มุ่งมั�นดำเนินงานผลิิติไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลิรักษาสิ�งแวดลิ้อม 

จ่งม่การติรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดล้ิอมทั�งภายในโรงไฟฟ้าแลิะชุ้มช้นโดยรอบ

อยู่เสมอ เพ้�อเฝั่้าระวังคุณภาพสิ�งแวดลิ้อม ป้องกันผลิกระทบต่ิอสิ�งแวดลิ้อม 

ท่�อาจเกิดข่�น แลิะเพ้�อให่้มั�นใจว่าการดำเนินงานของ กฟผ. ไม่ส่งผลิกระทบติ่อ 

สิ�งแวดลิ้อม

 นอกจากน่�ยังเป็นการปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันแลิะแก้ไขผลิกระทบ

สิ�งแวดลิ้อม แลิะมาติรการติิดติามติรวจสอบผลิกระทบสิ�งแวดลิ้อม ติามท่�ระบุ

ในรายงานการศ่กษาผลิกระทบสิ�งแวดลิ้อมอ่กด้วย

เราสามารถึแบ่งการติรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดลิ้อมได้เป็น 6 ประเภทให่ญ่ ๆ ข่�นกับรายลิะเอ่ยดของ

โครงการ ได้แก่

1. การติรวจวัดคุณภาพอากาศ เช้่น การติรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั�วไป 

คุณภาพอากาศจากปลิ่องโรงไฟฟ้า

2. การติรวจวัดคุณภาพน�ำ เช้่น การติรวจวัดคุณภาพน�ำผิวดิน คุณภาพน�ำทิ�ง คุณภาพน�ำใติ้ดิน

3. การติรวจวัดระดับเส่ยง เช้่น การติรวจวัดระดับเส่ยงทั�วไป ระดับเส่ยงภายในสถึานท่�ทำงาน

4. การสำรวจด้านนเิวศวิทยา เช่้น การสำรวจสิ�งมช่้ว่ติิในน�ำ (แพลิงก์ติอน ลิกูปลิา สตัิว์ห่น้าดนิ) 

การสำรวจสิ�งม่ช้่วิติบนบก (ป�าไม้ สัติว์ป�า)

5. การติรวจวัดคุณภาพดิน

6. การสำรวจด้านสังคม เศรษฐกิจ แลิะความคิดเห่็นของประช้าช้น 

 ห่ลิังจากติรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดล้ิอมแลิ้ว จะนำผลิการติรวจวัด

มารวบรวมแลิะจัดทำเป็น “รายงานผลิการปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกัน

แลิะแก้ไขผลิกระทบสิ�งแวดลิ้อมแลิะมาติรการติิดติามติรวจสอบผลิกระทบ 

สิ�งแวดลิ้อม” ห่ร้อ “รายงานมอนิเติอร์” ของแติ่ลิะโรงไฟฟ้า เพ้�อนำส่ง 

ห่น่วยงานอนุญาติแลิะสำนักงานนโยบายแลิะแผนทรัพยากรธรรมช้าติิแลิะ 

สิ�งแวดล้ิอม (สผ.) แลิะห่น่วยงานราช้การท่�เก่�ยวข้อง ทุก ๆ 6 เด้อน  

นอกจากน่�ยังแสดงผลิการติรวจวัดแลิะรายงานมอนิเติอร์บนเว็บไซติ์ กฟผ.
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ชุ่องทางติิดัติ่อ
ช้�องที่างการต้่ดีต้�อ

bpkinfo.egat.co.th

0-3857-3420-7

เกล่ียวสัมพัันธ์์โรงไฟฟา้บางปะกง

Call Center : 1416

http://cmc-center.egat.co.th/

ช้�องที่างการร้องเร่ยู่นึ่





ฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมโครงการ การไฟฟา้ฝ่่ายผล้่ตแห่่งประเทศไทย
53 หมู่่� 2 ถ.จรััญสนิิทวงศ์์ ต.บางกรัวย อ.บางกรัวย จ.นินิทบุรัี 11130

โทรัศ์ัพท์ 0-2436-0833 โทรัสารั 0-2436-0890 


