โรงไฟฟาบางปะกง
ความเปนมา
โรงไฟฟาบางปะกง เปนโรงไฟฟาแหงแรกของประเทศไทยที่ใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ตองการพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให
เกิดประโยชน สูงสุด

สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟาบางปะกงตั้งอยูบนเนื้อที่ 1,134 ไร บริเวณฝงซายของแมน้ําบางปะกง เลขที่ 4 หมู 6 ตําบล
ทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยูหางจากปากแมน้ําบางปะกงขึ้นมาตามลําน้ําประมาณ 11
กิโลเมตร หรือหางจากสะพานเทพหัสดินทรไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยภายในบริเวณโรงไฟฟา
ประกอบไปดวยพื้นที่สีเขียวรวม 401 ไร หรือคิดเปนรอยละ 35.36 ของพื้นที่โรงไฟฟาฯ ทั้งหมด
การดําเนินงาน
โรงฟ าบางปะกง ประกอบด ว ยโรงฟ า ไฟฟ า พลั งงานความร อ น จํ า นวน 4 เครื่ อ ง ในระยะแรก
โรงไฟฟาเครื่องที่ 1-2 กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2520 กําลังผลิต 1,100 เมกะวัตตและ กฟผ. เตรียมปลด
ออกจากระบบในป พ.ศ. 2552 เนื่องจากมีอายุการใชงานครบ 25 ป ปจจุบันเปนโรงไฟฟา stand by ในกรณี
ฉุกเฉิน
ระยะที่ 2 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2530 ไดขยายตัวสูงขึ้นมาก การใช
ไฟฟา เพิ่มสูงขึ้นกวาที่ คาดการณ ไว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงวางแผนเรงพัฒ นาผลิต
ไฟฟ า เพื่ อสนองความต องการไฟฟาอย างเพี ย งพอ และเพิ่ มความมั่ น คงแก ระบบไฟฟ าของประเทศ โดย
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กอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอน เครื่องที่ 3และเครื่องที่ 4 กําลังผลิต 1,152 เมกะวัตต สามารถใชไดทั้ง
น้ํามันเตา และกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และ โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดที่3 และชุดที่ 4 รวม
กําลังผลิต 628 เมกะวัตต ใชไดทั้งกาซธรรมชาติและน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง งานกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ
ในป พ.ศ.2535
ตอมา ได มีการจัดทํ าแผนพั ฒ นากํ าลังผลิ ตไฟฟ า 2541-2564 (PDP 2007 rev2) เพื่อรองรับ การ
ขยายตัวเศรษฐกิจและทดแทนโรงไฟฟาที่หมดอายุ กฟผ.จึงทําการกอสราง โรงไฟฟาพลังความรอนรวมบาง
ปะกงชุดที่ 5 กําลังผลิต 710 เมกะวัตต แลวเสร็จจายไฟฟาเขาระบบในป พ.ศ.2552 ปจจุบันโรงไฟฟาบางปะ
กงมีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,490 เมกะวัตตและสามารถผลิต พลังงานไฟฟาได 8,817 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ตอป
(ขอมูลป 2557)
สําหรับแผนพัฒ นากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 2558-2579 หรือ PDP 2015 ไดพิจารณาเห็น
ควรตองสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงเกา เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน บริเวณ
เขตนครหลวงโซนตะวันออก จึงได บรรจุโครงการโรงไฟฟาบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1-2 กําลังผลิตสุทธิ
1,300 เมกะวัตต คาดวาจะแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในปพ.ศ.2562
รายละเอียดโรงไฟฟา
กําลังผลิตสราง
ทดแทน/ปแลวเสร็จ
เมกะวัตต
1,300
ทดแทน ป 2562

เชื้อเพลิง

ปที่เสร็จ

กําลังผลิตตามสัญญา
เมกะวัตต

พลังความรอนเครื่องที่ 1-2

กาซธรรมชาติ/
น้ํามันเตา

2527

Stand by

พลังความรอนเครื่องที่ 3-4

กาซธรรมชาติ/
น้ํามันเตา

2531

1,152

-

พลังความรอนรวมชุดที่ 3-4

กาซธรรมชาติ

2534

628

-

พลังความรอนรวมชุดที่ 5

กาซธรรมชาติ

2552

710

-

โรงไฟฟา

รวมกําลังผลิต

2,490
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การใชเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ าพลังความรอนบางปะกงสามารถใช กาซธรรมชาติและน้ํ ามั นเตาเป นเชื้อเพลิงในการผลิ ต
กระแสไฟฟา ซึ่งสวนใหญจะใชกาซธรรมชาติจากแหลงอาวไทยเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยขนสงทางทอกาซของ
บริษัทปตท. จํากัด (มหาชน) สวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกงจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก
และน้ํ ามั นดีเซลเปน เชื้อเพลิงสํารองในกรณี ฉุกเฉิน โดยซื้อจากคลังน้ํ ามั นศรีราชา จังหวัดชลบุ รี หรือคลั ง
น้ํามัน จังหวัด ระยอง ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การใชน้ํา
การใชน้ําในโรงไฟฟาบางปะกง แบงเปน 2 สวน คือ
• น้ํ าใช ในกระบวนการผลิ ต และการอุ ป โภค/บริ โภค ซึ่ งจะใช น้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ าบางบ อ และ
บางพระ
• น้ําใชสําหรับการหลอเย็น จะใชน้ําจากแมน้ําบางปะกงเพื่อหลอเย็นเครื่องควบแนนและเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนของโรงไฟฟาพลังความรอนเครื่องที่ 1-4 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ชุดที่ 3-4 และระบายกลับลงสูแมน้ําบางปะกง สวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง ชุดที่ 5
ใชระบบระบายความรอนเปนระบบปด ซึ่งจะใชน้ําหมุนเวียนภายในระบบกอนระบบคืนกลับสู
แมน้ําบางปะกงเชนกัน
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
โรงไฟฟาบางปะกงตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟา และดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
คุ ณ ภาพน้ํ า นิ เวศวิ ท ยาแหล งน้ํ า อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เป น ต น รวมทั้ งสํ ารวจทั ศนคติ ข อง
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟาบางปะกงเพื่อนําขอคิดเห็นตางๆ มาปรับปรุงการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาบางปะกงใหอยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข
นอกจากนี้ เพื่ อความโปรงใส ตรวจสอบได โรงไฟฟ าบางปะกงได ติ ด ตั้ งจอแสดงผลการตรวจวั ด
คุณภาพอากาศและอุณหภูมิน้ําหลอเย็นบริเวณประตูทางเขา-ออกโรงไฟฟา และในชุมชนรวม 8 แหง
หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558 แหลงที่มา อคฟ.และ อสค.
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