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ตามแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 3 (PDP 2010 Revision 3) ก าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที ่1 และ 2) เพือ่สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
เสริมความมั่นคงของระบบในอนาคต  

 ปัจจุบัน กฟผ. ได้พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟา้พลังความ
ร้อน เครือ่งที ่1 และ 2 (TP1-2)  ที่จะหมดอายุการใช้งานในปี 2561 บนบริเวณที่ตั้งเดิมของ
โรงไฟฟา้พลังความรอ้นร่วม ชุดที่ 1 และ 2 (CC1-2) โดยได้ด าเนนิการศึกษาและจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อชุมชนอยา่งรนุแรง ทั้งทางด้านคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ โดยในรายงานสิ่งแวดลอ้มฉบับนี้ได้น าเสนอถึง ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2559  

 ซึ่ง กฟผ. ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าปัจจุบันให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ ให้น้อยทีสุ่ด และ
ดูแลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 สุดท้ายนี ้กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วยเจตจ านงในการผลติไฟฟา้ด้วย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความสุขของคนไทย และอาศยัอยู่ร่วมกันด้วย
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันตลอดไป 

สำรจำกผู้บริหำร 
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นำยนฤมิต คินิมำน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร 



ควำมเป็นมำของโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
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โรงไฟฟา้บางปะกง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,134 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ าบางปะกง ต้ังอยู่เลขที่ 4 หมู่ 6 

ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ าบางปะกง ขึ้นมาตาม 

ล าน้ าประมาณ 11 กิโลเมตร หรอืห่างจากสะพานเทพหสัดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

โดยภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงมีพื้นทีส่ีเขียวรวม 401 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.36 ของพื้นที่

โรงไฟฟา้ฯทั้งหมด 

โรงไฟฟ้าบางปะกง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 69 กิโลเมตร โดยใช้

เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนบางนา-ตราด เมื่อถึง

จังหวัดฉะเชิงเทราข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปประมาณ         

1 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อโรงไฟฟา้บางปะกงตั้งอยูต่รงปากทางเขา้ 

จากจุดนี้เดินทางไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะ

ถึงโรงไฟฟ้าฯ 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้กา๊ซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็น

เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพือ่สนองนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้งการพฒันาแหล่งทรพัยากร 

ธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟา้บางปะกงประกอบด้วย

โรงไฟฟา้พลังความรอ้นจ านวน 4 เครือ่ง และโรงไฟฟา้พลังความรอ้นร่วม จ านวน 3 ชุด มีขนาด

ก าลังผลิตติดตั้งรวม 3,720.3 เมกะวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลติพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมี

ความส าคัญต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  



กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กำรใช้น  ำในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. น ้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค/บริโภค ซึง่จะใช้น ้าจากอ่างเก็บน้ าบางบ่อและบางพระ 

 2. น้ าใช้ส าหรับการหล่อเยน็ จะใช้น ้าจากแม่น้ าบางปะกงเพ่ือหล่อเยน็เครื่องควบแนน่ และเครื่อง 

                         แลกเปลี่ยนความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที ่1-4 และโรงไฟฟ้า     

                                พลังความร้อนรว่ม ชดุที ่3-4 และระบายกลับลงสู่แม่น้ าบางปะกง สว่นโรงไฟฟ้า 

                                พลังความร้อนรว่มบางปะกงชุดที ่5  ใช้ระบบระบาย ความร้อนเป็นระบบปดิซึง่  

                                 จะใช้น้ าหมุนเวียนภายในระบบ กอ่นคนืกลับสู่แมน่้ าบางปะกงเช่นกัน 

3 

กำรใช้เชื อเพลิง 
   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติและน า้มันเตาเปน็เชือ้เพลิงใน

การผลติกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กา๊ซธรรมชาตจิากแหล่งอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลกั 
โดยขนส่งทางท่อกา๊ซของ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) สว่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บางปะกงจะใช้ก๊าซธรรมชาติเปน็เชื้อเพลงิหลักและน้ ามนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารองในกรณี
ฉุกเฉิน โดยซื้อจากคลังน ้ามันศรีราชา จังหวดัชลบรุี หรือคลงัน้ ามัน จงัหวัดระยอง ของ

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

 โรงไฟฟ้ำบำงปะกง ตระหนักถึงความส าคัญของสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยได้ปฏิบัตติาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าและ

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านตา่งๆ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน ้า นิเวศวิทยา

แหลง่น ้า อาชวีอนามัยและความปลอดภัย เปน็ตน้ รวมทั้งท าการส ารวจทศันคติของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อน าข้อคิดเหน็ตา่งๆ มาปรับปรงุการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกงให อยู่ร่วมกับชมุชนอย่างมี

ความสขุ 

 นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได ้ โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ตดิตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นบริเวณประตูทางเข้า-ออกโรงไฟฟ้า และในชุมชนรวม 8 แห่ง 

กำรใช้น  ำ 



รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการฯ (EIA) อย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัด
คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า 

 นอกจากนี้ในปี 2555 กฟผ. ได้ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าความร้อนคราวประชุมครั้งท่ี 
14/2556 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงิ่แวดลอ้มแหง่ชาติ(กก.วล.)     
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 

 



ด้ำ
นค

ุณ
ภำ

พอ
ำก

ำศ
 

โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดให้มีแผนงานบ ารุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องดักจับฝุ่น
ประจุไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) เพื่อควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละอองให้เป็นไปตามค่าที่
ก าหนด 

 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบถาวร เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบด้าน 

มลสารทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง ได้น าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ลดการ
เกิดมลสารทางอากาศ เช่น Dry Low NOx Burner หรือหัวเผาออกไซด์ไนโตรเจนต่ าแบบแห้ง เพื่อลดการ
เกิดออกไซด์ของไนโตรเจน ท่ีได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) ทุกปล่องของโรงไฟฟ้าบางปะกง และรายงานผลการตรวจวัดไป
ยังจอแสดง ผลบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกงและในชุมชนรวม 8 แห่ง รวมท้ังส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและกรมควบคุมมลพิษ ทุก 6 เดือน 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

คุณภำพอำกำศ 
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ด้ำนระดับเสียง 
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รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

ระดับเสียง 

 ก าหนดเขตพืน้ท่ีเสยีงดงั เชน่ บรเิวณหมอ้ไอน้ า (Boiler) บรเิวณหอ้งเผาไหมข้องเครือ่งกงัหนักา๊ซ และบรเิวณเครือ่ง
ก าเนดิไฟฟา้กงัหนักา๊ซพรอ้มตดิตัง้ปา้ยเตอืน และบคุคลท่ีจะเขา้ไปท างานในบรเิวณดงักลา่วตอ้งมกีารสวมใสอ่ปุกรณ์
ลดเสยีง เชน่ ปลัก๊ลดเสยีง (Ear plugs) หรอืครอบหลูดเสยีง (Ear muffs) เปน็ตน้ และควบคมุใหม้กีารใชอ้ยา่งเครง่ครดั 

 นอกจากการควบคมุระดบัเสยีงจากเครือ่งจกัร และอปุกรณต์า่ง ๆ  แลว้ โรงไฟฟา้บางปะกง ไดต้ดิตัง้อปุกรณช์ว่ยลด
เสยีงท่ีเรยีกวา่ Silencer บรเิวณทางเขา้-ออกอากาศของหอ้งเผาไหม ้และสรา้งหอ้งคลมุเครือ่งจกัรท่ีเปน็แหลง่ก าเนดิ
เสยีงดงั เชน่ บรเิวณเครือ่งก าเนดิไฟฟา้ วาลว์บรเิวณท่อไอน้ า มอเตอรป์ัม๊น้ า และหมอ้ตม้ไอน้ า เปน็ตน้ 

  มาตรการดา้นเสยีงท่ีโรงไฟฟา้บางปะกงไดด้ าเนนิการ ไดแ้ก ่ควบคมุเสยีงของเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์หม้คีา่ 
ระดบัเสยีงไมเ่กนิ 85 เดซเิบล(เอ) ท่ีระยะหา่ง 1 เมตร และตดิตัง้ปา้ยหรอืสญัลกัษณเ์ตอืนในบรเิวณท่ีมเีสยีงดงัเกนิ 
80 เดซเิบล(เอ) รวมท้ังจดัอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล เชน่ ท่ีครอบหหูรอืปลัก๊อดุหสู าหรบัพนกังานท่ีปฏบิตั ิ
งานในบรเิวณดงักลา่ว และควบคมุการใชง้านอยา่งเครง่ครดั 
  นอกจากนีโ้รงไฟฟา้บางปะกง ยงัไดจ้ดัโครงการอนรุกัษก์ารไดย้นิส าหรบัพนกังานเพือ่เพิม่ความรู ้ ความเขา้ใจ 

 และ ตระหนกัถงึความส าคญัของการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนั อนัตรายจากเสยีงดงั 
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รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

คุณภำพน  ำ 
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  การจัดการน้ าท้ิงภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ท าการบ าบัดคุณภาพน้ าตามคุณลักษณะของน้ าเสีย เช่น 
น้ าท่ีปนเปื้อนน้ ามัน จะผ่านบ่อดักไขมันก่อน เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า น้ าท้ิงจากกระบวนการผลิตน้ า
ปราศจากแร่ธาตุ และกระบวนการผลิตน้ าใสจะปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง ส่วนน้ าท้ิงจากอาคารส านักงาน    
โรงอาหาร และบ้านพักพนักงานจะผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดตั้งในพื้นท่ี (On-Site Package Sewage 
Treatment Tank) ซึ่งน้ าเสียท้ังหมดท่ีผ่านการบ าบัดเบื้องต้นแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียกลางของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ท่ีเริ่มจากการเติมอากาศและส่งไปบ าบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซึ่งใช้พืชน้ าหลายชนิด
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า จากนั้นจึงส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า และควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   น้ าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนน าไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้า ฯ เช่น     
รดน้ าต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น 

     แสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าท้ิงท่ีจอแสดงผล คือบริเวณประตู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง 
รวมถึงแสดงผลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ติดตั้งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังจัดเตรียมระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลดังกล่าว ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 



ด้ำนกำรใช้น  ำ จำกแม่น  ำบำงปะกง 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กำรใช้น  ำ จำกแม่น  ำบำงปะกง 
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 โรงไฟฟ้าบางปะกง ใช้น้ าจากแม่น้ าบางปะกงส าหรับหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าฯ 
จากนั้นน้ าหล่อเย็นจะถูกน าเข้าสู่หอหล่อเย็น (Cooling tower) เพ่ือลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ า
ตามธรรมชาติ ก่อนระบายลงสู่รางระบายเปิดและปล่อยกลับสู่แม่น้ าบางปะกง 

 น้ าจากแมน่้ าบางปะกงจะถกูสบูขึน้มาโดยผา่นตะแกรงขนาดตา่ง ๆ  หลายชัน้ เพือ่ปอ้งกนัการสญูเสยีของสตัวน์้ าและมทุ่ีน
ลอยเพือ่ปอ้งกนัขยะและวชัพชืท่ีลอยอยูผ่วิน้ าไมใ่หเ้ขา้ไปยงัระบบหลอ่เยน็ โดยมเีพยีงการเตมิคลอรนีในฤดท่ีูแมน่้ าบางปะกง 
ไดร้บัอทิธพิลจากน้ าทะเลหนนุเพือ่ปอ้งกนัเพรยีงเกาะในระบบซึง่ในการเตมิคลอรนีจะเตมิในปรมิาณท่ีเหมาะสมท าใหส้ามารถ
สลายตวัไดเ้กอืบหมดจงึไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน้ า 

เกร็ดความรู้ แพลงก์ตอนพืช เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารของสัตว์วัยอ่อน 
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รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

นิเวศวิทยำแหล่งน  ำ 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ า บริเวณคลองบางนาง 
คลองบางแสม แม่น้ าบางปะกง และเกาะท่าข้ามกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะตาม
คลอง การปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีสาธารณะริมคลองแม่น้ าบางปะกง พื้นท่ีเสื่อมโทรม (ป่าชายเลน) 
บริเวณหน้าบ้านผู้อาศัยริมคลองบางนาง คลองบางแสม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงใกล้        
เกาะท่าข้าม การปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าท้องถิ่น เช่น ปลาอีกง ปลากะพงขาว ลูกกุ้งก้ามกราม     
ลงคลองบางนางและคลองบางแสม 

 โรงไฟฟ้าบางปะกงน าน้ าท้ิงภายหลังการบ าบัดจากบ่อพักน้ าท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดน้ าต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น โดยไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ า รวมท้ังได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิน้ าแบบอัตโนมัติในแม่น้ าบางปะกงบริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนี้โรงไฟฟ้า 
บางปะกงยังสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ าร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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ด้ำนกำกของเสีย และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กำกของเสีย 

 

    โรงไฟฟ้าบางปะกง ด าเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ   
พร้อมท้ังสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทางด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต   
ดีขึ้นและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชน 

ขยะมลูฝอยจากส านกังาน และบา้นพกัพนกังานโรงไฟฟา้บางปะกงไดว้า่จา้งเทศบาลต าบลท่าขา้ม ด าเนนิการเกบ็และ
น าไปก าจดั สว่นขยะจากอาคารสบูน้ าเขา้ระบบหลอ่เยน็ของโรงไฟฟา้บางปะกง ซึง่เปน็ขยะท่ีลอยมาจากแมน่้ าบางปะกง 
แลว้มาตดิตะแกรงกนัขยะบรเิวณหนา้อาคารสบูน้ าดงักลา่ว ซึง่จะคดัแยกขยะจ าพวกถงุพลาสตกิและสง่ใหเ้ทศบาลเชน่กนั         
สว่นผกัตบชวาและวชัพชือืน่ ๆ  จะน าไปท าปุย๋หมกัใชภ้ายในโรงไฟฟา้ ฯ นอกจากนีข้ยะท่ีปนเปือ้นสารเคมจีะเกบ็รวบรวม
และสง่ใหห้นว่ยงานท่ีไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานราชการน าไปก าจดั 

10 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
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              โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อเนื่องท่ีปล่องของ
โรงไฟฟ้า (CEMS) ซึ่งผลตรวจวัดตลอดปี 2559 โดยมีการรายงานผลแบบ Real Time ทุกๆ 15 นาที      
ในเว็บไซด์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

           นอกจากนี้ ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบ 

ต่อเนื่อง เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียน

คลองพานทอง วัดล่าง วัดบางผึ้ง และวัดบางแสม ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวตลอดทั้งปีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดล้อม 
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รำยงำน
สิ่งแวดล้อม ปี 
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ดัชนีคุณภำพอำกำศ 
(Air Quality Index : AQI) 

 AQI หรือ ดัชนีคุณภำพอำกำศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบ
ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

     ดัชนีคุณภำพอำกำศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นท่ีว่าอยู่
ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศ
เป็นรูปแบบสากล ท่ี ใช้กั นอย่ า งแพร่หลายในหลายประ เทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เป็นต้น 
      ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณโดยเทียบจาก

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของสารมลพิษทางอากาศ 
5 ประเภท ได้แก่ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง   
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้า   
บางปะกงใช้ 3 ดัชนี ในการค านวณ ได้แก่ NO2, SO2 และ PM10 
โดยดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใด
มีค่าสูงสุด จะน ามาใช้ในการค านวณ AQI 

ด้ำนดัชนีคุณ
ภำพอำกำศ 
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 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของทั้ง 4 บริเวณ 

พบว่า มีระดับเสียงอยู่ในระดับปกติเทียบเท่ากับเสียงการสนทนาปกติ หรือ

น้อยกว่าเสียงจากเคร่ืองซักผ้าและอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งระดับ

เสียงท่ีตรวจวัดได้มาจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น การสัญจร

ของยานพาหนะ เสียงจากชุมชน โรงเรียน และวัดในบริเวณใกล้เคียง     

โดยเกณฑ์มาตรฐานฯ ก าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dB(A)) 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

ระดับเสียง 

  การตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง มีจุด
ตรวจวัด 4 แห่ง ได้แก่ บ้านหัวสวน บ้านปากคลองบางนาง วัดบางแสม 
และริมรั้วโรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดท่ี 5 โดยตรวจวัดระดับเสียง 4 ประเภท 
ได้แก่ 
 1. Leq(24hr) หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
 2. Ldn หมายถึง ระดับเสียงเฉลี่ยโดยแบ่งช่วงเวลากลางวัน (Ld) ตั้งแต่
เวลา 7.00-22.00 น. และเวลากลางคืน (Ln) ตั้งแต่เวลา 22.00-7.00 น. 
ของวันถัดไป 
 3. L90 หมายถึง ค่าระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทล์ท่ี 90 ซึ่งระดับเสียงท่ี
ร้อยละ 90 ของเวลาท่ีตรวจวัดจะมีเสียงเกินระดับนี้ โดยสามารถแสดงถึง
ระดับเสียงโดยท่ัวไป หรือระดับเสียงพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีตรวจวัดได้ 
 4. Lmax หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดท่ีวัดได้ในระหว่างช่วงเวลา
ในการตรวจวัด 

จุดตรวจวัดระดับเสียง 

ริมรั วใกล้โรงไฟฟ้ำพลังควำมร่วม ชุดที่ 5 

วัดบำงแสม 

     บ้ำนหัวสวน 

13 

บ้ำนปำกคลองบำงนำง 



ด้ำนคุณ
ภำพน  ำ 

 โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความส าคัญในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ าบางปะกง โดยด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างน้ า ความถี่ปีละ 3 ครั้ง ทุกๆ 4 เดือน เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของแม่น้ าบางปะกงบริเวณใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนชุมชนมาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

ด้ำนคุณภำพน  ำ 

14 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า ของแม่น้ าบางปะกงในปัจจุบัน พบว่า แม่น้ าบางปะกงจัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อม

โทรม ตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ าของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากมีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ซึ่งแสดงถึง

มีการปนเปื้อนของอินทรีย์สารในน้ า โดยเฉพาะในฤดูฝน ท่ีมีน้ าไหลลงสู่แม่น้ าปริมาณมาก และได้ชะพาสิ่งสกปรก

ลงสู่แหล่งน้ า ซึ่งอินทรีย์สารดังกล่าว เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน้ า โดยเวลาที่จุลินทรีย์ย่อยสารเหล่านี้ 

จะดึงเอาออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ าไปใช้ ท าให้น้ ามีออกซิเจนลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า 

เข่น ปลา กุ้ง และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของส านักงานส่ิงแวดล้อม

ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดัชนีคุณภาพน้ ามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นสภาพปกติของล าน้ า  

บางปะกงที่มีการรองรับน้ าท้ิงจาก โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนริมแม่น้ าบางปะกง 

 ดัชนีคุณภาพน้ าท่ีส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ บ่งบอกถึงการ

ปนเปื้อนมาจากอุจจาระของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน หมู วัว สุนัข และแมว เป็นต้น ซึ่งการตรวจพบ

แบคทีเรียดังกล่าวในแหล่งน้ ามีค่าเกินเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด จะต้องระมัดระวังในการน้ ามาใช้ประโยชน์ และ

ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ า ก่อนน ามาใช้ในครัวเรือน 

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน  ำ 

กำรติดตำมตรวจสอบกำรแพร่กระจำยอุณหภูมิน  ำหล่อเย็น 

 การตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นในแม่น้ าบางปะกง    
ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงฤดูร้อน พบว่าอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกง
สามารถผสมกับน้ าในแม่น้ าบางปะกงและมีอุณหภูมิใกล้เคียงน้ าธรรมชาติ 
ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล่อยน้ าหล่อเย็น ส่วนอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
ท่ีระบายออกจากหอหล่อเย็น มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ าตามธรรมชาติ 
ดังนั้นอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของน้ าในแม่น้ าบางปะกงบริเวณกึ่งกลางล าน้ า    
สูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ าตามธรรมชาติ 
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รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

นิเวศวิทยำทำงน  ำ 

จากการส ารวจผู้เล้ียงปลากะพงในกระชังบริเวณแม่น้ าบางปะกง อ.บางปะกง อ.ท่าข้าม และอ.ท่าสะอ้าน 

พบว่าจ านวนผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังได้ประสบกบัการขาดทุน และเลิกเล้ียงไปกว่า 90 % จากการที่เคยเล้ียง 

อย่างแออัด การสะสมของเสียจากการสร้างกระชังที่ยาวติดต่อกันขวางการไหลเวียนของกระแสน้ าในแม่น้ า 

บางปะกงทั้งสองฝั่งซึ่งการลดลงของผู้เลี้ยงปลากะพงและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ า ท าให้การ 

ไหลเวียนของกระแสน้ าดีขึ้น การปนเป้ือนการสะสมของเสียในน้ าลดน้อยลงแม่น้ าบางปะกงเริ่มมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

 ท าให้ผู้เล้ียงท่ียังคงเลี้ยงปลากะพงอยู่ไม่พบปัญหาการเล้ียงในช่วงต้น 

 กฟผ. ได้ขอความร่วมมือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษา

ชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา  

ปลาวัยอ่อน และสัตว์หน้าดินปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน คือเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 และวันท่ี 

18 กันยายน 2559 รวมท้ังส ารวจการท าอาชีพประมงของชุมชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง     

ผลการส ารวจในปี 2559 พบว่าจ านวนชนิดแพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้ง ส่วนชนิดแพลงก์ตอน

สัตว์พบในฤดูแล้งมากกว่าในฤดูฝน 

กำรส ำรวจอำชพีประมง 

15 



ด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

กิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู ้

ควำมเข้ำใจท่ีดีกับชุมชน 

งำนประชำสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 

16 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง ประชุมร่วมกับชุมชน  

และหน่วยงำนรำชกำร 
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โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน 

กิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ (ประเพณี และวัฒนธรรม) 

กิจกรรมกำรจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษำโรค 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพนัธ ์
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ภำพกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ปี 2559 

กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 

กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำ  

กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสรมิอำชีพ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตัว์น  ำ 

งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพนัธ ์ รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 



สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดลอ้ม 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ตามทีร่ะบุไว้ในรายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความส าคญักับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้มบริเวณรอบโรงไฟฟา้ และรบัฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศพัท์ โทรสาร หรือ
การส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 
โรงไฟฟา้บางปะกงได้น ามาปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข  

นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าฯ ยังได้ส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนรอบ
โรงไฟฟา้ฯ รวมทั้งการสง่เสริมอาชีพของชุมชน ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 

    “ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
                  ของระบบไฟฟ้ำของประเทศไทย” 

19 



 

รำยงำนสิ่งแวดล้อม 
ปี 2559 
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สิ่งดีๆ ที่โรงไฟฟ้ำฯ ท ำเพือ่สังคม 

หนังสอืรับรองโรงไฟฟ้ำสีเขียว 

มำตรฐำน ISO 14001:2004 มำตรฐำน TIS 18001-2554 มำตรฐำน OHSAS 18001-2007 

รำงวัล CSR-DIW ประจ ำปี 2559 



กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
บำงกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท ำโดย ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร 
พิมพ์ท่ี กองผลติสื่อประชำสัมพนัธ ์

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กำร กฟผ. 

รำงวัล EIA MONITORING AWARDS   

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม 

บำงปะกงชุดที่ 5 ประจ ำปี 2559 

รำงวัล EIA MONITORING AWARDS   

โครงกำรท่ำเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน  ำมัน

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำบำงปะกง ประจ ำปี 2559 


