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สารจากผู้บริหาร 
 

     ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2555-2573 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Revision 3) กําหนดให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) 
เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและเสริมสรา้งความมั่นคงของระบบในอนาคต  
      โดยในปัจจุบัน ทาง กฟผ. ได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง 
(ทดแทน เครื่องที่ 1-2) บนบริเวณที่ตั้งเดิมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม   
ชุดที่ 1 และ 2 ซึ่ง กฟผ. ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของ
โรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของ  
พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดกับ
ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ ให้น้อยที่สุด        
              สุดท้ายนี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานด้วยเจตจํานงใน
การผลิตไฟฟ้าด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความสุขของ
คนไทย และอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันตลอดไป 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นายนฤมิต คินิมาน 
ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

สิ่งดีๆ ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ทําเพื่อสังคม 

หนังสือรับรองโรงไฟฟ้าสีเขียว 

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

รางวัล CSR-DIW ประจําปี 2561 
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    โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ดําเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน  
     นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบางปะกง ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
โทรศัพท์ โทรสาร หรือการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 
ซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับ โรงไฟฟ้าบางปะกงได้นํามาปรับปรุงและแก้ไข
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าบางปะกงยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของชมุชน 
ให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

สรุปผลการดําเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม  

สารบัญ 

  สารบัญ           1 
  ทําความรู้จัก...โรงไฟฟ้าบางปะกง    2 
  การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม     3 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  10 
  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ 16 
  สรปุผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   20 
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 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,134 ไร่ 
บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 6 
ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
อยู่ห่างจากปากแม่น้ําบางปะกง ขึ้นมาตามลําน้ํา
ประมาณ  11  กิ โ ล เมตร  หรื อห่ า งจากสะพาน         
เทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร   

 โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก
อ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้า 
บางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 3 และ4 และโรงไฟฟ้า        
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 และ 5 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 
1-2) ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่       
1 และเครื่องที่ 2 ที่จะถูกปลดออกจากระบบ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,741.8 เมกะวัตต์  

ทําความรู้จัก... 
โรงไฟฟ้าบางปะกง  
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ด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม     
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ด้านการพัฒนาชุมชน 
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ด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ ์

 

 

 

 

การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

   ด้านอากาศ 

 
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และปริมาณฝุ่นละออง  
ที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า 
แบบครั้งคราว ปีละ 2 ครัง้ 

 
  

ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง   
       (CEMS) ที่ปล่องของโรงไฟฟ้าและรายงานผลการตรวจวัด
ของค่าก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   
ไปยังจอแสดงผลบรเิวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกง และในชุมชนรวม 
8 แหง่ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปยังกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

          ทกุๆ 6 เดือน 
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ด้านเสียง 

ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง 

(Silencer) บริเวณทางเข้า

ออกอากาศของห้องเผาไหม้ 

และสร้างห้องคลุมเครื่องจักรที่

เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดัง เช่น

บริเวณเครื่องกําเนดิไฟฟ้า 

ควบคุมระดับเสียงของเครือ่งจักรและอุปกรณ์ที่มี

เสียงดัง เช่น Air Compressors, Gas Turbine, 

Steam Turbine, Pump  มีค่าระดับเสียง     

ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 1 เมตร 

จัดให้มีป้ายหรือ

สัญลักษณ์เตือน

บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง

เกิน 80 เดซิเบลเอ 
กําหนดเขตพื้นที่เสียงดัง เช่น บริเวณหม้อไอน้ํา (Boiler) 

บริเวณห้องเผาไหม้ของเครือ่งกังหันก๊าซ และบริเวณ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ พร้อมติดตั้งป้ายเตอืนผู้ที่จะ

เข้าไปทํางาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลด

เสียง (Ear Plugs) หรือครอบหลูดเสียง (Ear Muffs) 

4 
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กิจกรรมด้านศาสนา (ประเพณี และวัฒนธรรม)  

กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ 
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
และการประชาสัมพันธ์ 

  

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  
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กิจกรรมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค  

 

 

ด้านคุณภาพน้ํา 
 การจัดการน้ําทิ้งภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการบําบัดน้ําทิ้งเบื้องตน้ตาม

คุณลักษณะของน้ําทิ้ง เช่น น้ําที่ปนเปื้อนน้ํามันจะผ่านบ่อดักไขมันก่อน เพื่อแยก
น้ํามันออกจากน้ํา น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ และกระบวนการ
ผลิตน้ําใสจะปรับสภาพน้ําให้เป็นกลาง ส่วนน้ําทิ้งจากอาคารสํานักงาน โรงอาหาร 
และบ้านพักพนักงาน จะถูกส่งผ่านระบบบําบัดน้ําเสีย แบบติดตั้งในพื้นที่ (On-Site  
Package Sewage Treatment Tank) ซึ่งน้ําเสียทั้งหมดที่ผ่านการบําบัดเบื้องต้น
แล้ว จะถูกส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียกลางของโรงไฟฟ้าบางปะกง ที่เริ่มจากการ
เติมอากาศและส่งไปบําบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซึ่งใช้พืชน้ําหลายชนิดในการ
ปรับปรุงคณุภาพน้ํา จากนั้นจึงส่งไปยงับ่อพักน้าํทิ้งขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า และ
ควบคุมคณุภาพน้ําทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าํทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดน้ําต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นตน้ 

 แสดงผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําทิ้งที่จอแสดงผล บริเวณประตู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้า
บางปะกง รวมถึงแสดงผลการตรวจวัดไปยังระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่งได้ตดิตัง้ในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และกรมควบคุมมลพิษ 
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ระบบตรวจวัด Residual  

Chlorine อย่างต่อเนื่อง 

การตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา บริเวณตา่งๆ 

ของแม่น้ําบางปะกง 

บ่อดักไขมัน 



ด้านการจัดการกากของเสีย 

 

 

 

               ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน และ
บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทําการ
ว่าจ้างเทศบาลตําบลท่าข้ามให้ดําเนินการเก็บและ
นําไปกําจัด ส่วนขยะจากอาคารสูบน้ําเข้าระบบ
หล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นขยะที่ลอย
มาจากแม่น้ําบางปะกงแล้วมาติดตะแกรงกันขยะ
บริเวณหน้าอาคารสูบน้ําดังกล่าว จะถูกคัดแยก
ประเภทถุงพลาสติกและส่งให้เทศบาลเช่นกัน 
ส่วนผักตบชวาตลอดจนวัชพชือื่นๆ จะถูกนําไปทํา
ปุ๋ยหมักสําหรับ ใช้ภายในโรงไฟฟ้าฯ  
                    นอกจากนี้ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี
จะเก็บรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการนําไปกําจัด 

          โรงไฟฟ้าบางปะกง ดําเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ และ
มวลชนสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่อง    เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ   
พร้อมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทางด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
ที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวติดขีึ้น รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนในชมุชนด้วย 

6 
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
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   การสํารวจทัศนคติ  และความคิดเหน็ที่มีตอ่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยส่วนใหญ่
มีความเชื่อมั่นตอ่การดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8 โดยเห็นว่าโรงไฟฟ้า
บางปะกงเข้ามาช่วยเหลือสนบัสนุนชุมชน ปฏิบัติตามมาตรฐาน มีประโยชน์ต่อชุมชน 
รองลงมามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 25.1 และความเชื่อมั่นในระดับนอ้ย  
อยู่ทีร่้อยละ 11.8 โดยมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้ามีกิจกรรมกับชุมชนน้อยเกินไป และยังไม่
ทราบรายละเอียดการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ามากนัก 
   ความคิดเห็น ในดา้นความพงึพอใจตอ่การดูแลสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกง 
ได้แก่  
   ด้านสังคม พบว่าชุมชนมีความพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.5 
รองลงมามีความพึงพอใจระดบัมากและน้อย ร้อยละ 15.6 และร้อยละ 10.9 ตามลําดับ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าชุมชนมีความพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.0 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากและน้อย ร้อยละ 14.7 และร้อยละ 12.3 
ตามลําดับ  
   ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนรว่ม พบว่าชุมชนมีความพอใจในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 66.4 รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากและน้อย ร้อยละ 21.8 และ
ร้อยละ 11.8 ตามลําดับ 
   ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในระดับ  
ปานกลาง ร้อยละ 67.3 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากและน้อย ร้อยละ 19.9 
และร้อยละ 12.8 ตามลําดับ 
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นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 
               ทําการสํารวจชนิด ความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ ปลาวัยอ่อนและสัตว์หน้าดิน  

            ผลการศึกษาในปี 2561 พบว่าจํานวนชนิดและความหนาแนน่ของ 

แพลงก์ตอนพืช จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและธรรมชาติของบริเวณปากแม่น้ําและ  
เขตน้ํากร่อย โดยพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้งและมี
แนวโน้มใกล้เคียงกันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างของแม่น้ําบางปะกง ยกเว้นในปี 2560 ทีพ่บ
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้งมากกว่าช่วงฤดูฝน  แพลงก์ตอนสัตว์ เป็น
กลุ่มที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ําจืดและน้ํากร่อย มีความหลากหลายทางชนิดเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลและกระแสน้าํ ปลาวัยอ่อน พบวงศ์ปลาบู่ใสเกือบทกุจุดเก็บตัวอย่าง โดยปลาบู่จะมี
แหล่งอาศยัถาวรบริเวณน้ํากร่อย ปากแม่น้ําและป่าชายเลน รวมทั้งบรเิวณชายฝั่ง สามารถ
ทนการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําไดด้ี สําหรับ สัตว์หน้าดิน ที่พบโดยทั่วไป คือ ไส้เดือน
ทะเลและหอยสองฝา  

รายงานสิง่แวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้าบางปะกง ปี 2561 
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ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา 

             ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้าํ 
บริเวณคลองบางนาง คลองบางแสม แม่น้ําบางปะกง และ
เกาะท่าข้ามกับชุมชนและหน่วยงานทอ้งถิ่น เช่น การเก็บขยะ
ตามคลอง การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง 
แม่น้ําบางปะกง พืน้ที่เสื่อมโทรม (ป่าชายเลน) บริเวณหน้า
บ้านผู้อาศยัริมคลองบางนาง คลองบางแสม และบริเวณรมิ
ฝั่งแม่น้ําบางปะกงใกล้เกาะท่าข้าม การปล่อยพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ําท้องถิ่น เช่น ปลาอีกง ปลากะพงขาว ลูกกุ้งก้ามกราม 
ลงคลองบางนางและคลองบางแสม 
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โรงไฟฟ้าบางปะกงนําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดจาก

บ่อพักน้ําทิ้งมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดภายใน

บริเวณโรงไฟฟ้าฯ เช่น รดน้ําต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็น

ต้น โดยไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศวิทยาแหล่ง

น้ํา รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิน้ําแบบ

อัตโนมัติในแม่น้ําบางปะกงบริเวณที่มีการเลี้ยงปลา

ในกระชัง นอกจากนี้โรงไฟฟ้า บางปะกงยังสนับสนุน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ํา

ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 



 

 

 

   ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    จัดทําป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เสียงดงั อุณหภมูิสูง มีไอ
กรดหรอืไอด่าง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพยีงพอ จัดให้มี
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย 
เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรยีมอุปกรณ์ฉกุเฉิน และรถพยาบาล เป็นต้น 

   จัดการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ 
สารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพ         
เป็นประจําทุกปี  

8 
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น้ําผิวดิน 
       ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําปีละ 3 ครั้ง ทุกๆ 
4 เดือน โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิว
ดิน ยกเว้น ค่าบีโอดี ออกซิเจนละลาย โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่า  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในบางครั้ง ซึ่งแสดง
ถึงการปนเปื้อนของอินทรีย์สารในน้ําโดยเฉพาะใน
ฤดูฝนที่มีน้ําท่าไหลลงสู่แม่น้ําปริมาณมากและได้
ชะพาสิ่งสกปรกลงสู่แหล่งน้ํา 

น้ําทิ้ง 
      ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้า
เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
คือ บ่อพักน้ําทิ้งโรงไฟฟ้าบางปะกง บ่อพัก
น้ําทิ้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง 
ชุดที่ 5  จุดระบายน้ําหล่อเย็นและปลายราง
ระบายน้ําหล่อเย็น ก่อนระบายลงสู่แม่น้ํา
บางปะกง ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
โรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด 

การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ําหล่อเย็น 
  การตรวจวัดการแพรก่ระจายอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นในแม่น้ําบางปะกงในช่วงฤดูร้อน พบว่า
อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกง สามารถผสมกับน้ําในแม่น้ําบางปะกงและมี
อุณหภูมิใกล้เคียงน้ําธรรมชาติ ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล่อยน้ําหล่อเย็น ส่วน
อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นที่ระบายออกจากหอหล่อเย็น บริเวณกึ่งกลางลําน้ําของแม่น้ําบางปะกง   
มีค่าสูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ําตามธรรมชาติตามที่กฎหมายกําหนด 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของทั้ง 4 แห่ง พบว่า มีระดับเสียงอยู่ในระดับ
เทียบเท่ากับเสียงการสนทนาปกติ หรือ น้อยกว่าเสียงที่ตรวจวัดได้มาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การสัญจรของยานพาหนะ เสียงจากชุมชน โรงเรียน และวัดในบริเวณ

ใกล้เคียง โดยเกณฑ์มาตรฐานฯ กําหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

12 

ระดับเสียง 

    ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่องกัน จุดตรวจวัด 4 จุด คือ บ้านหัวสวน บ้านปากคลองบางนาง วัดบางแสม และริมรั้ว
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 

รายงานสิง่แวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้าบางปะกง ปี 2561 

ริมรัว้โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชดุที่ 5 

ชุมชนบานปากคลองบางนาง 

ชุมชนบานหัวสวน 

ชุมชนบานบางแสม (วัดบางแสม) 
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ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 จัดให้มีโครงการสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่
เด็กในชุมชน เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และดําเนินโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน 
เช่น งานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสังคมอื่นๆ 

 การรับพนักงานทั้งที่อาศัยความรู้ความชํานาญและไม่ต้องอาศัยความรู้
ความชํานาญ โดยจะทําการพิจารณาจากคนในท้องถิ่นก่อน เพื่อสร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกับชุมชนมากขึ้น 

   จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงไฟฟ้า
บางปะกง หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น
ต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
บางปะกง ประชุม 2 ครั้ง/ปี 

    โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้า  
  ต้อนรับกลุ่มคณะชุมชนและ  
  นักเรียนรอบโรงไฟฟ้าเข้าชม 
  การดําเนินการของโรงไฟฟ้า 
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      โรงไฟฟ้าบางปะกง ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และฝุ่นละออง (PM) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมทั้งตดิตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อเนื่องที่ปล่องของ
โรงไฟฟ้า (CEMS) ซึ่งผลตรวจวดัตลอดปี 2561 ได้มีการรายงานผล On Line แบบ Real Time ทุกๆ 15 นาที 
ในเว็บไซดข์องโรงไฟฟ้าบางปะกง (bpk.egat.co.th) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  

การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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              นอกจากนี้ ยังมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง    
เพื่อเฝ้าระวังคณุภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟา้ฯ โดยมีสถานีตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ 
โรงเรียนคลองพานทอง วัดล่าง วัดบางผึง้ และวัด
บางแสม ดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้แก่ ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น
ละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
โดยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวตลอดทั้งปี  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
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    หมายถึง มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

                        หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ปี 2561 มี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

รายงานสิง่แวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้าบางปะกง ปี 2561 


