


สารจากผู�บริหาร 
 

     ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ.2555-2573 
ฉบับปรับปรุงครั้งที ่3 (PDP 2010 Revision 3) กําหนดให� การไฟฟ�าฝ>ายผลิต
แห?งประเทศไทยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าบางปะกง (ทดแทน เครือ่งที ่ 1-2) 
เพ่ือสนองความต�องการใช�ไฟฟ�าและเสริมสร�างความม่ันคงของระบบในอนาคต  
      โดยในปDจจุบัน โรงไฟฟ�าบางปะกง (ทดแทน เครือ่งที่ 1-2) อยู?
ระหว?างการดําเนนิการก?อสร�าง บนบริเวณที่ตั้งเดิมของโรงไฟฟ�าพลังความร�อน
ร?วม ชุดที่ 1 และ 2 ซ่ึงคาดว?าจะแล�วเสร็จและดําเนินการผลิตไฟฟ�าได� ไม?เกิน
ต�นปI 2564 ซ่ึง กฟผ. ได�ดําเนินการตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมของโรงไฟฟ�า
ให�เปMนไปตามที่กฎหมายกําหนด และดูแลเอาใจใส?ความเปMนอยู?ของพ่ีน�องที่อยู?
ในพ้ืนที่ใกล�เคียง เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล�อมที่อาจจะเกิดกับชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ�าฯ ให�น�อยที่สุด        
              สุดท�ายนี้ กฟผ. มีความมุ?งม่ันในการดําเนินงานด�วยเจตจํานงใน
การผลิตไฟฟ�าด�วยความรับผิดชอบต?อส่ิงแวดล�อมและสงัคม เพ่ือความสุขของ
คนไทย และอาศัยอยู?ร?วมกันด�วยความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันตลอดไป 

ฝ>ายสิง่แวดล�อมโครงการ การไฟฟ�าฝ>ายผลิตแห?งประเทศไทย 

นายเอกรัฐ สมินทรปDญญา 
ผู�อํานวยการฝ>ายส่ิงแวดล�อมโครงการ 
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 โรงไฟฟ�าบางปะกง ต้ังอยู?บนเน้ือท่ี 1,134 ไร? 
บริเวณฝDUงซ�ายของแม?นํ้าบางปะกง ต้ังอยู?เลขท่ี 4 หมู? 6 
ตําบลท?าข�าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
อยู?ห?างจากปากแม? นํ้าบางปะกง ข้ึนมาตามลํานํ้า
ประมาณ 11  กิ โ ล เมตร  ห รือห? า งจากสะพาน         
เทพหัสดินทรSไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร   

 โรงไฟฟ�าบางปะกง เปMนโรงไฟฟ�าแห?งแรกของประเทศไทย ท่ีใช�กVาซธรรมชาติจาก
อ?าวไทยเปMนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ�า เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีต�องการพัฒนา
แหล?งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให�เกิดประโยชนSสูงสุด ซ่ึงในปDจจุบันโรงไฟฟ�า 
บางปะกงประกอบด�วยโรงไฟฟ�าพลังความร�อนเคร่ืองท่ี 3 และ4 และโรงไฟฟ�า         
พลังความร�อนร?วม ชุดท่ี 4 และ 5 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ�าบางปะกง (ทดแทน เคร่ืองท่ี 
1-2) ซ่ึงอยู?ระหว?างดําเนินการก?อสร�าง เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ�าพลังความร�อนเคร่ืองท่ี       
1 และเคร่ืองท่ี 2 ท่ีจะถูกปลดออกจากระบบ ภายหลังก?อสร�างแล�วเสร็จ จะมีขนาดกําลัง

การผลิตติดต้ังรวมท้ังส้ิน 3,741.8 เมกะวัตตS  

ทําความรู�จัก... 
 โรงไฟฟ�าบางปะกง  
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การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 

   ด�านอากาศ  
    ติดต้ังอุปกรณSลดการเกิดกVาซออกไซดSของไนโตรเจน   

(Dry Low NOx Burner) 

 
ตรวจวัดกVาซออกไซดSของไนโตรเจน 

 กVาซซัลเฟอรSไดออกไซดSและปริมาณฝุ>นละออง  
ท่ีระบายจากปล?องโรงไฟฟ�า 
แบบคร้ังคราว ปIละ 2 คร้ัง 

 
 

ติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต?อเน่ือง   
       (CEMS) ท่ีปล?องของโรงไฟฟ�าและรายงานผลการตรวจวัดของค?า

กVาซออกไซดSของไนโตรเจน และค?ากVาซซัลเฟอรSไดออกไซดS   
ไปยังจอแสดงผลบริเวณหน�าโรงไฟฟ�าบางปะกง และในชุมชนรวม 8 แห?ง 

รวมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพส่ิงแวดล�อม ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

     ทุกๆ 6 เดือน 

 
  ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให�

เปMนไปตามมาตรฐาน 
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ด�านเสียง 

ติดต้ังอุปกรณSช?วยลดเสียง 
(Silencer) บริเวณทางเข�า
ออกอากาศของห�องเผาไหม� 

และสร�างห�องคลุมเคร่ืองจักรท่ี
เปMนแหล?งกําเนิดเสียงดัง เช?น
บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า ควบคุมระดับเสียงของเคร่ืองจักรและอุปกรณSท่ีมี

เสียงดัง เช?น Air Compressors, Gas Turbine, 
Steam Turbine, Pump  มีค?าระดับเสียง     
ไม?เกิน 85 เดซิเบลเอ ท่ีระยะห?าง 1 เมตร 

จัดให�มีป�ายหรือ
สัญลักษณSเตือนบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน 80 

เดซิเบลเอ 

กําหนดเขตพ้ืนท่ีเสียงดัง เช?น บริเวณหม�อไอนํ้า (Boiler) 
บริเวณห�องเผาไหม�ของเคร่ืองกังหันกVาซ และบริเวณ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ�ากังหันกVาซ พร�อมติดต้ังป�ายเตือนผู�ท่ีจะ
เข�าไปทํางาน ต�องสวมใส?อุปกรณSลดเสียง เช?น ปล๊ักลด
เสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) 
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ด�านคุณภาพน้ํา 

• การจัดการนํ้าท้ิงภายในโรงไฟฟ�าบางปะกง ได�ทําการบําบัดนํ้าท้ิงเบ้ืองต�นตาม
คุณลักษณะของนํ้าท้ิง เช?น นํ้าท่ีปนเปvwอนนํ้ามันจะผ?านบ?อดักไขมันก?อน เพ่ือแยก
นํ้ามันออกจากนํ้า นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตนํ้าปราศจากแร?ธาตุ และกระบวนการ
ผลิตนํ้าใสจะปรับสภาพนํ้าให�เปMนกลาง ส?วนนํ้าท้ิงจากอาคารสํานักงาน โรงอาหาร 
และบ�านพักพนักงาน จะถูกส?งผ?านระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบติดต้ังในพ้ืนท่ี (On-Site  
Package Sewage Treatment Tank) ซ่ึงนํ้าเสียท้ังหมดท่ีผ?านการบําบัดเบ้ืองต�น
แล�ว จะถูกส?งไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียกลางของโรงไฟฟ�าบางปะกง ท่ีเร่ิมจากการ
เติมอากาศและส?งไปบําบัดในบึงประดิษฐS (Wetland) ซ่ึงใช�พืชนํ้าหลายชนิดในการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า จากน้ันจึงส?งไปยังบ?อพักนํ้าท้ิงขนาดใหญ?ของโรงไฟฟ�า และ
ควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงให�อยู?ในเกณฑSมาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก?อนนําไปใช�ประโยชนSภายในโรงไฟฟ�าฯ เช?น รดนํ้าต�นไม� ล�างพ้ืนถนน เปMนต�น 

• แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีจอแสดงผล บริเวณประตู 1 ทางเข�าโรงไฟฟ�า
บางปะกง รวมถึงแสดงผลการตรวจวัดไปยังระบบคอมพิวเตอรS ซ่ึงได�ติดต้ังในชุมชน
อย?างต?อเน่ือง พร�อมท้ังจัดเตรียมระบบเช่ือมโยงข�อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และกรมควบคุมมลพิษ 
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ระบบตรวจวัด Residual  

Chlorine อย?างต?อเน่ือง 

การตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา บริเวณต?างๆ 

ของแม?น้ําบางปะกง 
บ?อแยกนํ้ามัน 



ด�านการจัดการกากของเสีย 

 

 

 

               ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน และ
บ�านพักพนักงานโรงไฟฟ�าบางปะกง ได�ทําการ
ว?าจ�างเทศบาลตําบลท?าข�ามให�ดําเนินการเก็บและ
นําไปกําจัด ส?วนขยะจากอาคารสูบนํ้าเข�าระบบ
หล?อเย็นของโรงไฟฟ�าบางปะกง ซ่ึงเปMนขยะท่ีลอย
มาจากแม?นํ้าบางปะกงแล�วมาติดตะแกรงกันขยะ
บริเวณหน�าอาคารสูบนํ้าดังกล?าว จะถูกคัดแยก
ประเภทถุงพลาสติกและส?งให�เทศบาลเช?นกัน 
ส?วนผักตบชวาตลอดจนวัชพืชอ่ืนๆ จะถูกนําไปทํา
ปุ}ยหมักสําหรับ ใช�ภายในโรงไฟฟ�าฯ  
                    นอกจากน้ีขยะท่ีปนเปvwอนสารเคมี
จะเก็บรวบรวมและส?งให�หน?วยงานท่ีได�รับอนุญาต
จากหน?วยงานราชการนําไปกําจัด 

            โรงไฟฟ�าบางปะกง ดําเนินกิจกรรมงานประชาสัมพันธSและ
มวลชนสัมพันธSอย?างต?อเน่ือง เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจอันดีกับ
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ�าฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ�าฯ
พร�อมท้ังสนับสนุนช?วยเหลือชุมชนทางด�านสาธารณประโยชนS
ต?างๆ ท่ีส?งเสริมให�คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษา
แก?เด็กนักเรียนในชุมชนด�วย 

รายงานส่ิงแวดล�อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ�าบางปะกง ปI 2562 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธS 



 

ด�านนเิวศวิทยาแหล?งน้ํา 

     ร?วมกิจกรรมการอนุรักษSระบบนิเวศวิทยาแหล?งนํ้า บริเวณคลอง
บางนาง คลองบางแสม แม?นํ้าบางปะกง และเกาะท?าข�ามกับชุมชน
และหน?วยงานท�องถ่ิน เช?น การเก็บขยะตามคลอง การปลูกป>าชายเลน
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ริมคลอง แม?นํ้าบางปะกง พ้ืนท่ีเสื่อมโทรม (ป>า 
ชายเลน) บริเวณหน�าบ�านผู�อาศัยริมคลองบางนาง คลองบางแสม และ
บริเวณริมฝDUงแม?นํ้าบางปะกงใกล�เกาะท?าข�าม การปล?อยพันธุSปลาและ
สัตวSนํ้าท�องถ่ิน เช?น ปลาอีกง ปลากะพงขาว ลูกกุ�งก�ามกราม ลงคลอง
บางนางและคลองบางแสม 
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โรงไฟฟ�าบางปะกงนํานํ้าท้ิงภายหลังการบําบัด
จากบ?อพักนํ้าท้ิงมาใช�ให�เกิดประโยชนSสูงสุด
ภายในบริเวณโรงไฟฟ�าฯ เช?น รดนํ้าต�นไม� ล�าง
พ้ืนถนน เปMนต�น โดยไม?มีการปล?อยออกสู?แหล?ง
นํ้าสาธารณะ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ระบบนิเวศวิทยาแหล?งนํ้า รวมท้ังได�ติดตั้งเคร่ือง
ตรวจวัดอุณหภูมินํ้าแบบอัตโนมัติในแม?นํ้าบางปะ
กงบริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากน้ี
โรงไฟฟ�า บางปะกงยังสนับสนุนกิจกรรมด�านการ
อนุรักษSระบบนิเวศวิทยาแหล?งนํ้าร?วมกับชุมชน



 

 

 

  ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จัดทําป�ายเตือนในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย เช?น เสียงดัง อุณหภูมิสูง มีไอกรดหรือ
ไอด?าง จัดให�มีอุปกรณSป�องกันอันตรายส?วนบุคคลอย?างเพียงพอ จัดให�มีการ
ตรวจสอบสภาพแวดล�อมในการทํางาน จัดให�มีการอบรมด�านความปลอดภัย เช?น 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น จัดเตรียมอุปกรณSฉุกเฉิน และรถพยาบาล เปMนต�น 

จัดการการฝ~กซ�อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม� สารเคมีรั่วไหล 
การฝ~กซ�อมดับเพลิงและอพยพเปMนประจําทุกปI  
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ด�านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

• จัดให�มีโครงการสนบัสนุนชุมชนในด�านต?างๆ เช?น ให�ทุนการศึกษาแก?
เด็กในชุมชน เข�าร?วมจัดกิจกรรมต?างๆ ของชุมชน และดําเนินโครงการ
ต?างๆ ที่เปMนประโยชนSต?อชุมชน เข�าร?วมบําเพ็ญประโยชนSแก?ชุมชน 
เช?น งานประเพณีท�องถ่ิน กิจกรรมสงัคมอื่นๆ 

• การรับพนักงานเข�าทํางาน ทัง้ที่อาศัยความรู�ความชํานาญและไม?ต�อง
อาศัยความรู�ความชํานาญ โดยจะทําการพิจารณาจากคนในท�องถ่ิน
ก?อน เพ่ือสร�างเครอืข?ายการทํางานร?วมกับชุมชนมากข้ึน 

   จัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคี 
ประกอบด�วย ผู�แทนโรงไฟฟ�า
บางปะกง หน?วยงานราชการใน
พ้ืนที่และชุมชนที่เก่ียวข�อง เพ่ือ
ร?วมเสนอแนะให�ข�อคิดเหน็ต?อ
การดําเนินงานของโรงไฟฟ�า
บางปะกง โดยจัดประชุม 2 ครั้ง 
ต?อปI 

    โครงการเป�ดบ�านโรงไฟฟ�า  
  ต�อนรับกลุ?มคณะชุมชนและ  
  นักเรียนรอบโรงไฟฟ�าเข�าชม 

  การดําเนินการของโรงไฟฟ�า 
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      โรงไฟฟ�าบางปะกง ควบคุมการระบายกVาซออกไซดSของไนโตรเจน (NOX) กVาซซัลเฟอรSไดออกไซดS (SO2) และฝุ>นละออง 
(PM) จากการเผาไหม�เช้ือเพลิง รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศต?อเนื่องท่ีปล?องของโรงไฟฟ�า (CEMS) ซ่ึงผล
ตรวจวัดตลอดปI 2562 ได�มีการรายงานผล On Line แบบ Real Time ทุกๆ 15 นาที ในเว็บไซดSของโรงไฟฟ�าบางปะกง 
(bpk.egat.co.th) มีค?าอยู?ในเกณฑSมาตรฐานของคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห?งชาติ  

      คุณภาพอากาศ 
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    นอกจากนี้ ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปแบบต?อเนื่อง เพ่ือเฝ�าระวังคุณภาพ
อากาศ บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ�าบางปะกง โดยมีสถานี
ตรวจวัด 4 สถานี ได�แก? โรงเรียนคลองพานทอง วัดล?าง  
วัดบางผ้ึง และวัดบางแสม ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัด
ได�แก? กVาซซัลเฟอรSไดออกไซดS กVาซไนโตรเจนไดออกไซดS  
ฝุ>นละอองรวม และฝุ>นละอองขนาดไม?เกิน 10 ไมครอน โดย
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล?าวตลอดท้ังปI 2562 มีค?าอยู?
ในเกณฑSมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 



 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

โรงไฟฟ�าบางปะกง ป� 2562 มี

ค!าอยู!ในเกณฑ(มาตรฐาน 
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                    หมายถึง มีค?าอยู?ในเกณฑS

มาตรฐาน ไม?ส?งผลกระทบต?อสขุภาพอนามัย 

                         หมายถึง มีค?าเกินเกณฑS

มาตรฐาน อาจส?งผลกระทบต?อสขุภาพอนามัย 



 

 

 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงของท้ัง 4 แห?ง พบว?า มีระดับเสียงอยู?ในระดับเทียบเท?ากับเสียงการสนทนา
ปกติ หรือ น�อยกว?าเสียงท่ีตรวจวัดได�มาจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เช?น การสัญจรของยานพาหนะ 
เสียงจากชุมชน โรงเรียน และวัดในบริเวณใกล�เคียง โดยเกณฑSมาตรฐานฯ กําหนดไว�ไม?เกิน 70 เดซิเบลเอ 

ระดับเสียง 

    ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพ้ืนท่ีและชุมชนใกล�เคียง ปIละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต?อเนื่องกัน จุดตรวจวัด 5 จุด 
คือ บ�านหัวสวน บ�านปากคลองบางนาง วัดบางแสม ริมรั้วโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร?วมบางปะกง ชุดท่ี 5 และริมรั้วโรงไฟฟ�า
ด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่ีติดกับพ้ืนท่ีก?อสร�างโครงการ 
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รมิรั �วโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ชดุที� � 

ชมุชนบ้านปากคลองบางนาง 

รมิรั �วโรงไฟฟ้าดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือที�ตดิกบัพื�นที�ก่อสรา้งโครงการ 

ชมุชนบ้านบางแสม (วดับางแสม) 

ชมุชนบ้านหวัสวน 

                    หมายถึง มีค?าอยู?ในเกณฑS

มาตรฐาน ไม?ส?งผลกระทบต?อสขุภาพอนามัย 

                         หมายถึง มีค?าเกินเกณฑS

มาตรฐาน อาจส?งผลกระทบต?อสขุภาพอนามัย 



 

 

นํ้าผิวดิน 
       ดําเนินการเก็บตวัอย?างนํ้าปIละ 3 คร้ัง ทุกๆ 
4 เดือน โดยผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน 
ส?วนใหญ?มีค?าอยู?ในเกณฑSมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว
ดิน ยกเว�น ค?าบีโอด ีออกซิเจนละลาย โคลฟิอรSม
แบคทีเรีย และฟIคอลโคลิฟอรSมแบคทีเรีย มีค?า  
ไม?เปMนไปตามเกณฑSมาตรฐานในบางคร้ัง ซ่ึงแสดง
ถึงการปนเปvwอนของอินทรียSสารในนํ้าโดยเฉพาะใน
ฤดูฝนท่ีมีนํ้าท?าไหลลงสู?แม?นํ้าปริมาณมากและได�
ชะพาสิ่งสกปรกลงสู?แหล?งนํ้า 

นํ้าท้ิง 
      ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงจากโรงไฟฟ�า
เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง 
คือ บ?อพักนํ้าท้ิงโรงไฟฟ�าบางปะกง บ?อพัก
นํ้าท้ิงโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร?วมบางปะกง 
ชุดท่ี 5  จุดระบายนํ้าหล?อเย็นและปลายราง
ระบายนํ้าหล?อเย็น ก?อนระบายลงสู?แม?นํ้า
บางปะกง ผลการตรวจวัด พบว?ามีค?าอยู?ใน
เกณฑSมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก
โรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด 

การแพร?กระจายอุณหภูมิน้ําหล?อเย็น 
         การตรวจวัดการแพร?กระจายอุณหภูมนํ้ิาหล?อ
เย็นในแม?นํ้าบางปะกงในช?วงฤดูร�อน พบว?าอุณหภูมินํ้า
หล?อเย็นของโรงไฟฟ�าบางปะกง สามารถผสมกับนํ้าใน
แม?นํ้าบางปะกงและมีอณุหภูมิใกล�เคียงนํ้าธรรมชาติ 
ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล?อยนํ้าหล?อเย็น 
ส?วนอุณหภูมินํ้าหล?อเย็นท่ีระบายออกจากหอหล?อเย็น 
บริเวณก่ึงกลางลํานํ้าของแม?นํ้าบางปะกง มีค?าสูงไม?เกิน
กว?า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมินํ้าตามธรรมชาติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รายงานส่ิงแวดล�อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ�าบางปะกง ปI 2562 



 

 

 

นิเวศวิทยาแหล?งนํ้า 
               ทําการสํารวจชนิด ความหนาแน?น และดัชนีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตวS ปลาวัยอ?อนและสัตวSหน�าดิน  

            ผลการศึกษาในปI 2562 พบว?าจํานวนชนิดและความหนาแน?นของ 
แพลงกSตอนพืช จะเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลและธรรมชาติของบริเวณปากแม?นํ้าและ  
เขตนํ้ากร?อย โดยพบความหนาแน?นของแพลงกSตอนพืชในฤดูแล�งมากกว?าในฤดูฝนและมี
แนวโน�มใกล�เคียงกันในแต?ละจุดเก็บตัวอย?างของแม?นํ้าบางปะกง แพลงกSตอนสัตวS เปMน
กลุ?มท่ีพบได�ท่ัวไปในแหล?งนํ้าจืดและนํ้ากร?อย มีความหลากหลายทางชนิดเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาลและกระแสนํ้า ปลาวัยอ?อน พบวงศSปลาบู?เกือบทุกจุดเก็บตัวอย?าง โดยปลาบู?จะมี
แหล?งอาศัยถาวรบริเวณนํ้ากร?อย ปากแม?นํ้าและป>าชายเลน รวมท้ังบริเวณชายฝDUง สามารถ
ทนการเปล่ียนแปลงความเค็มของนํ้าได�ดี สําหรับ สัตวSหน�าดิน ท่ีพบโดยท่ัวไป คือ วัยอ?อน
ของกุ�ง กั้ง ปู และหอยสองฝา  
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การเพาะเล้ียงสัตวSนํ้า 

   การสํารวจอาชีพประมง ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นผู�เล้ียงปลากะพงใน
กระชัง บริเวณแม?นํ้าบางปะกง บริเวณตําบลบางปะกง และตําบลท?าข�าม 
    ผลการสํารวจความคิดเห็น พบว?า ผู�เล้ียงปลากะพงในกระชังได�เลิกเล้ียงไป
หลายราย เหลือเพียงไม?ถึง 10 ราย หลังจากประสบวิกฤตินํ้าท?วมคร้ังใหญ? ผู�เล้ียงบางคน
หันไปเล้ียงปลากะพงในบ?อดิน เน่ืองจากไม?สามารถสู�กับสภาพคุณภาพนํ้าท่ีปนเปvwอนจาก
สารเคมีและนํ้าเสียต?างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล?อยออกมาสู?แม?นํ้าบางปะกงได� 
บางคนต�องเลิกเล้ียงเพราะอยู?ในเขตพ้ืนท่ีรุกลํ้าเขตหวงห�าม แต?ผู�เล้ียงส?วนใหญ?ประสบ
ปDญหาขาดทุนอย?างหนัก จนต�องเลิกเล้ียงอย?างเด็ดขาด 

รายงานส่ิงแวดล�อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ�าบางปะกง ปI 2562 



 

 

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  
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กิจกรรมการจัดหน?วยแพทยSเคลื่อนท่ีตรวจรักษาโรค  

กิจกรรมชุมชนสัมพันธSและการประชาสัมพันธS 



 

กิจกรรมด�านศาสนา (ประเพณี และวัฒนธรรม)  

กิจกรรมด�านการส?งเสริมอาชีพ 
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ด�านการพัฒนาชุมชน 
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ด�านประชาสมัพันธSและชุมชนสัมพันธS 



ด�านสังคม และ สิ่งแวดล�อม     
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    โรงไฟฟ�าบางปะกง ได�ดําเนินการภายใต�การปฏิบัติตามมาตรการป�องกัน
และแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมตามท่ีระบุไว�ในรายงานการวิเคราะหSผลกระทบสิ่งแวดล�อมอย?าง
เคร?งครัดต้ังแต?เร่ิมก?อสร�างจนถึงการผลิตไฟฟ�าในปDจจบุัน  
     นอกจากน้ี โรงไฟฟ�าบางปะกง ยังให�ความสําคัญกับการมีส?วนร?วมของ
ชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมบริเวณรอบโรงไฟฟ�า และรับฟDงความ
คิดเห็นของประชาชนผ?านทางช?องทางต?างๆ เช?น กล?องรับความคิดเห็น 
โทรศัพทS โทรสาร หรือการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 
ซึ่งความคิดเห็นต?างๆ ท่ีได�รับ โรงไฟฟ�าบางปะกงได�นํามาปรับปรุงและแก�ไข
การดําเนินงานของโรงไฟฟ�าฯ ให�ดียิ่งข้ึน เพื่อการอยู?ร?วมกันอย?างมีความสุข 
     นอกจากน้ัน โรงไฟฟ�าบางปะกงยังได�ส?งเสริมและสนับสนุนการมีส?วน
ร?วมจากชุมชนรอบโรงไฟฟ�าบางปะกง รวมท้ังการส?งเสริมอาชีพของชุมชน 
ให�ดํารงชีวิตอยู?ได�อย?างยั่งยืน 

สรุปผลการดําเนนิงานด�านส่ิงแวดล�อม  



สิ่งดีๆ ท่ีโรงไฟฟ�าบางปะกง ทําเพื่อสังคม 

หนังสือรับรองโรงไฟฟ�าสีเขียว 

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

รางวัล CSR-DIW ประจําปI 2562 




