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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมตามมาตรการท่ีกําหนดไว�ใน
รายงานการวิเคราะห6ผลกระทบสิ่งแวดล�อมอย7างเคร7งครัด เพ่ือจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) โดยได�จัดทํารายงานต้ังแต7เริ่มการก7อสร�างจนถึงการดําเนินการผลิต
ไฟฟ�าเสนอต7อ สผ. ไปแล�วรวม 46 ฉบับ ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต7เดือนธันวาคม 2537-มิถุนายน 2560 
รายงานฉบับนี้เป?นรายงานฉบับท่ี 47 เป?นผลการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมระหว7างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ของโรงไฟฟ�าวังน�อย 
ชุดท่ี 1-4 (ระยะดําเนินการ) โดยสรุปได�ดังนี้ 

ก. การป�องกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�ให�ความสําคัญและดําเนินการตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมท้ังทางด�าน 1) คุณภาพอากาศ  2) ระดับเสียง 3) อุทกวิทยาน้ําผิวดินและการใช�น้ํา 4) อุทกวิทยา
และคุณภาพน้ําใต�ดิน 5) คุณภาพน้ําผิวดินและน้ําท้ิง 6) นิเวศวิทยาบนบก 7) นิเวศวิทยาทางน้ํา 8) การใช�
ประโยชน6ท่ีดิน 9) การคมนาคมขนส7ง 10) เกษตรกรรม 11) การจัดการขยะ 12) เศรษฐกิจสังคม และการมี
ส7วนร7วมของประชาชน 13) ทัศนียภาพและการท7องเท่ียว 14) สาธารณสุข และ 15) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เสมอมา 

ข. การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ในช7วงระหว7างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 ทําการตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อยแบบครั้งคราว จํานวน 5 สถานี คือ 
โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบลหนองโรง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ6พิทยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
โรงเรียนวัดสว7างอารมณ6 และโรงเรียนหิรัญพงศ6อนุสรณ6 ระหว7างวันท่ี 23-29 สิงหาคม 2560 และทําการ
ตรวจวัดแบบต7อเนื่อง จํานวน 2 สถานี คือ บริเวณวัดไพฑูรย6ถนิมาราม และบริเวณหลังโรงไฟฟ�า 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ�า      
วังน�อย พบว7า ปริมาณกJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6 กJาซไนโตรเจนไดออกไซด6 ฝุMนละอองรวมและฝุMนละอองขนาด
ไม7เกิน 10 ไมครอน ท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห7ง ฉบับที่ 21 
(พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) คือ กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
และ 24 ชั่วโมง มีค7า 1-26 และ 0-13 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร ตามลําดับ (มาตรฐานกําหนดไม7เกิน       
780 และ 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร ตามลําดับ) กJาซไนโตรเจนไดออกไซด6เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค7า           
2-96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร (มาตรฐานกําหนดไม7เกิน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร) ฝุMนละอองรวมมีค7า     
15-105 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร (มาตรฐานกําหนดไม7เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร) และฝุMนละออง
ขนาดไม7เกิน 10 ไมครอน มีค7า 12-92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก6เมตร (มาตรฐานกําหนดไม7เกิน 120 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก6เมตร) 
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1.2 ปริมาณสารเจือปนท่ีระบายออกจากปล.องโรงไฟฟ�าวังนอย 

1.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล.องแบบต.อเนื่อง (CEMS) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6 กJาซออกไซด6ของไนโตรเจน และ     
กJาซออกซิเจน ท่ีระบายออกจากปล7องแบบต7อเนื่องสําหรับโรงไฟฟ�า ชุดท่ี 1-4 และการตรวจวัดฝุMนละออง
เพ่ิมเติมสําหรับโรงไฟฟ�า ชุดท่ี 4 โดยติดต้ังระบบ Continuous Opacity Monitoring System (COMS) เพ่ือวัดค7า     
ความทึบแสง (Opacity) และนําค7าความทึบแสงดังกล7าวมาคํานวณเป?นค7าปริมาณฝุMนละอองในปล7องโรงไฟฟ�า 
ระหว7างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 พบว7า ผลการตรวจวัดท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6กําหนดค7าปริมาณ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส7ง หรือจําหน7ายพลังงานไฟฟ�า ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และรายงานการวิเคราะห6ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 4 คือ 

- โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 1-3 กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6มีค7าระหว7าง 0.00-12.85        
ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนมีค7าระหว7าง 15.35-139.30 ส7วนในล�านส7วน ซ่ึงเป?นไปตาม
มาตรฐานฯ ท่ีกําหนด คือ กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6ไม7เกิน 60 ส7วนในล�านส7วน และกJาซออกไซด6ของไนโตรเจน
ไม7เกิน 175 ส7วนในล�านส7วน 

- โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุด ท่ี  4 กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6 มีค7าระหว7าง 0.04-5.64          
ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนมีค7าระหว7าง 1.83-12.34 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองมีค7า 
0.05-3.39 มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร ซ่ึงเป?นไปตามมาตรฐานฯ ท่ีกําหนด คือ กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6ไม7เกิน 
10 ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนไม7เกิน 70 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองไม7เกิน 20   
มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร 

1.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล.องแบบครั้งคราว 

ผลการตรวจวัดปริมาณกJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6 กJาซออกไซด6ของไนโตรเจน และ      
ฝุMนละออง ท่ีระบายออกจากปล7องโรงไฟฟ�าวังน�อยแบบครั้งคราว (Stack Sampling) ระหว7างวัน ท่ี            
21-31 สิงหาคม 2560 พบว7า ผลการตรวจวัดท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6กําหนดค7าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากโรงงานผลิต ส7ง หรือจําหน7ายพลังงานไฟฟ�า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) 
และรายงานการวิเคราะห6ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 4 คือ 

- โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 1-3 กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6มีค7าระหว7าง 0.42-0.80       
ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนมีค7าระหว7าง 61.57-131.44 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองมีค7า 
4.3-10.1 มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร ซ่ึงเป?นไปตามมาตรฐานฯ ท่ีกําหนด คือ กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6ไม7เกิน 
60 ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนไม7เกิน 175 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองไม7เกิน            
60 มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร 

- โรงไฟฟ� าวั งน� อย ชุ ด ท่ี  4 กJ าซซัล เฟอร6 ไดออกไซด6 มีค7 าระหว7าง 0.36-0.56             
ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนมีค7าระหว7าง 11.48-16.19 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองมีค7า 
2.0-2.1 มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร ซ่ึงเป?นไปตามมาตรฐานฯ ท่ีกําหนด คือ กJาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6ไม7เกิน    
10 ส7วนในล�านส7วน กJาซออกไซด6ของไนโตรเจนไม7เกิน 70 ส7วนในล�านส7วน และฝุMนละอองไม7เกิน 20     
มิลลิกรัมต7อลูกบาศก6เมตร 
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1.2.3 การตรวจสอบความถูกตองของระบบ CEMS 

โรงไฟฟ�าวังน�อย ได�ทําการตรวจสอบการทํางานของระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก
ปล7องแบบต7อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ของโรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 1-4 
ระหว7างวันท่ี 20 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 พบว7า ผลการตรวจสอบท้ังหมดมีค7าผ7านเกณฑ6กําหนดของ 
US.EPA 

 

 2. ระดับเสียง 

2.1 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ทําการตรวจวัดบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย ท้ัง 3 สถานี  คือ บริเวณสถานี
ไฟฟ�าแรงสูงวังน�อย โรงเรียนวัดลําพระยา และโรงเรียนวัดสว7างอารมณ6 ระหว7างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2560 
พบว7า มีค7าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว7าง 51.2-68.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุดมีค7าอยู7ระหว7าง     
66.9-102.1 เดซิเบลเอ ซ่ึงท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห7งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.
2548) เรื่อง กําหนดค7าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ท่ีกําหนดค7า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดไว�ไม7เกิน 70.0 เดซิเบลเอ และ 115.0 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.2 ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง (Leq8hr) 

ทําการตรวจวัดบริเวณห�องควบคุมการเดินเครื่องท้ังชั้นล7างและชั้นบนของโรงไฟฟ�าท้ัง   
4 ชุด จํานวน 7 จุด เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 พบว7า มีค7าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู7ระหว7าง 48.4-67.0 
เดซิเบลเอ ซ่ึงท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับความร�อน      
แสงสว7าง และเสียง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2546) เรื่อง มาตรการคุ�มครองความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการโรงงาน เก่ียวกับสภาวะแวดล�อมในการทํางาน ท่ีกําหนดว7าหากเวลาในการทํางานท่ี
ได�รับเสียงไม7เกิน 8 ชั่วโมงต7อวัน จะมีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานไม7เกิน 90 เดซิเบลเอ 

2.3 ระดับเสียงจากแหล.งกําเนิด 

มาตรการฯ กําหนดให�ดําเนินการตรวจวัด ปiละ 1 ครั้ง นั้น ปi 2560 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�
ดําเนินการตรวจวัดระหว7างวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 พบว7า มีค7าระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq15min) และ      
1 ชั่วโมง (Leq1hr) อยู7ระหว7าง 55.0-75.8 เดซิเบลเอ และ 55.1-75.6 เดซิเบลเอ ตามลําดับ ซ่ึงมีค7าอยู7ในเกณฑ6
มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด�านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับความร�อน แสงสว7าง และเสียง และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2546) เรื่อง มาตรการคุ�มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
เก่ียวกับสภาวะแวดล�อมในการทํางาน ท่ีกําหนดค7าระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที และระดับเสียงเฉล ี่ย 1 ชั่วโมง   
ไว�ไม7เกิน 115 เดซิเบลเอ และ 105 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

2.4 แผนท่ีเสนระดับเสียง (Noise Contour) 

มาตรการฯ กําหนดให�ดําเนินการตรวจวัด ปiละ 1 ครั้ง นั้น ปi 2560 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�
ดําเนินการตรวจวัดระหว7างวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2560 โดยแบ7งเป?น 2 ช7วงเวลา ได�แก7 ช7วงเวลากลางวัน 
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ระหว7างเวลา 08:00-16:00 น. และช7วงเวลากลางคืน ระหว7างเวลา 22:00-07:00 น. โดยในช7วงเวลากลางวัน 
บริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงสุดอยู7ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร7วมชุดท่ี 4 มีค7าระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที เท7ากับ 
89.4 เดซิเบลเอ ช7วงเวลากลางคืน บริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงสุดอยู7ในพ้ืนท่ีหอหล7อเย็นโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร7วม 
ชุดท่ี 1 ใกล�กับ Compressor Gas Storage มีค7าระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที เท7ากับ 87.9 เดซิเบลเอ 

 3. คุณภาพน้ํา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินดําเนินการเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 โดยตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในคลองระพีพัฒน6 พบว7า ดัชนีคุณภาพน้ําท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล7งน้ํา
ผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห7งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) สําหรับคุณภาพน้ํา
ในคลอง 26∗ จํานวน 3 จุด คือ จุดปล7อยน้ําท้ิงบริเวณหน�าวัดไพฑูริย6ถนิมาราม บริเวณเหนือน้ําจากจุดปล7อย
น้ําท้ิง 500 เมตร และบริเวณท�ายน้ําจากจุดปล7อยน้ําท้ิง 500 เมตร ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีจุดตรวจวัด
ท้ัง 3 จุด พบว7า ดัชนีคุณภาพน้ําของท้ัง 3 จุด โดยภาพรวมมีค7าใกล�เคียงกัน  

 สําหรับคุณภาพน้ําท้ิงซ่ึงมีการตรวจวัดทุกเดือน ผลการตรวจวัดระหว7างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 พบว7า ดัชนีท่ีตรวจวัดท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน 
ตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี 73/2554 เรื่อง การป�องกันและการแก�ไขการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพตํ่าลงทางน้ํา
ชลประทานและทางน้ําท่ีต7อเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากแหล7งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (พ.ศ.2559) มาตรฐานการระบายน้ําท้ิงออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) และค7ามาตรฐานน้ําท้ิงฯ ตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห6
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการโรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 4 (820 เมกะวัตต6) ท้ังนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ�าวังน�อยได�มี
การบําบัดน้ําท้ิงให�มีคุณภาพดีก7อนระบายเข�าบ7อพักน้ํา 1 จึงทําให�น้ําในบ7อพักน้ํา 2 ท่ีจุดก7อนระบายลงคลอง 26 
มีคุณภาพดีตลอดระยะเวลาดําเนินงาน  

 ส7วนคุณภาพน้ําใต�ดินท่ีตรวจวัดเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 พบว7า ดัชนีคุณภาพน้ําท้ังหมดมีค7า
อยู7ในเกณฑ6กําหนดท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช�บริโภคได� ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) 

 4. นิเวศวิทยาแหล.งน้ํา 

 1) แพลงกLตอน (Plankton) 

 การสํารวจจํานวนชนิดและปริมาณแพลงก6ตอนพืช แพลงก6ตอนสัตว6 และสัตว6หน�าดิน บริเวณ
คลอง 26 และคลองระพีพัฒน6 ดําเนินการเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ผลการสํารวจสรุปได�ดังนี้ 

- คลอง 26 พบจํานวนชนิดของแพลงก6ตอนรวมระหว7าง 16-19 ชนิด ในจํานวนนี้เป?น
แพลงก6ตอนพืช 11-14 ชนิด พบปริมาณแพลงก6ตอนพืชรวมในแต7ละจุดเก็บตัวอย7างอยู7ระหว7าง 392.00x103-

                                                           

∗
  เน่ืองจากคลอง 26 เป?นคลองชลประทานเพื่อการรองรับนํ้าท่ีระบายจากการเกษตร คุณภาพนํ้าในคลองจึงไม7สามารถใช�มาตรฐานนํ้าผิวดินมา

เปรียบเทียบได� ดังน้ัน ผลการตรวจสอบคณุภาพนํ้าบริเวณจุดปล7อยนํ้าท้ิงของโรงไฟฟ�าจึงเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้าท่ีจุดเหนือนํ้าและท�ายนํ้าเท7าน้ัน เพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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459.54x103 เซลล6ต7อลูกบาศก6เมตร ส7วนแพลงก6ตอนสัตว6สํารวจพบจํานวน 5 ชนิด มีปริมาณแพลงก6ตอนสัตว6
รวมในแต7ละจุดเก็บตัวอย7างอยู7ระหว7าง 2.30x103-6.36x103 เซลล6ต7อลูกบาศก6เมตร 

- คลองระพีพัฒน6 สํารวจพบจํานวนชนิดของแพลงก6ตอนรวม 14 ชนิด ในจํานวนนี้เป?น
แพลงก6ตอนพืช 10 ชนิด ในปริมาณ 531.76x103 เซลล6ต7อลูกบาศก6เมตร และเป?นแพลงก6ตอนสัตว6 4 ชนิด 
ปริมาณเท7ากับ 2.90x103 เซลล6ต7อลูกบาศก6เมตร 

 การสํารวจครั้งนี้พบปริมาณแพลงก6ตอนรวมสูงสุดบริเวณจุดสํารวจท่ี 1 (คลองระพีพัฒน6) 
ส7วนจํานวนชนิดแพลงก6ตอนรวมพบมากท่ีสุดท่ีจุดสํารวจท่ี 3 (คลอง 26 ท�ายน้ําจากจุดปล7อยน้ําท้ิง 500 เมตร) 
โดยพบท้ังหมด 19 ชนิด และในจุดสํารวจท่ี 1 พบปริมาณของ Oscillatoria sp. มีปริมาณมากข้ึนเม่ือเทียบกับ
ฤดูกาลเดียวกันในปi 2559 

 2) สัตวLหนาดิน (Benthos) 

คลอง 26 สํารวจพบสัตว6หน�าดิน 3 กลุ7ม มีความหนาแน7นอยู7ระหว7าง 222-344 ตัวต7อ    
ตารางเมตร คิดเป?นค7าเฉลี่ยเท7ากับ 270 ตัวต7อตารางเมตร 

คลองระพีพัฒน6 สํารวจพบสัตว6หน�าดิน 1 กลุ7ม มีความหนาแน7นเท7ากับ 22 ตัวต7อตารางเมตร  

 ในการสํารวจครั้งนี้ พบว7าบริเวณท่ีมีปริมาณความหนาแน7นของสัตว6หน�าดินสูงสุด คือ 
บริเวณจุดสํารวจท่ี 3 (บริเวณท�ายน้ําจากจุดปล7อยน้ําท้ิงของโรงไฟฟ�า 500 เมตร) โดยกลุ7มของสัตว6หน�าดินท่ีมี
ความชุกชุมสูง คือ กลุ7มของหอยฝาเดียว (Gastropoda) 

 5. เศรษฐกิจ สังคม และการมีส.วนร.วมของประชาชน 

 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�ดําเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ6ผลการดําเนินการต7างๆ ของโรงไฟฟ�า 
รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือให�ประชาชนท่ีอยู7รอบโรงไฟฟ�าและผู�ท่ีสนใจมีความเข�าใจการดําเนินงานของโรงไฟฟ�า
มากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีช7องทางในการรับฟuงความคิดเห็นของประชาชนอย7างสมํ่าเสมอตลอดมา มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนรอบโรงไฟฟ�า และมีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ
ทัศนคติของชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบโรงไฟฟ�าวังน�อยในรัศมี 5 กิโลเมตร เป?นประจํา ปi 2560 ดําเนินการในช7วง
เดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 404 ครัวเรือน โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป?น
ผู�ดําเนินการสํารวจ ผลการสํารวจเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อยท่ีมีต7อการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ�าวังน�อย พบว7า ผู�ให�สัมภาษณ6ส7วนใหญ7ส7วนใหญ7ร�อยละ 78.2 มีความพึงพอใจต7อการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ�าวังน�อยในภาพรวม และมีผู�ให�สัมภาษณ6ร�อยละ 14.4 ตอบว7าไม7พอใจ โดยระบุว7า ไม7มีการ
ประชาสัมพันธ6ข7าวสารการจัดกิจกรรมจากโรงไฟฟ�า ไม7ได�รับทราบข�อมูลข7าวสารเก่ียวกับโรงไฟฟ�า 
งบประมาณเข�าไม7ถึงชุมชน ไม7ได�ช7วยเหลือชุมชนมากเท7าท่ีควร เป?นต�น ส7วนผู�ให�สัมภาษณ6ร�อยละ 7.4 ตอบว7า
ไม7มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเครื่องอัดอากาศของ
โรงไฟฟ�ากังหันกJาซและกังหันไอน้ําท้ัง 4 ชุด มาตรการกําหนดให�ดําเนินการปiละ 1 ครั้ง ปi 2560 โรงไฟฟ�า
ดําเนินการระหว7างวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ผลการตรวจวัด พบว7า ท้ังหมดมีค7าอยู7ในเกณฑ6มาตรฐานระดับ



โรงไฟฟ�าวังน�อย   บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 
ฉบับท่ี 47  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
 

 

                       ฝ�ายส่ิงแวดลอมโครงการ 

                    การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 

(6) 
 

ความดังของเสียงในสถานประกอบการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ�มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล�อมในการทํางาน (พ.ศ. 2546)  

 สําหรับการตรวจวัดความร�อนเป?นอุณหภูมิเวทบัลโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: 
WBGT) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ�ากังหันกJาซ มาตรการกําหนดให�ดําเนินการปiละ 1 ครั้ง ปi 2560 ดําเนินการ
ตรวจวัดระหว7างวันท่ี 17 เมษายน 2560 ท่ีโรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดท่ี 4 บริเวณอาคารโรงไฟฟ�า Block 4 จํานวน 
1 จุด พบว7า เป?นไปตามเกณฑ6มาตรฐาน สําหรับการตรวจวัดสัมผัสระดับความร�อนในการทํางานของ
ผู�ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีอาคารโรงไฟฟ�าวังน�อย จํานวน 1 ตําแหน7งงาน พบว7า ผลการตรวจวัดความร�อนใน
การทํางานของผู�ปฏิบัติงานเป?นไปตามเกณฑ6มาตรฐานเช7นกัน ท้ังนี้ โรงไฟฟ�าวังน�อยมีการกําหนดมาตรการ
เพ่ือการเฝ�าระวัง ควบคุม และป�องกันอันตรายจากความร�อน เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานปลอดภัยจากแหล7งกําเนิด
ความร�อน เช7น จัดให�มีสัญลักษณ6เตือนบริเวณท่ีมีความร�อนสูง และกําหนดเขตปฏิบัติงาน บุคคลท่ีไม7เก่ียวข�อง
ห�ามเข�าบริเวณท่ีมีอันตราย ผู�ปฏิบัติงานท่ีต�องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีความร�อนสูงต�องได�รับการอบรมให�รู�จัก
ป�องกันตนเองจากความร�อน และรู�จักดูแลรักษาสุขภาพร7างกายให�แข็งแรง การทํางานในบริเวณท่ีมีความร�อน
สูงหรือในช7วงเวลาท่ีมีความร�อนสูงสุด ควรแบ7งงานกันทํา เป?นต�น 


