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“23 หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9” 

1. จะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  ทรงศึกษาขอ้มูลรายละเอียดอยา่งเป็นระบบจากขอ้มลูเบือ้งตน้ ทัง้
เอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที ่นักวิชาการ และราษฎรในพื้นทีใ่ห้ได้รายละเอียดที่ถกูต้อง เพื่อนําข้อมูลเหล่านัน้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน  จะทําการใดๆ ตอ้งเริ่มจากคนที่เกี่ยวขอ้งเสียกอ่น ตอ้งสรา้งความเขม้แข ็งจากภายในให้
เกิดความเข้าใจและอยากทํา ไม่ใช่การส่ังให้ทํา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทําก็เป็นได้ ในการทํางานนั้นอาจจะต้องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  ควรมองปัญหาภาพรวมกอ่นเสมอ แตเ่มื่อจะลงมอืแกป้ัญหานัน้ ควรมองในสิ่งที่คน
มักจะมองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจดุเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสําเรจ็แล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เรา
สามารถเอามาประยกุต์ใช้กบัการทํางานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริม่ลงมือทําจากจุดเล็กๆ 
ก่อน ค่อยๆ ทาํ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4. ทําตามลําดับขั้น  เริ่มตน้จากการลงมือทําในสิ่งที่จ ําเป็นกอ่น เมื่อสําเร็จแลว้ก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ ําเป็นลําดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทําตามหลักนี้ได้ งานทกุส่ิงก็จะสําเรจ็ได้โดยง่าย 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สงัคมศาสตร์  การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเปน็อย่างไร 
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิน่ทีม่ีความแตกต่างกัน 

6. ทํางานแบบองค์รวม  ใช้วิธีคิดเพ่ือการทํางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองส่ิงต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ทกุส่ิงทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกนั มองส่ิงที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง 

7. ไม่ติดตํารา  เมื่อเราจะทําการใดนัน้ ควรทํางานอยา่งยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณน์ัน้ๆ ไมใ่ชก่ารยึดติด
อยู่กับแค่ในตาํราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทําอะไร
ไม่ได้เลย ส่ิงทีเ่ราทําบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  ในการพัฒนาและชว่ยเหลือราษฎร ทรงใชห้ลักในการแกป้ัญหา
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งทีม่ีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรงุ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก 

9. ทําให้ง่าย  ทรงคิดคน้ ดัดแปลง ปรบัปรุงและแกไ้ขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดํารไิปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สําคัญ คือ สอดคล้องกับสภาพความเปน็อยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม 

10. การมีส่วนร่วม  ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสใหส้าธารณชน ประชาชนหรือเจา้หนา้ที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สําคัญทีสุ่ดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวาง หนกัแน่น รูจ้ักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทัง่
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมา
อํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จที่สมบรูณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชนข์องสว่นรวมเป็นสําคัญ ดังพระราช
ดํารัสตอนหนึง่ว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันน้ีฟังจนเบื่อ อาจรําคาญด้วยซ้ําว่า ใคร
ต่อใครมากบ็อกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ  อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคน
ที่ให้เปน็เพ่ือส่วนรวมนัน้ มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เปน็การให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศยัได้…” 



12. บริการทีจุ่ดเดียว  ทรงมีพระราชดาํริมากวา่ 20 ปีแลว้ ใหบ้รหิารศูนยศ์ึกษาการพัฒนาหลายแหง่ทั่วประเทศ
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่อง รู้ รกั สามัคคี และการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกนัด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  ทรงเขา้ใจถึงธรรมชาติและตอ้งการใหป้ระชาชนใกลช้ดิกับทรพัยากรธรรมชาติ 
ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม  ทรงนําความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑข์องธรรมชาติมาเป็นหลกัการ
แนวทางปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาและปรบัปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบําบัดน้ําเน่าเสียโดยให้
ผักตบชวา ซ่ึงมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิง่สกปรกปนเปื้อนในน้ํา 

15. ปลูกป่าในใจคน  การจะทําการใดสําเร็จตอ้งปลูกจิตสํานึกของคนเสียกอ่น ตอ้งใหเ้ห็นคุณคา่ เห็นประโยชน์
กับส่ิงที่จะทํา….. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นกจ็ะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกําไร  หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทีม่ีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เปน็การกระทําอันมีผลเปน็กาํไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

17. การพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแกไ้ขปัญหาในเบือ้งตน้ดว้ยการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอทีจ่ะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วข้ันต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 

18. พออยู่พอกิน  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่
ก้าวหน้าต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาทีใ่นหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดํารัสช ีแ้นะแนวทางการดําเนิน
ชีวิต ให้ดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส       
โลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  ผูท้ี่มีความสจุริตและบรสิุทธิ์ใจ แมจ้ะมีความรูน้อ้ย ก็ยอ่มทําประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิใ์จ 

21. ทํางานอย่างมีความสุข  ทํางานตอ้งมีความสุขดว้ย ถา้เราทําอยา่งไมม่ีความสุขเราจะแพ  ้แต่ถ้าเรามีความสุข
เราจะชนะ สนุกกบัการทํางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทํางานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทํา
ประโยชน์ให้กบัผู้อ่ืนก็สามารถทําได้ “…ทาํงานกบัฉนั ฉนัไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทํา
ประโยชน์ให้กบัผู้อ่ืน…” 

22. ความเพียร  การเริ่มตน้ทํางานหรือทําสิ่งใดนัน้อาจจะไมไ่ดม้ีความพรอ้ม ตอ้งอาศัยความอดทนและความ
มุ่งมัน่ ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษตัริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เหน็ฝั่งกจ็ะว่ายน้ําต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่าย
ก็จะตกเปน็อาหารป ูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ํา 

23. รู้ รัก สามัคคี 
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานัน้ 
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรกั ทีจ่ะลงมือทํา ลงมือแก้ไขปัญหานัน้ 
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทาํคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

ที่มา  http://www.ops.moe.go.th 



เพลง รูปท่ีมีทุกบ้าน 

คําร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค     ทํานอง อภิชัย เยน็พูนสุข     เรียบเรียง วีรภัทร์ อ้ึงอัมพร 

เหนือบัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย โลกระบือลือไกล กษัตราผู้เป่ียมน้ําพระทัย ผู้ครองแผ่นดินน้ี 
                                                

พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล หลอมรวมใจปวงชน ประหน่ึงดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร 
                                                      

* โลกต่างช่ืนชมพระบารมี ล้ําศักด์ิเลิศศรีไปยังแดนไกล สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หน่ึงเดียวน้ี 
 

** King of Kings, King of Kings ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง 
                                       

King of Kings, King of Kings ราชันผู้ย่ิงใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน 
                                       

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นําให้มีความรักและสามัคคี 
          

King of Kings พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทย  

เพลง เฉลิมพระเกียรติ King of Kings 

ต้ังแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า    บนข้างฝาบ้านเราน่ันติดรูปใคร 
ที่แม่คอยบูชาประจําก่อนนอนทุกคืน จะต้องไหว้ 
 

แม่ตอบว่าให้กราบรูปน้ันทุกวัน   ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ 
ที่เรายังพอมีกินอย่างวันน้ี    ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จําไว้ 
 

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล 
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ 
 

เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน     ภาพที่เห็นคือท่านทํางานทุกวัน 
เมื่อไรเราทําอะไรที่เกิดท้อ    แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้กําลังใจ จากรูปน้ัน 
 

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล 
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน      ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ 
 

จะขอตามรอยของพ่อ     ท่องคําว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี 
 

จะขอตามรอยของพ่อ     ท่องคําว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี 
 

จะขอตามรอยของพ่อ     ท่องคําว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ      ด้วยความรัก ด้วยภักดี 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป 



คํานํา 
   

  รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจําปี 2561 ฉบับน้ี 
เป็นฉบับท่ี 9 ซึ่งได้รวบรวมผลการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ี
กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในป ี 2561 เพื่อเผยแพร่
ให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้าวังน้อยและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าวังน้อยมากขึ้น 

  โรงไฟฟ้าวังน้อยเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาต้ังแต่ปี 2539 ตลอดระยะเวลา
กว่า 20 ป ี ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าวังน้อยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สะอาด ให้ความสําคัญกับชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทําให้ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
ระบายออกจากโรงไฟฟ้าวังน้อย ทั้งหมดมีค่าดีกว่าค่าควบคุมและเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดมาโดยตลอด.....ถึงวันนี้.....โรงไฟฟ้าวังน้อยก็ยังคงมุ่งมั่นทีจ่ะ “ผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ความสุขของคนไทย” “ให้ความสาํคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับแรก” และ “เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงและชุมชนให้การยอมรับ” ต่อไป 

 
 

                                                                        นายนฤมิต คินิมาน 
ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 



ทําความรู้จกั “โรงไฟฟ้าวังน้อย” 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

การปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ในรั้ว กฟผ. 

รูปกิจกรรมปี 2561 
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สารบัญ 



โรงไฟฟ้าวังน้อย ตัง้อยูเ่ลขที่ 32 หมู ่4 ต.วังจุฬา อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 
บนเนื้อท่ีประมาณ 1,050 ไร่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จํานวน 4 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ํา    
1 เครื่อง มีกําลังผลิตท้ังสิ้นประมาณ 2,830.95* เมกะวัตต์ 
(* ที่มา : โรงไฟฟ้าวังน้อย กําลังผลิตรวมอ้างอิงจาก nameplate ของเครื่อง) 
 

การใช้เชื้อเพลิง 
 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดท่ี 1-3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก และน้ํามันดีเซล

เป็นเช้ือเพลิงสํารอง 
 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดท่ี 4 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว เริ่มจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date; COD) เมื่อวันท่ี 25 
เมษายน 2557 

 

การขนส่งเชื้อเพลิง 
 ก๊าซธรรมชาติจะขนส่งผ่านทางท่อฝังใต้ดิน 
 น้ํามันดีเซลจะขนส่งทางรถบรรทุกน้ํามัน และนํามาเก็บไว้ในถังสํารองน้ํามันดีเซล 
 

“ทําความรูจ้กั “โรงไฟฟ้าวังน้อย” 

1 
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 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 มีการฉีดน้ําหรือไอน้ํา (Water/Steam Injection) เข้าไปใน
ห้องสันดาป เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3-4 ติดต้ังระบบควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน       
Dry Low NOX Burner จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดอัตราการ
ระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

 ติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
System; CEMS) ท่ีปล่องโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง
แบบต่อเนื่อง 

 ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน 

คุณภาพอากาศ 

ระดับเสียง 

การปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 ติดต้ังชุดลดเสียง (Silencer) และตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดลดเสียงเป็นประจํา 
 สร้างห้องคลุมเครื่องจักรบริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ 
 กําหนดข้อมูลจําเพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง ให้มีค่าระดับความดัง

เสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ท่ีระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 1 เมตร 
 จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และจัดให้มี

อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ท่ีครอบหู หรือปลั๊กอุดหู สําหรับพนักงานท่ีเข้าไปปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ท่ีมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ 

 ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนเมื่อมีการร้องเรียนของประชาชน 



3 

น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต น้ําทิ้งจากอาคาร น้ําทิ้งที่มีน้าํมันปนเปื้อน 

ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยจุลินทรีย ์ บ่อดักน้ํามนั 

บ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) 

บ่อหน่วงน้ํา (Retention Pond) 

บ่อปรับสะเทินทางเคม ี

มีอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งแบบต่อเนื่อง 

คุณภาพน้ํา 

 คลอง 26  

รดน้ําต้นไม้ในโรงไฟฟ้า 

 ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นประจํา 
 ควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งก่อนระบายลงสู่คลอง 26 ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
 ทําความสะอาดบ่อพักน้ําทิ้ง บ่อหน่วงน้ํา และรางระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงต่อเนื่องก่อนระบายลงคลอง 26 ได้แก่ ความ

เป็นกรดและด่าง อุณหภูมิ ความนําไฟฟ้า และออกซิเจนละลาย  
 เช่ือมโยงผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําทิ้งจากระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งต่อเนื่อง

ไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าวังน้อย 
และบริเวณใกล้กับจุดปล่อยน้ําทิ้งข้างวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม และแสดงผลผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังให้กับ อบต.ข้าวงาม อบต.วังจุฬา และที่ว่าการ อ.วังน้อย 

 ร่วมกําจัดวัชพืชในคลอง 26 เป็นประจํา 



นิเวศวิทยาแหล่งน้าํ 

การคมนาคมขนส่ง 

 ดูแลรักษาตะแกรงที่ติดต้ังบริเวณท่อสูบ
น้ําให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อยู่เสมอ 

 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในคลองระพีพัฒน์
และคลอง 26 อยู่เสมอ 
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 ติดต้ังสัญญาณจราจรในบริเวณโรงไฟฟ้าและจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร 
 ติดต้ังป้ายเตือนบนถนนทางออกโรงไฟฟ้าให้ชะลอความเร็ว 
 จํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า 



 ขยะทุกประเภทจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อยจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 จัดเพิ่มถังขยะบริเวณโรงไฟฟ้าฯ ชุดที่ 4 ให้เพียงพอ 
 กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําของโรงไฟฟ้าวังน้อยนําไปกําจัดด้วยวิธีการ

ถมท่ีลุ่ม (Land Reclamation) ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยได้รับอนุญาตจาก    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามบันทึกที่ อก 0313/5763 และดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548  

การจัดการขยะ การจัดการขยะ 
5 

เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนรว่ม 

 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ บอร์ด เป็นต้น 
 จัดกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยตรง 
 ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

โรงไฟฟ้าวังน้อย (คณะกรรมการไตรภาคี) ปีละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการผู้ตรวจการ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย (คณะอนุกรรมการฯ) ปีละ 4 ครั้ง 

 แสดงผลการตรวจวัดผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง 
 จัดอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

อากาศ เสียง และการดูแลจัดการขยะ 
 จัดให้มีการเรียนรู้ และฝึกฝนการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนเป็นประจําทุกปี 
 ให้โอกาสการจ้างงานกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นลําดับแรก ตามความรู้ความสามารถ 
 มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 



สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
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 มีการควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีเพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุ เช่น ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 และ 
มอก.18001) มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจําปีต่างๆ เป็นต้น 

 มีการอบรมกฎความปลอดภัยเฉพาะงานและเฉพาะพื้นที่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและวิเคราะห์ลักษณะงานที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 
 มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอ 
 ตรวจสอบฉนวนกันเสียงจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นประจําทุกปี 
 มีห้องควบคุมการเดินเครื่อง 
 จัดอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีมีเสียงดัง 
 ตรวจวัดระดับเสียงเป็นประจํา และตรวจวัดระดับการได้ยินของคนงานที่ได้รับเสียงดงัทุกปี 
 พนักงานที่ทํางานกับสารเคมีจะได้รับการตรวจสุขภาพพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง 
 จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
 มีฉนวนป้องกันความร้อนจากเครื่องจักร 
 ตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบสภาพของท่อส่งก๊าซเป็นประจํา 



  โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในทุกด้าน เช่น 
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา เป็นต้น สําหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในปี 2561 พบว่า ค่ามลสารต่างๆ ที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าวังน้อย
ทั้งหมดอยู่ในค่าควบคุมและเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ 

คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง 
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  โรงไฟฟ้าวังน้อยตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า คือ     
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และฝุน่ละออง (PM) ดงัน้ี 
 ตรวจวัดจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว (Stack Sampling) ปีละ 2 ครั้ง 
 ตรวจวัดจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่องตลอดเวลา (CEMS) 
 

 ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)         
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (PM) ที่ตรวจวัดทั้งหมดอยู่
ในค่าควบคุมและเกณฑ์มาตรฐานกําหนด และตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมี
การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเมื่อปี 2539 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่
ในค่าควบคุมและเกณฑ์มาตรฐานตลอดมาเช่นกัน 
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ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายจากปลอ่งโรงไฟฟ้าวังน้อย ปี 2561 

ชุดที่ 1-3 ชุดที่ 4 
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ฝุ่น

ละ
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ที่มา : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทีร่ะบายจากปล่องแบบครั้งคราว ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่16-19 มกราคม 
2561 และระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง
วันที่ 5-6 กนัยายน 2561 และระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 



คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  โรงไฟฟ้าวังน้อยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป คือ        
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ดังนี้  
 ตรวจวัดแบบครั้งคราว ปีละ 2 ครั้ง จํานวน 5 สถานี คือ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลหนองโรง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนหิรัญพงศ์อนุสรณ์ 

 ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดเวลา จํานวน 2 สถานี คือ วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม และ
ด้านหลังโรงไฟฟ้าวังน้อย 

  นอกจากนี้ ยังมีสถานีตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาต่อเนื่องตลอดเวลา ภายใน
บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

9 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ป ี2561 

มกราคม-มิถุนายน 2559 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
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มกราคม-มิถุนายน 2561 
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  โรงไฟฟ้าวังน้อยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จํานวน 3 จุด ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูง    
วังน้อย โรงเรียนวัดลําพระยา และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

ระดับเสียง 

ผลการตรวจวั ด ปี  256 1 
พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย  24 
ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 50.5-
63.7 เดซิ เบลเอ และระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 81.2-
93.5 เดซิเบลเอ ซึ่งท้ังหมดมี
ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด คือไม่เกิน 70 และ 115 
เดซิเบลเอ ตามลําดับ 
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หมายเหตุ ครั้งที่ 1 ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 
ครั้งที่ 2 ตรวจวัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561  



คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้า 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก่อนระบายออกจากโรงไฟฟ้าวังน้อย ปี 2561 
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  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงไฟฟ้า เช่น 
ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยจุลินทรีย์ บ่อปรับสะเทินทางเคมี บ่อดักน้ํามัน เป็นต้น น้ําท้ิงท่ีผ่าน
การบําบัดแล้วจะไหลไปรวมกันในบ่อพักน้ําท้ิง (Holding Pond) เพื่อกักไว้ให้ตกตะกอนก่อน 
จากน้ันจึงไหลล้นไปบ่อหน่วงนํ้า (Retention Pond) เพื่อปล่อยให้มีการฟอกตัวตามธรรมชาติ
ก่อนไหลล้นสู่ท่อระบายนํ้าและคลอง 26 ต่อไป โดยนํ้าท้ิงก่อนระบายลงคลอง 26 โรงไฟฟ้า
วังน้อยจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท้ังแบบต่อเนื่องตลอดเวลาและแบบครั้งคราว   
เดือนละ 1 ครั้ง 
 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก่อนปล่อยออกจากบ่อหน่วงน้ําเพ่ือระบายลง
คลอง 26 ปี 2561 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ํา
ชลประทาน ตามคําสั่งชลประทาน ท่ี 18/2561 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2559) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) และค่าควบคุมตามท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับค่าออกซิเจนละลายในนํ้าท้ิง
ก่อนระบายลงคลอง 26 มีค่าระหว่าง 5.2-8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพน้ําใน
คลอง 26 



13 
ปริมาณการระบายน้ําทิ้งลงคลอง 26 ปี 2561 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณคลองระพีพัฒน์ 

  โรงไฟฟ้าวังน้อยทําการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน ปีละ 2 
ครั้ง คือ ในเดือนเมษายน (ฤดูแล้ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) จํานวน 4 จุด คือ 
1. จุดสูบน้ําคลองระพีพัฒน์ บริเวณประตูน้ํา 
2. คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
3. คลอง 26 บริเวณท้ายน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 
4. คลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 

คุณภาพน้ําผิวดิน 

ปี 2561 โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการระบายนํ้าท้ิงลงคลอง 26 ปริมาณระหว่าง 67,236-
429,895 ลูกบาศก์เมตร /เดือน ท้ังน้ี โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ รับอนุญาตจากสํานัก         
กรมชลประทานท่ี 10 ให้ระบายน้ําลงคลอง 26 ได้ไม่เกิน 0.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
หรือ 544,320-562,464 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 

 ผลการตรวจวัดปี 2561 พบว่า ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเว้น ค่าบีโอดีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดเล็กน้อย คือ ตรวจวัดได้ 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร มาตรฐานกําหนดไม่เกินกว่า 2 
มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ คลองระพีพัฒน์เป็นคลองที่โรงไฟฟ้าวังน้อยสูบนํ้าดิบมาใช้เพียงอย่าง
เดียว มิได้มีการระบายนํ้าทิ้งลงไปแต่อยา่งใด  
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณคลอง 26 

  คลอง 26 เป็นคลองชลประทานเพื่อการรองรับน้ําท่ีระบายจากการเกษตร 

คุณภาพน้ําในคลองจึงไม่สามารถใช้มาตรฐานน้ําผิวดินมาเปรียบเทียบได้ ดังนั้น ผลการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณจุดปล่อยน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้าจึงเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําท่ี

จุดเหนือน้ําและท้ายนํ้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน... ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใน

คลอง 26 ปี 2561 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ําทั้ง 3 จุด โดยภาพรวมมีค่าใกล้เคียงกัน 

และบางดัชนีคุณภาพนํ้าบริเวณจุดปล่อยน้ําท้ิงมีคุณภาพดีกว่าบริเวณเหนือน้ําเล็กน้อย 

เช่น ค่าออกซิเจนละลาย ซึ่งส่งผลให้จุดท้ายนํ้ามีค่าออกซิเจนละลายเพิ่มข้ึน ส่งผลดีต่อ

คุณภาพน้ําในคลอง 26 

ปริมาณการสูบน้ําจากคลองระพีพัฒน์ ปี 2561 

ปี 2561 โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการสูบน้ําดิบจากคลองระพีพัฒน์ ปริมาณระหว่าง 37,405-
831,613 ลกูบาศก์เมตร/เดือน ท้ังนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อยได้รับอนุญาตจากโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาป่าสักใต้ให้สูบน้ําจากคลองระพีพัฒน์ได้ไม่เกิน 2,400,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 



15 

  โรงไฟฟ้าวังน้อยได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลให้สูบน้ําบาดาล
ข้ึนมาใช้ได้ไม่เกินวันละ 1,280 ลูกบาศก์เมตร ท้ังน้ี ในภาวะปกติโรงไฟฟ้าจะมิได้ทําการ
สูบน้ําบาดาลข้ึนมาใช้แต่อย่างใด มีเพียงการสูบน้ําข้ึนมาใช้ในกรณีท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง 
ทดสอบการทํางานของป๊ัมน้ําและเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําไปวิเคราะห์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
โรงไฟฟ้าก็ได้มีการตรวจสอบบ่อบาดาลและคุณภาพน้ําใต้ดินอย่างสม่ําเสมอ ดังนี้ 
 ตรวจสอบระดับการทรุดตัวของดิน ปีละ 1 ครั้ง 
 ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง ในฤดูแล้ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม) 

คุณภาพน้ําใต้ดิน 

 ผลการตรวจสอบระดับการทรุดตัวของดิน พบว่า ต้ังแต่เริ่มมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าวังน้อย (พ.ศ.2542) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ยังไม่มีการทรุดตัวของดิน 
 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ปี 2561 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ําทั้งหมดที่
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสมตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (พ.ศ.2551) 
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  การสํารวจด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ําเป็นการติดตามตรวจสอบจํานวนชนิดและ
ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เพื่อประเมินถึงแหล่ง
อาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําท่ีโรงไฟฟ้าวังน้อยใช้ประโยชน์ในแง่
การสูบน้ํามาใช้ (คลองระพีพัฒน์) และการปล่อยน้ําลงไป (คลอง 26) การสํารวจ
ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ในฤดูแล้ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม) จํานวน 4 จุด 
เช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน คือ 
 จุดสูบน้ําคลองระพีพัฒน์ บริเวณประตูน้ํา 
 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
 คลอง 26 บริเวณท้ายน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 
 คลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 

ผลการสํารวจพบว่า 
 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบเปน็ชนดิท่ีบง่ชีไ้ด้ถงึแหลง่น้ํามีสารอาหารปานกลางจนถงึสงู  
 แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่พบได้ท่ัวไปในแหล่งน้ําจืด 
 สัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เจริญเติบโตได้ดีในที่มีออกซิเจนน้อย 

นิเวศวิทยาแหล่งน้าํ 
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“รูปการตรวจวัดเพิ่มเติม” 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
บริเวณโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ระหว่างวันที่ 23-29 
เมษายน 2561 

การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ระหว่าง
วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561, 5-7 กันยายน 2561 และ 
8-10 ตุลาคม 2561   

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บรเิวณวัดลําพระยา 
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561   

การเก็บตัวอย่างน้าํผิวดินในคลอง 26 บริเวณทา้ยน้ํา 
500 เมตร จากจุดปล่อยน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า เม่ือวันที่ 26
เมษายน 2561   

การตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือทําแผนที่เส้นระดบัเสยีง 
ช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน บริเวณโรงไฟฟ้าวังนอ้ย 
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561  

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในคลอง 26 บริเวณจุด
ปล่อยน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2561   



“รูปกิจกรรม ปี 2561” 

วันที่ 10 มกราคม 2561 และวันที่ 24 มกราคม 2561 ผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าวังน้อยร่วมกิจกรรมกําจัดวัชพืชและสิ่งกดีขวางทาง
สัญจรในคลอง 26 ณ พืน้ที่ ต.ลําตาเสา และ ต.วังจุฬา  

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟา้วังนอ้ยร่วมปล่อยพันธุป์ลา 
จํานวน 100,000 ตัว ลงคลอง 26 บริเวณหน้าวัดยมนาตามธรรม 
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วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าวังน้อยและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าร่วมสังเกตการณ์การ
ตรวจวัดคุณภาพน้าํของโรงไฟฟ้าวังนอ้ย 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟา้วังนอ้ย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย ์
และเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                   
จ.นครราชสีมา จํานวน 54 คน เพื่อเพิ่มพูน เสริมสร้างประสบการณ์ทีด่ ีสร้าง
ความรู ้และความเข้าใจ พร้อมนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  

 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โรงไฟฟา้วังน้อยจัดกิจกรรม “รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้นักเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟา้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงการตรวจวัดและตดิตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุร ี



วันที่ 26 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป ี2561 
ให้แก่นักเรียนที่อยูร่อบโรงไฟฟา้วังนอ้ย 27 โรงเรยีน จาํนวน 114 ทุน  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า
วังน้อยร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน กฟผ. ร่วมอาสาทําความดี
ด้วยหัวใจ” ร่วมทาํความสะอาดและพัฒนาวัดธรรมจรยิา      
ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา  

วันที่ 10 กันยายน 2561 ตัวแทนโรงไฟฟ้าวังน้อยรับรางวัลสถาน
ประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ประจําปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 16 ตดิต่อกัน (ระดับ
แพลทินัม) จากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน  

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 นําคณะชมรมกํานันผู้ใหญบ่้านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานเข่ือนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์  
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วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงไฟฟา้วังน้อยมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่ 
รพสต. ใน อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา, รพสต.บึงกาสาม, 
รพสต.บึงชําอ้อ จ.ปทุมธาน ีและ รพสต.หนองโรง จ.สระบุร ี
พร้อมจัดบรรยายเรื่องสถานการณ์ดา้นสาธารณสุขในปัจจุบัน 
และการดูแลสุขภาพด้วยหลักการมณีเวทย ์โดยนายสมศักดิ์ 
เลาหภิชาติชัย สาธารณสุขอําเภอวังนอ้ย  

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ชมรมจักรยานโรงไฟฟา้วังน้อยจัด
กิจกรรมปั่นทางไกล-ไหว้พระ โดยมีผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าวังน้อยร่วมกันปั่นจักรยาน มุ่งสูว่ัดป่าคลอง 11 
ระยะทางไป-กลับ 38 กิโลเมตร 
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“ในรั้ว กฟผ.” 

กฟผ. ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ นํารถมินิบัสไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่สํานักงานและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จํานวน 11 คัน มากที่สุดใน

ประเทศ พร้อมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า จํานวน 23 สถานี เพ่ือนําร่องให้บริการประชาชนที่ใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 กฟผ. เล็งเห็นถึงความสําคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต ซ่ึงสามารถลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง รวมทั้ง

สามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM-2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

กฟผ. จึงมุ่งมั่นผลักดันแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี 2559 เพื่อสนอง

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 ปี 2561 กฟผ. ได้เร่ิมใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้า จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่งพนักงาน และประชาชนที่มาศึกษาดู

งานและร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง และปัจจุบัน กฟผ. ได้เช่ารถมินิบัสไฟฟ้าเพิ่มอีก 

จํานวน 10 คัน ซ่ึงได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี กฟผ. จะนํารถมินิบัสไฟฟ้าทั้งหมด จํานวน 11 คัน ไปใช้งาน

รับ-ส่งพนักงาน กฟผ. และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่สํานักงาน โรงไฟฟ้า เขต เข่ือน และศูนย์การ

เรียนรู้ กฟผ. จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง 

โรงไฟฟ้านํ้าพอง จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา โรงไฟฟ้าลําตะคอง 

ชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าเข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี สํานักงานกลาง กฟผ. และศูนย์การเรียนรู้ 

กฟผ. จ.นนทบุรี ทั้งน้ี การใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้าทดแทนการใช้งานรถมินิบัสที่ใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 

สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ดีเซลได้ประมาณ 485 กรัม CO2/กม. และ

สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้เฉลี่ยประมาณ 2.3 บาท/กม. รวมทั้งสามารถลดการปล่อยมลพิษทาง

อากาศและฝุ่นละออง (PM-2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย 
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 พร้อมกันน้ี กฟผ. ยังได้ติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้า จํานวนท้ังส้ิน 23 สถานี เพื่อรองรับการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าใน 8 พื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงแบ่งออกเป็น สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา จํานวน 11 สถานี และสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าแบบเร็ว จํานวน 12 สถานี ซ่ึงประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการนําร่องใช้บริการ

สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/H00cGJXBg4oiKBsj1 (ต้ังแต่วันที่ 

1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ทั้งน้ี กฟผ. จะดําเนินการเก็บข้อมูลการใช้งานในโครงการฯ เพื่อนํามา

ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพข้ันสูงของสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเตรียมดําเนินการเพื่อติด

ฉลากเบอร์ 5 ให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ต่อไป 

 นอกจากนี้ กฟผ. ได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดยวิจัยร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ซ่ึงมีรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมกับชุด KIT ที่มีราคาประหยัด ซ่ึงคาดว่าจะ

แล้วเสร็จภายในป ี 2562 โดยเน้นการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตข้ึนเองในประเทศ รวมทั้ง กฟผ. ยังได้ร่วมมือกับ กฟน. 

กฟภ. สวทช. และ ขสมก. พัฒนารถโดยสารประจําทางใช้แล้วของ ขสมก. จํานวน 4 คัน เป็นรถโดยสารไฟฟ้า

ต้นแบบ ด้วยการดัดแปลงเครื่องยนต์จากเชื้อเพลิงน้ํามันให้กลายเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2562 จากน้ันจะมีการขยายผลไปสู่การให้บริการประชาชนต่อไปในอนาคต และปีน้ีประชาชนจะได้พบ

กับรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซ่ึง กฟผ. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศ เพื่อกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มติดฉลากเบอร์ 5 

จักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในเดือนกันยายน 2562 

 กฟผ. ในฐานะผู้ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการผลิตและ

ด้านระบบส่งไฟฟ้าไว้อย่างรัดกุม โดยจะประสาน กฟภ. และ กฟน. ให้ช่วยเตรียมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อรองรับ

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 



รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจําปี 2561 
จัดทําโดย กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
พิมพ์ที่ กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย  
อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 

ประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการนําร่องใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ.  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตวั่นที่ 1 เมษายน 2562 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ท่ี 
 https://goo.gl/forms/H00cGJXBg4oiKBsj1 (ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  


