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คํานํา 
   

  รายงานสิ่งแวดล�อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ�าวังน�อย ประจําป9 2562 ฉบับนี้ 
เป;นฉบับที่  10 ซึ่งได�รวบรวมผลการปฏิบัติตามตามมาตรการป�องกันและแก�ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมตามที่
กําหนดไว�ในรายงานการวิเคราะหAผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ในป9 2562 เพื่อเผยแพร�
ให�กับประชาชนที่อยู�รอบๆ โรงไฟฟ�าวังน�อยและประชาชนทั่วไปที่สนใจได�มีความรู� 
ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ�าวังน�อยมากข้ึน 

  ตลอดระยะเวลากว�า 20 ป9 ที่ผ�านมา ตั้งแต�โรงไฟฟ�าวังน�อยเริ่มเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ�าในป9 2539 โรงไฟฟ�าวังน�อยมุ�งเน�นการผลิตไฟฟ�าที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สะอาด ให�ความสําคัญกับชุมชน ใส�ใจสิ่งแวดล�อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการฯ ด�าน
สิ่งแวดล�อมต�างๆ อย�างเคร�งครัด ทําให�ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อมต�างๆ ที่
ระบายออกจากโรงไฟฟ�าวังน�อย ทั้งหมดมีค�าดีกว�าค�าควบคุมและเกณฑAมาตรฐาน
กําหนดมาโดยตลอด.....ถึงวันนี้ โรงไฟฟ�าวังน�อยก็ยังคงมุ�งม่ันที่จะ “ผลิตไฟฟ�าเพื่อ
ความม่ังคง ยั่งยืน ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Energy for Sustainability” และ  
“มุ�งเน�นนวัตกรรมและผลิตไฟฟ�าให�มีสมรรถนะสูง แข�งขันได� ใส�ใจสิ่งแวดล�อม และ
สร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล” 

 
 

                                                                     นายเอกรัฐ สมินทรปdญญา 
ผู�อํานวยการฝ�ายสิ่งแวดล�อมโครงการ 



“22 ป� โรงไฟฟ�าวังนอย” 

 ตลอดระยะเวลา 22 ป� ของโรงไฟฟ�าวังน�อย จากจุดเริ่มต�นท่ีมีภารกิจสําคัญในการเสริมสร�างความม่ันคง
ด�านพลังงานไฟฟ�าของประเทศ จนถึงวันนี้ นับเป,นความภูมิใจของชาวโรงไฟฟ�าวังน�อยท่ีได�ทําหน�าท่ีผลิตไฟฟ�ารับ
ใช�ประชาชนคนไทยมาอย1างยาวนาน มุ1งม่ันดําเนินภารกิจด�วยความรับผิดชอบต1อสังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือพัฒนา
ประเทศให�สว1างไสวเจริญก�าวหน�าในทุกพ้ืนท่ี 

 สิ่งสําคัญในการดําเนินภารกิจของโรงไฟฟ�าวังน�อย คือ การปลูกฝ6งจิตสํานึกให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนมีความ
มุ1งม่ันในการผลิตไฟฟ�าด�วยกระบวนการทํางานท่ีมีมาตรฐาน คํานึงถึงความย่ังยืนด�านสิ่งแวดล�อมและความ
รับผิดชอบต1อสังคม ตลอดจนใส1ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน ด�วยการปฏิบัติตามมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อมอย1าง
เคร1งครัด ท้ังคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ระดับเสียง การจัดการของเสีย และมีการจัดระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล�อมอย1างต1อเนื่อง เพ่ือให�ม่ันใจว1าคุณภาพสิ่งแวดล�อมรอบโรงไฟฟ�ามีความปลอดภัยและเป,นมิตร
กับชุมชน จึงทําให�โรงไฟฟ�าวังน�อยเป,นโรงไฟฟ�าแห1งแรกของประเทศไทยท่ีได�ใบรับรองมาตรฐานสากล           
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ โรงไฟฟ�าวังน�อยยังได�รับใบรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และ
ใบรับรองรายงานการจัดทําบัญชีกDาซเรือนกระจก ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และด�วยความมุ1งม่ันต้ังใจ ทําให�
โรงไฟฟ�าวังน�อยได�รับรางวัลสาขาต1างๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green           
Industry) ระดับ 4 รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด1นด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ระดับประเทศ 17 ป�ติดต1อกันจนถึงป6จจุบัน รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู�ประกอบการ
อุตสาหกรรมต1อสังคม (CSR-DIW AWARD) ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงศักยภาพและความมุ1งม่ันอย1างแท�จริง ในการ
พัฒนา และควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ�าทุกๆ ข้ันตอนอย1างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลไม1ให�เกิดผลกระทบต1อชุมชน
รอบข�างไปพร�อมๆ กับการส1งเสริมให�ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีผ1านโครงการต1างๆ ท่ีดําเนินการแบบมีส1วนร1วมกับ
ชุมชนอย1างมากมาย ท้ังด�านการพัฒนาอาชีพ การส1งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านสุขภาพอนามัย และด�านสิ่งแวดล�อม 
 โรงไฟฟ�าวังน�อยเติบโตเคียงคู1กับชุมชนมาเป,นเวลา 22 ป� โดยได�สร�างสมความเชี่ยวชาญ บุคลากร และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย1างต1อเนื่อง เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ�าให�เป,นพลังแห1งความสุขของคนไทย 
และพิสูจน[ให�เห็นว1าโรงไฟฟ�าแห1งนี้เป,น “โรงไฟฟ�าของชุมชน” ท่ีเปรียบเสมือนบ�านท่ีอบอุ1น ปลอดภัย และพร�อม
ดูแลชุมชนให�อยู1ดีมีสุขได�อย1างย่ังยืนตลอดไป 





การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การป�องกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ทําความรูจัก “โรงไฟฟ�าวังนอย” 

รูปกิจกรรมป� 2562 
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ในน้ีมีอะไร ??? 



ทําความรูจัก “โรงไฟฟ�าวังนอย” 
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โรงไฟฟ�าวังนอย ตั้งอยู�เลขที่ 32 หมู� 4 ต.วังจุฬา อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
บนเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร� เป;นโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม จํานวน 2 ชุด คือ 
โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดที่ 3 และโรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดที่ 4 แต�ละชุดประกอบด�วยเคร่ือง
ผลิตไฟฟ�ากังหันกhาซ 2 เคร่ือง และเคร่ืองผลิตไฟฟ�ากังหันไอน้ํา 1 เคร่ือง มีกําลังผลิต
ทั้งส้ินประมาณ 1,526.69 เมกะวัตตA ส�วนโรงไฟฟ�าวังน�อยชุดที่ 1-2 ถูกปลดออกจาก
ระบบไฟฟ�าตั้งแต�วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

การใชเชื้อเพลิง 
♦ โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดที่ 3 ใช�กhาซธรรมชาติเป;นเช้ือเพลิงหลัก และน้ํามันดีเซลเป;น

เช้ือเพลิงสํารอง 
♦ โรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดที่ 4 ใช�กhาซธรรมชาติเป;นเช้ือเพลิงเพียงอย�างเดียว  
 

การขนส4งเชื้อเพลิง 
♦ กhาซธรรมชาติจะขนส�งผ�านทางท�อฝdงใต�ดิน 
♦ น้ํามันดีเซลจะขนส�งทางรถบรรทุกน้ํามัน และนํามาเก็บไว�ในถังสํารองน้ํามันดีเซล 
 

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ�าวังนอย 
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♦ ติดตั้งระบบควบคุมการเกิดออกไซดAของไนโตรเจน Dry Low NOX Burner จากการเผา
ไหม�เช้ือเพลิง เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและลดอัตราการระบายกhาซออกไซดAของไนโตรเจน 

♦ ติดตั้งระบบตรวจวัดคณุภาพอากาศที่ระบายออกจากปล�องแบบต�อเนื่อง (Continuous 
Emission Monitoring System; CEMS) เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล�อง
แบบต�อเนื่องตลอดเวลา 

♦ ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให�ดีกว�าค�าควบคมุและค�ามาตรฐานที่กําหนด 
♦ ติดตั้งระบบตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต�อเนื่อง (Ambient Air 

Quality Monitoring System; AAQMS) บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย  

คุณภาพอากาศ 

ระดับเสียง 

การป�องกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

♦ ติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) และตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดลดเสียงเป;นประจํา 
♦ สร�างห�องคลุมเคร่ืองจักรบริเวณห�องเผาไหม�ของเคร่ืองกังหันกhาซ 
♦ กําหนดข�อมูลจําเพาะของเคร่ืองจักรและอุปกรณAที่มีเสียงดัง ให�มีค�าระดับความดัง

เสียงไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะห�างจากแหล�งกําเนิดเสียง 1 เมตร 
♦ จัดให�มีป�ายหรือสัญลักษณAบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และจัดให�มี

อุปกรณAป�องกันเสียง เช�น ที่ครอบหู หรือปล๊ักอุดหู สําหรับพนักงานที่เข�าไปปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกินกว�า 80 เดซิเบลเอ 

♦ ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนเม่ือมีการร�องเรียนของประชาชน 

การติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer)  ห�องคลุมเคร่ืองจักร 
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น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต น้ําทิ้งจากอาคาร น้ําทิ้งที่มีน้ํามันปนเปwxอน 

ระบบบําบัดน้ําเสียด�วยจุลินทรียA บ�อดักน้ํามัน 

บ�อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) 

บ�อหน�วงน้ํา (Retention Pond) 

บ�อปรับสะเทินทางเคมี 

มีอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งแบบต�อเนื่อง 

คุณภาพนํ้า 

 คลอง 26 
รดน้ําต�นไม�ในโรงไฟฟ�า 

บ�อพักนํ้าท้ิง 
จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
และสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงแบบต�อเนื่อง 

♦ ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป;นประจํา 
♦ ควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งก�อนระบายลงสู�คลอง 26 ให�มีค�าเป;นไปตามมาตรฐาน 
♦ ทําความสะอาดบ�อพักน้ําทิ้ง บ�อหน�วงน้ํา และรางระบายน้ําอย�างสมํ่าเสมอ 
♦ ติดตั้งอุปกรณAตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย�างต�อเนื่องก�อนระบายลงคลอง 26 ได�แก� 

ความเป;นกรดและด�าง อุณหภูมิ ความนําไฟฟ�า และออกซิเจนละลาย  
♦ เช่ือมโยงผลการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําทิ้งจากระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบต�อเนื่อง

ไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล�อมบริเวณด�านหน�าโรงไฟฟ�าวังน�อย 
บริเวณใกล�กับจุดปล�อยน้ําทิ้งข�างวัดไพรฑูริยAถนิมาราม และแสดงผลผ�านเคร่ือง
คอมพิวเตอรAที่ติดตั้งให�กับ อบต.ข�าวงาม อบต.วังจุฬา และที่ว�าการ อ.วังน�อย 

♦ ร�วมกําจัดวัชพืชในคลอง 26 เป;นประจํา 



นิเวศวิทยาแหล4งนํ้า 

การคมนาคมขนส4ง 

♦ ดูแลรักษาตะแกรงที่ติดตั้งบริเวณท�อสูบน้ําให�อยู�ในสภาพดีและใช�งานได�อยู�เสมอ 

♦ ปล�อยพันธุAสัตวAน้ําในคลองระพีพัฒนAและคลอง 26 อยู�เสมอ 
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♦ ติดตั้งสัญญาณจราจรในบริเวณโรงไฟฟ�าและจัดเจ�าหน�าที่ควบคุมการจราจร 
♦ ติดตั้งป�ายเตือนบนถนนทางออกโรงไฟฟ�าให�ชะลอความเร็ว 
♦ จํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม�ให�เกิน 40 กโิลเมตรต�อช่ัวโมง  
♦ ติดตั้งไฟส�องสว�างบริเวณทางแยกต�างๆ ภายในโรงไฟฟ�า 

การปล�อยพันธุAสัตวAนํ้าในคลองระพีพัฒนAและคลอง 26 

ป�ายจํากัดความเร็วและสัญญาณจราจร 



♦ ขยะทุกประเภทจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ�าวังน�อยจะว�าจ�างบริษัทเอกชนที่ได�รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดด�วยวิธีที่ถูกต�องตามหลักวิชาการ 

♦ กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําของโรงไฟฟ�าวังน�อยนําไปกําจัดด�วยวิธีการ
ถมที่ลุ�ม (Land Reclamation) ภายในพื้นที่โรงไฟฟ�าวังน�อย โดยได�รับอนุญาตจาก    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามบันทึกที่ อก 0313/5763 และดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม�ใช�แล�ว พ.ศ.2548  

♦ จัดเตรียมถังขยะในโรงไฟฟ�าให�เพียงพอกับความต�องการใช�งาน 

การจัดการขยะ การจัดการขยะ 

5 

เศรษฐกิจ สังคม และการมีส4วนร4วม 

♦ ประชาสัมพันธA สร�างความเข�าใจกับประชาชนในรูปแบบต�างๆ เช�น แผ�นพับ บอรAด เป;นต�น 
♦ จัดกล�องรับความคิดเห็นเพ่ือรับฟdงความคิดเห็นของชุมชนโดยตรง 
♦ แสดงผลการตรวจวัดผลคุณภาพส่ิงแวดล�อมแบบต�อเนื่อง 
♦ จัดอบรมเด็กและเยาวชนให�มีความรู� ความเข�าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

อากาศ เสียง และการจัดการขยะ 
♦ มอบทุนการศึกษาแก�เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย 
♦ จัดให�มีการเรียนรู� และฝ�กฝนการป�องกันอุบัติภัยต�างๆ ให�แก�ประชาชนเป;นประจําทุกป9 
♦ ให�โอกาสการจ�างงานกับประชาชนในท�องถิ่นเป;นลําดับแรก ตามความรู�ความสามารถ 
♦ ประชุมคณะกรรมการร�วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดล�อมชุมชน

โรงไฟฟ�าวังน�อย (คณะกรรมการไตรภาคี) ป9ละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการผู�ตรวจการ
ส่ิงแวดล�อมโรงไฟฟ�าวังน�อย (คณะอนุกรรมการฯ) ป9ละ 4 ครั้ง 

จัดซ�อมอพยพหนีไฟให�แก�คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอบโรงไฟฟ�า 

 



สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

6 

รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด�นด�านความปลอดภัย 

การซ�อมแผนฉุกเฉิน 

♦ มีการควบคุมและจัดการด�านความปลอดภัยที่ดีเพ่ือลดจํานวนอุบัตเิหตุ เช�น ได�รับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มกีาร
ซ�อมแผนฉุกเฉนิประจาํป9ต�างๆ เป;นต�น 

♦ มีการอบรมกฎความปลอดภัยเฉพาะงานและเฉพาะพื้นที่ให�กับผู�ปฏิบัติงาน 
♦ มีการวิเคราะหAข�อมูลสถิติอุบัติเหตุและวิเคราะหAลักษณะงานที่มักเกิดอุบัติเหตุบ�อยๆ 
♦ มีการซ�อมบํารุงเคร่ืองจักรอย�างสมํ่าเสมอ 
♦ ตรวจสอบฉนวนกันเสียงจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าเป;นประจําทุกป9 
♦ มีห�องควบคุมการเดินเคร่ือง 
♦ จัดอุปกรณAป�องกันเสียงให�แก�พนักงานที่ต�องปฏิบัติงานในพืน้ที่ทีม่เีสียงดัง 
♦ ตรวจวัดระดับเสียงเป;นประจํา และตรวจวัดระดับการได�ยินของคนงานที่ได�รับเสียงดังทุกป9 
♦ พนักงานที่ทํางานกับสารเคมีจะได�รับการตรวจสุขภาพพิเศษ ป9ละ 1 ครั้ง 
♦ จัดทําโครงการอนุรักษAการได�ยิน 
♦ มีฉนวนป�องกันความร�อนจากเคร่ืองจักร 
♦ ตรวจวัดระดับความร�อนในพื้นทีป่ฏิบตัิงาน 
♦ ตรวจสอบสภาพของท�อส�งกhาซเป;นประจํา 



  โรงไฟฟ�าวังน�อยได�ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมตามที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหAผลกระทบส่ิงแวดล�อมอย�างเคร�งครัดใน
ทุกด�าน เช�น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ํา เป;นต�น สําหรับผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในป� 2562 พบว4า ค4ามลสารต4างๆ ที่ระบายออก
จากโรงไฟฟ�าวังนอยทั้งหมดมีค4าดีกว4าค4าควบคุมและเกณฑAมาตรฐานกําหนด 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

คุณภาพอากาศ 

คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล4อง 
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  โรงไฟฟ�าวังน�อยตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล�องโรงไฟฟ�า คือ     
กhาซออกไซดAของไนโตรเจน (NOX) กhาซซัลเฟอรAไดออกไซดA (SO2) และฝุ�นละออง (PM) ดังนี้ 
♦ ตรวจวัดจากปล�องโรงไฟฟ�าแบบต�อเนื่องตลอดเวลา (CEMS) 
♦ ตรวจวัดจากปล�องโรงไฟฟ�าแบบครั้งคราว (Stack Sampling) ป9ละ 2 ครั้ง 

 ผลการตรวจวัดป� 2562 พบว4า กBาซออกไซดAของไนโตรเจน 
(NOX) กBาซซัลเฟอรAไดออกไซดA  (SO2) และฝุKนละออง (PM) ที่
ตรวจวัดทั้งหมดมีค4าดีกว4าค4าควบคุมและเกณฑAมาตรฐานกําหนด 
และตลอดระยะเวลาตั้งแต�เริ่มมีการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ�าเม่ือป9 2539 
จนถึงปdจจุบัน พบว�า ผลการตรวจวัดมีค�าดีกว�าค�าควบคุมและเกณฑA
มาตรฐานกําหนดตลอดมาเช�นกัน 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล�องแบบคร้ังคราวและการตรวจสอบการทํางานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต�อเน่ือง 
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ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายจากปล4องโรงไฟฟ�าวังนอย ป� 2562 

โรงไฟฟ�าวังนอย ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ�าวังนอย ชุดท่ี 4 

8 
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ที่มา : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล�องแบบครั้งคราว ครั้งที่ 1 ระหว�างวันที่ 11-15 มีนาคม 
2562 และครั้งที่ 2 ระหว�างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 



คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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 ผลการตรวจวัดป� 2562 พบว4า กBาซซัลเฟอรAไดออกไซดA (SO2) กBาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดA (NO2) และฝุKนละอองรวม (TSP) มีค4าอยู4ในเกณฑA
มาตรฐานกําหนด ส4วนฝุKนละอองขนาดไม4เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค4า
เกินเกณฑAมาตรฐานเล็กนอย จํานวน 3 วัน คือ วันที่ 30-31 มกราคม 2562 
และ 13 กุมภาพันธA 2562 เนื่องจากในช4วงเวลาดังกล4าวมีสภาพอุตุนิยม 
วิทยาที่มีความสามารถในการระบายอากาศที่ตํ่า โดยมีความกดอากาศสูง 
ลมสงบ อากาศนิ่ง ฝนตกนอย ทําใหฝุKนละอองสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ช4วงเวลาดังกล4าวมีกิจกรรมการเผาในที่โล4งเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ�า และประเทศไทยประสบปUญหาฝุKนละอองเกิน
มาตรฐานในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย นอกจากนี้ยัง
มีการปรับปรุงถนนดานหลังโรงไฟฟ�าวังนอยจึงทําใหผลการตรวจวัดมีค4า
เกินมาตรฐานในบางช4วงเวลา 

  โรงไฟฟ�าวังน�อยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป คือ        
กhาซซัลเฟอรAไดออกไซดA (SO2) กhาซไนโตรเจนไดออกไซดA (NO2) ฝุ�นละอองรวม (TSP)  
และฝุ�นละอองขนาดไม�เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ดังนี้  
♦ ตรวจวัดแบบต�อเนื่องตลอดเวลา จํานวน 2 สถานี คือ วัดไพรฑูริยAถนิมาราม และ

ด�านหลังโรงไฟฟ�าวังน�อย นอกจากนี้ ยังมีสถานีตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาต�อเนื่อง
ตลอดเวลา ภายในบริเวณโรงไฟฟ�าวังน�อย 

♦ ตรวจวัดแบบครั้งคราว ป9ละ 2 ครั้ง จํานวน 5 สถานี คือ โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลหนองโรง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศAพิทยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
โรงเรียนวัดสว�างอารมณA และโรงเรียนหิรัญพงศAอนุสรณA 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิตA แอนดA เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนทA จํากดั  
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ป� 2562 

มกราคม-มิถุนายน 2559 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
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มกราคม-มิถุนายน 2562 
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  โรงไฟฟ�าวังน�อยตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย จํานวน 3 จุด ได�แก� สถานีไฟฟ�าแรงสูง    
วังน�อย โรงเรียนวัดลําพระยา และโรงเรียนวัดสว�างอารมณA 

ระดับเสียง 

11 

ผลการตรวจ วัดป�  2562 
พบว�า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 
ช่ัวโมง มีค�าระหว�าง 47.1-61.8  
เดซิ เบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด มีค�าระหว�าง 73.2-
96.2 เดซิเบลเอ ซึ่งท้ังหมดมี
ค4าอยู4 ในเกณฑAมาตรฐาน
กําหนด คือไม�เกิน 70 และ 115 
เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

 

การตรวจวัดระดับเสียง 
โดย บริษัท ยูไนเต็ด 
แอนนาลสิตA แอนดA 

เอ็นจเินียร่ิง 
คอนซลัแตนทA จํากดั  

หมายเหตุ ครั้งที่ 1 ตรวจวัดระหว�างวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 
คร้ังที่ 2 ตรวจวัดระหว�างวันที่ 5-7 กันยายน 2562  



คุณภาพนํ้า 

คุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ�า 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งก4อนระบายออกจากโรงไฟฟ�าวังนอย ป� 2562 
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  โรงไฟฟ�าวังน�อยมีระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต�างๆ ในโรงไฟฟ�า ได�แก�  
ระบบบําบัดน้ําเสียด�วยจุลินทรียA บ�อปรับสะเทินทางเคมี บ�อดักน้ํามัน โดยน้ําทิ้งที่ผ�านการ
บําบัดแล�วจะไหลไปรวมกันในบ�อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) เพ่ือกักไว�ให�ตกตะกอนก�อน 
จากนั้นจึงไหลล�นไปบ�อหน�วงน้ํา (Retention Pond) เพ่ือปล�อยให�มีการฟอกตัวตามธรรมชาติ
ก�อนไหลล�นสู�ท�อระบายน้ําและคลอง 26 ต�อไป โดยน้ําทิ้งก�อนระบายลงคลอง 26 โรงไฟฟ�า
วังน�อยจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทั้งแบบต�อเนื่องตลอดเวลาและแบบครั้งคราว   เดือน
ละ 1 ครั้ง 
 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก4อนปล4อยออกจากบ4อหน4วงน้ําเพื่อระบายลง
คลอง 26 ป� 2562 พบว4า ทั้งหมดมีค4าอยู4ในเกณฑAมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ํา
ชลประทาน ตามคําส่ังชลประทาน ที่ 18/2561 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม (พ.ศ.2559) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) และค�าควบคุมตามที่
กําหนดในรายงานการวิเคราะหAผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
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  โรงไฟฟ�าวังน�อยทําการเก็บตัวอย�างและวิเคราะหAคุณภาพน้ําผิวดิน ป9ละ   
2 ครั้ง คือ ในเดือนเมษายน (ฤดูแล�ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) จํานวน 4 จุด คือ 
1. จุดสูบน้ําคลองระพีพัฒนA บริเวณประตูน้ํา 
2. คลอง 26 บริเวณจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�า 
3. คลอง 26 บริเวณท�ายน้ําของจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�าประมาณ 500 เมตร 
4. คลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�าประมาณ 500 เมตร 

คุณภาพนํ้าผิวดิน 

ป9 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยมีการระบายน้ําทิ้งลงคลอง 26 ปริมาณระหว�าง 7,532-
137,998 ลูกบาศกAเมตร/เดือน ทั้งนี้  โรงไฟฟ�าวังน�อยได�รับอนุญาตจากสํานัก         
กรมชลประทานที่ 10 ให�ระบายน้ําลงคลอง 26 ได�ไม�เกิน 0.21 ลูกบาศกAเมตร/วินาที 
หรือ 544,320-562,464 ลูกบาศกAเมตร/เดือน 

ปริมาณการระบายนํ้าทิ้งลงคลอง 26 ป� 2562 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน บริเวณคลองระพีพัฒนA 

ผลการตรวจ วัดป�  2562  พบว4 า  ดั ชนี
คุณภาพน้ําผิวดินท่ีตรวจวัดท้ังหมดมีค4าอยู4
ใน เกณฑAมาตรฐานคุณภาพน้ํ า ผิวดิน 
ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแห4งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 
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  คลอง 26 เป;นคลองชลประทานเพ่ือการรองรับน้ําที่ระบายจากการเกษตร 
คุณภาพน้ําผิวดินในคลอง 26 ปdจจุบันยังไม�มีมาตรฐานกําหนด ดังนั้น ผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ําบริเวณจุดปล�อยน้ําทิ้งของโรงไฟฟ�าจึงเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําที่จุดเหนือน้ํา
และท�ายน้ําเพ่ือดูการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น... ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในคลอง 26        
ป� 2562 พบว4า ดัชนีคุณภาพน้ําทั้ง 3 จุด โดยภาพรวมมีค4าใกลเคียงกัน แต�หากนําผล
การตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตาม
ประเภทน้ําผิวดินของแม�น้ําเจ�าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เร่ือง กําหนดประเภทของแหล�งน้ําในแม�น้ําเจ�าพระยา และประกาศคณะ 
กรรมการส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) พบว�า ทุกดัชนีที่ตรวจวัดทั้ง 3 จุด มีค�า
อยู�ในเกณฑAมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ยกเว�น ค�าบีโอดี มีค�าเกินเกณฑA
มาตรฐานเล็กน�อย คือ ผลการตรวจวัดมีค�าระหว�าง 3.1-4.7 มิลลิกรัมต�อลิตร มาตรฐานน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดไว�ไม�เกิน 2 มิลลิกรัมต�อลิตร 

ป9 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยมีการสูบน้ําดิบจากคลองระพีพัฒนA ปริมาณระหว�าง 172,059-
547,461 ลูกบาศกAเมตร/เดือน ทั้งนี้ โรงไฟฟ�าวังน�อยได�รับอนุญาตจากโครงการส�งน้ําและ
บํารุงรักษาป�าสักใต�ให�สูบน้ําจากคลองระพีพัฒนAได�ไม�เกิน 2,400,000 ลูกบาศกAเมตร/เดือน 

ปริมาณการสูบนํ้าจากคลองระพีพัฒนA ป� 2562 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน บริเวณคลอง 26 
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  โรงไฟฟ�าวังน�อยได�รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลให�สูบน้ําบาดาล
ขึ้นมาใช�ได�ไม�เกิน 1,280 ลูกบาศกAเมตรต�อวัน ป9 2562 โรงไฟฟ�ามีการสูบน้ําบาดาล
ขึ้นมาใช�เฉล่ีย 90 ลูกบาศกAเมตรต�อวัน และโรงไฟฟ�าก็ได�มีการตรวจสอบบ�อบาดาลและ
คุณภาพน้ําใต�ดินอย�างสมํ่าเสมอ ดังนี้ 
♦ ตรวจสอบระดับการทรุดตัวของดิน ป9ละ 1 ครั้ง 
♦ ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต�ดิน ป9ละ 2 ครั้ง ในฤดูแล�ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม) 

คุณภาพนํ้าใตดิน 

 ผลการตรวจสอบระดับการทรุดตัวของดิน ต้ังแต4เริ่มมีการก4อสราง
โรงไฟฟ�าวังนอยจนถึงปUจจุบัน ป� 2542-2562 ยังไม4มีการทรุดตัวของดิน 
 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ป� 2562 พบว4า ดัชนีคุณภาพน้ํา
ทั้งหมดที่ตรวจวัดมีค4าอยู4ในเกณฑAอนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่
จะใชบรโิภคได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

การเก็บตัวอย�างคุณภาพนํ้าใต�ดนิ 
โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิตA แอนดA เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนทA จํากดั  
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  การสํารวจด�านนิเวศวิทยาแหล�งน้ําเป;นการติดตามตรวจสอบจํานวนชนิดและ
ปริมาณของแพลงกAตอนพืช แพลงกAตอนสัตวA และสัตวAหน�าดิน เพ่ือประเมินถึงแหล�ง
อาหารและแหล�งที่อยู�อาศัยของสัตวAน้ําในแหล�งน้ําที่โรงไฟฟ�าวังน�อยใช�ประโยชนAในแง�
การสูบน้ํามาใช� (คลองระพีพัฒนA) และการปล�อยน้ําลงไป (คลอง 26) การสํารวจ
ดําเนินการโดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
ดําเนินการป9ละ 2 ครั้ง ในฤดูแล�ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม) จํานวน 4 จุด 
เช�นเดียวกับการเก็บตัวอย�างน้ําผิวดิน คือ 
♦ จุดสูบน้ําคลองระพีพัฒนA บริเวณประตูน้ํา 
♦ คลอง 26 บริเวณจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�า 
♦ คลอง 26 บริเวณท�ายน้ําของจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�าประมาณ 500 เมตร 
♦ คลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปล�อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ�าประมาณ 500 เมตร 

นิเวศวิทยาแหล4งนํ้า 

ผลการสํารวจพบว4า 
♦ แพลงกAตอนพืชที่พบเป;นชนดิทีบ่�งช้ีได�ถงึแหล�งน้ํามสีารอาหารปานกลางจนถงึสูง  
♦ แพลงกAตอนสัตวAที่พบส�วนใหญ�เป;นชนิดที่พบได�ทั่วไปในแหล�งน้ําจืด 
♦ สัตวAหน�าดินที่พบส�วนใหญ�เป;นชนิดที่เจริญเติบโตได�ดีในที่มีออกซิเจนน�อย 

การเก็บตัวอย�างแพลงกAตอนและสัตวAหน�าดิน 
โดยภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA  

ตัวอย�างสัตวAหน�าดินท่ีพบ 
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การสํารวจความคิดเห็น 

  โรงไฟฟ�าวังน�อยทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อยเป;น
ประจํา ในป9 2562 ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย 
โดยภาควิชาวิทยาศาสตรAส่ิงแวดล�อม คณะส่ิงแวดล�อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
ระหว�างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยทําการสํารวจตัวแทนภาค
ประชาชนจํานวน 642 ครัวเรือน และกลุ�มผู�นําของหน�วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
และสถาบันทางศาสนา จํานวน 87 องคAกร ครอบคลุมพื้นที่  3 จังหวัด 4 อําเภอ          
12 ตําบล 61 หมู�บ�าน ได�แก� 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด�วย ต.วังจุฬา        
ต.ข�าวงาม ต.วังน�อย ต.ลําตาเสา ต.ชะแมบ ต.สนับทึบ และ ต.หันตะเภา อ.วังน�อย       
2) จังหวัดปทุมธานี ประกอบด�วย ต.บึงกาสาม ต.บึงชําอ�อ อ.หนองเสือ และ ต.คลองหก 
ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง และ 3) จ.สระบุรี ประกอบด�วย ต.หนองโรง อ.หนองแค 
  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมต�อการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ�าวังน�อย พบว�า ตัวแทนภาคประชาชนส�วนใหญ� ร�อยละ 79.10 มีความพึงพอใจ
ต�อการดําเนินงานของโรงไฟฟ�าวังน�อย ร�อยละ 14.80 ไม�แสดงความคิดเห็น และร�อยละ 
6.10 ไม�พึงพอใจ ส�วนตัวแทนกลุ�มผู�นําชุมชน พบว�า ร�อยละ 90.80 มีความพึงพอใจต�อ
การดําเนินงานของโรงไฟฟ�าวังน�อย ร�อยละ 4.60 ไม�แสดงความคิดเห็น และร�อยละ 4.60 
ไม�พึงพอใจเท�ากับกลุ�มที่ไม�แสดงความคิดเห็น 



รูปกิจกรรม ป� 2562 

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยสนับสนุนและเข�าร�วม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด�วยหัวใจ” ร�วมกันพัฒนา      
ลําคลอง จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลอง 6 

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะกรรมการผู�ตรวจการสิ่งแวดล�อม
โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมสังเกตการณAการเก็บตัวอย�างน้ําผิวดินใน
คลอง 26  
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วันที่ 10-12 และ 23-25 กรกฎาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัด
โครงการ “เชิญท�านเย่ียมบ�านเรา” เป�ดบ�านต�อนรับนักเรียนจาก
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ�า จํานวน 6 โรงเรียน เข�ามาศึกษาดูงาน
โรงไฟฟ�าวังน�อย โดยมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตไฟฟ�า และนําคณะเย่ียมชมโรงไฟฟ�าวังน�อย ชุดที่ 4  

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดปฐมนิเทศเครือข�าย
เยาวชน “รักษAพลังงานและสิ่งแวดล�อม” นําคณะเยาวชนที่เข�า
ร�วมกิจกรรมค�ายเยาวชนเย่ียมชมโรงไฟฟ�าวังน�อย  

วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดกิจกรรม “รักษAพลังงานและสิ่งแวดล�อม” ให�นักเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ�า เพื่อเสริมสร�างความรู�และ
ทักษะในการอนุรักษAและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมถึงการตรวจวัดและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล�อมในชุมชน ณ อุทยาน
สิ่งแวดล�อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 



วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดซ�อมอพยพหนไีฟให�แก�คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธAอุปภัมภA 

วันที่ 13 และ 22 กุมภาพันธA 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดซ�อมอพยพหนีไฟ
ให�แก�คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม และโรงเรียน
เจริญวิทยา 
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วันที่ 8 และ 15 มีนาคม 2562 จัดซ�อมอพยพหนไีฟให�แก�คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎรAบํารุง และโรงเรียนวัดเจริญบุญ  

โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมกับสํานักงานพัฒนาการอําเภอวังน�อยได�จัด
ให�นําสินค�า OTOP ของอําเภอวังน�อย เข�ามาจัดจําหน�ายให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ�าวังน�อยเป;นประจําทุกเดือน และระหว�าง
วันที่ 22-26 เมษายน 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยได�นําชุมชนรอบ
โรงไฟฟ�าไปร�วมออกร�านจําหน�ายสินค�าในงาน “ตลาดนัดชุมชน 
กฟผ. ประจําป9 2562” ณ สํานักงานใหญ� กฟผ.  

โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดอบรมหลักสูตร 
“การป�องกนัและระงบัอัคคภียัเบื้องต�น” 
และการอพยพหนไีฟให�แก�นกัเรียนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ�า 19 โรงเรียน  

โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดอบรม 
หลักสูตร “การป�องกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองต�น” และการอพยพหนี
ไฟให�แก�นกัเรียนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ�า 

วงัน�อย 19 โรงเรียน  

ระหว�างเดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2562 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยแก�
สํานักงานวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทยจัดทําโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑAอาหารจากเห็ดเพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ�าวังน�อย  

รูปกิจกรรม ป� 2562 
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วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมกิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญสาธารณประโยชนA “เราทําความดีด�วยหัวใจ” ในโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904. วปร. ร�วมกันทําความสะอาด    
ศาสนสถาน บริเวณวัดธรรมจริยา 

วันที่  27 พฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดกิจกรรมพิธีมอบ
ทุนการศึกษาประจําป9 2562 ให�แก�นักเรียนที่อยู�รอบโรงไฟฟ�าวังน�อย 
จํานวน 114 ทุน  

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยรับรางวัลเกียรติยศ
สถานประกอบกิจการต�นแบบดี เด�นด�านความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ประจําป9 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธA 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยสนับสนุนอุปกรณA
การศึกษา ของรางวัล และจัดแสดงผลงานวิชาการที่โรงเรียน  
วัดสว�างอารมณA ต.วังจุฬา อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยรับรางวัลโล�ประกาศเกียรติคุณ
ระดับทอง ป9ที่ 2 กิจกรรมการรณรงคAลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทํางาน
ให�เป;นศูนยA (Zero Accident) ประจําป9 2562 ในงานความปลอดภัยและ    
อาชีวอนามัยแห�งชาติ คร้ังที่ 33 
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วันที่ 30 มกราคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมกิจกรรมโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ค ร้ังที่  1 ประจําป9 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงคA วัดลําพระยา  

ระหว�างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยพาคณะ
ชมรมกํานัน-ผู�ใหญ�บ�าน อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 
130 คน เข�าเย่ียมชมและศึกษาดูงานด�านกระบวนการผลิตและ
การดูแลจัดการด�านสิ่งแวดล�อมของโรงไฟฟ�าพลังน้ําเขื่อนวชิรา
ลงกรณA อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสร�างความรู�ความ
เข�าใจด�านพลังงาน  

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต�นและ
การช�วยชีวิตขั้นพื้นฐานและความรู�เกี่ยวกับโรคลมแดดให�แก�เจ�าหน�าที่ อสม. โดยมี
พยาบาลวิชาชีพและเจ�าหน�าที่สาธารณสุขเป;นวิทยากรให�ความรู� รวมถึงมีการ
มอบเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ�า (AED) จํานวน 1 เคร่ือง ให�แก�สาธารณสุขอําเภอ  
วังน�อย เพื่อส�งมอบต�อให�แก�โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลวังจุฬา  

วันที่ 17 มีนาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการ
กุศล ในงาน “WANGNOI MINI MARATHON 2019” ณ สนามกอลAฟ 
อโยธยาลิงสA พร�อมร�วมสนับสนุนเงินจํานวน 100,000 บาท และน้ําดื่ม 
จํานวน 1,200 ขวด  

ระหว�างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 โรงไฟฟ�าวังน�อย
ร�วมถวายเทียนประจําพรรษา เคร่ืองสังฆทาน น้ําดื่ม พัด
ลม และยารักษาโรค ให�แก�วัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�า 
จํานวน 25 วัด เนื่องในโอกาสวันเข�าพรรษา  

โรงไฟฟ�าวังน�อยร�วมทอดกฐินประจําป9 2562 ณ วัดต�างๆ ในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ�าวังน�อย จํานวน 26 วัด โดยได�ถวายเงินให�วัดละ 10,000 บาท 
พร�อมน้ําดื่ม จํานวน 10 ลัง  



รายงานส่ิงแวดล�อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ�าวังน�อย ประจําป9 2562 
จัดทําโดย กองติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม ฝ�ายส่ิงแวดล�อมโครงการ 
พิมพAท่ี กองสร�างสรรคAและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ฝ�ายสื่อสารและประชาสัมพันธAองคAการ 
การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 
53 หมู� 2 ถ.จรัญสนิทวงศA ต.บางกรวย  
อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 


