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1 เกี่ยวกับ กฟผ. 



การไฟฟ!าฝ#ายผลิตแห)งประเทศไทย (กฟผ.)         
เป�นรัฐวิสาหกิจด�านกิจการพลังงานภายใต�การกำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให�ได�มา 
และจำหน(ายพลังงานไฟฟ*าให�แก(การไฟฟ*านครหลวง (กฟน.)       
การไฟฟ*าส(วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู�ใช�ไฟฟ*าตามกฎหมายกำหนด และ
ประเทศใกล�เคียง พร�อมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการไฟฟ*า
ภายใต�พระราชบัญญัติ กฟผ. 
 
ฝ#ายส่ิงแวดลอมโครงการ เป�นหน(วยงานรับผิดชอบการ
ดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมสำหรับการพัฒนาแหล(งผลิตไฟฟ*าของ 
กฟผ. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม ทั้งในระยะก(อสร�างและระยะดำเนินการ ตลอดจน
จัดทำรายงานสิ่งแวดล�อม 
 
รายงานส่ิงแวดลอมฉบับประชาชนโรงไฟฟ!าวังนอย 
ประจําป� 2563 ฉบับนี้ เป�นฉบับท่ี 11 ได�รวบรวมผลการ
ปฏิบั ติตามตามมาตรการป*อง กันและแก� ไ ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมตามท่ีกําหนดไว�ในรายงานการวิเคราะห?ผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อม (EIA) ในปC 2563 เพ่ือเผยแพร(ให�กับประชาชนท่ีอยู(
รอบๆ โรงไฟฟ*า วังน�อยและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได�มี
ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ*าวังน�อย
มากข้ึน 
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เก่ียวกับ กฟผ. 



ทําความรูจัก “โรงไฟฟ!าวังนอย” 

การใชเช้ือเพลิง 
♦ โรงไฟฟ*าวังน�อย ชุดที่ 3 ใช�กHาซธรรมชาติเป�นเช้ือเพลิงหลัก และนํ้ามันดีเซล

เป�นเช้ือเพลิงสํารอง 
♦ โรงไฟฟ*าวังน�อย ชุดที่ 4 ใช�กHาซธรรมชาติเป�นเช้ือเพลิงเพียงอย(างเดียว  
 

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ!าวังนอย 
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โรงไฟฟ!าวังนอย ตั้งอยู(เลขที่ 
32 หมู( 4 ต.วังจุฬา อ.วังน�อย                
จ.พระนครศรีอยุธยา บนเน้ือที่
ป ร ะ ม า ณ  1 , 0 5 0  ไ ร(  เ ป� น
โรงไฟฟ*าพลั งความร�อนร(วม 
จํานวน 2 ชุด คือ โรง ไฟฟ* า      
ชุดที่ 3 และโรงไฟฟ*า ชุดที่ 4 มี
กํ า ลั ง ผ ลิ ต ร ว ม  1 , 5 2 6 . 6 9       
เมกะวัตต? ส(วนโรงไฟฟ*าวังน�อย 
ชุดที่ 1-2 ถูกปลดออกจากระบบ
ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ* า ตั้ ง แ ต( วั น ที่       
31 ธันวาคม 2561 
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ระดับเสียง 

♦ ระบบป!องกันมลพิษ : ติดตั้งระบบควบคุมการเกิด
กHาซออกไซด?ของไนโตรเจน (Dry Low NOX Burner) 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดอัตราการระบายกHาซออกไซด?ของไนโตรเจน 

♦ การตรวจวัด : ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปล(องแบบต(อเน่ือง และเช่ือมโยงผลการตรวจวัดไปยังจอแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

♦ มาตรฐาน : ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให�ดีกว(าค(าควบคุมและ
ค(ามาตรฐานที่กําหนด 

การป!องกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม 

คุณภาพอากาศ 

ห�องคลุมเคร่ืองจักร 

 

♦ ระบบป!องกันมลพิษ : ติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) สร�างห�องคลุม
เคร่ืองจักรบริเวณห�องเผาไหม�ของเคร่ืองกังหันกHาซ เคร่ืองจักรและอุปกรณ?ที่
มีเสียงดัง กําหนดให�มีค(าระดับความดังเสียงไม(เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะห(าง
จากแหล(งกําเนิดเสียง 1 เมตร จัดให�มีป*ายหรือสัญลักษณ?บริเวณพื้นที่ที่มี
เสียงดัง และจัดให�มีอุปกรณ?ป*องกันเสียงสําหรับพนักงานที่เข�าไปปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง 

♦ การตรวจวัด : ตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ*า ปCละ 2 คร้ัง 
♦ มาตรฐาน : ควบคุมให�ดีกว(าค(ามาตรฐานที่กําหนด 
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นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต นํ้าทิ้งจากอาคาร นํ้าทิ้งที่มีนํ้ามันปนเปdeอน 

ระบบบําบัดนํ้าเสียด�วยจุลินทรีย? บ(อดักนํ้ามัน 

บ(อพักนํ้าทิ้ง (Holding Pond) 

บ(อหน(วงนํ้า (Retention Pond) 

บ(อปรับสะเทินทางเคมี 

มีอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงแบบต(อเนื่อง 

คุณภาพนํ้า 

คลอง 26 

รดน้ําต�นไม�ในโรงไฟฟ*า 

♦ ระบบป!องกันมลพิษ : มีระบบบําบัดนํ้าเสีย บ(อพักนํ้าทิ้ง บ(อหน(วงนํ้า 
ทําความสะอาดบ(อพักนํ้าทิ้ง บ(อหน(วงนํ้า และรางระบายนํ้าอย(างสมํ่าเสมอ 

♦ การตรวจวัด : ติดตั้งอุปกรณ?ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอย(างต(อเน่ือง 
เช่ือมโยงผลการตรวจวัดอุณหภูมินํ้าทิ้งไปยังจอแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล�อมบริเวณด�านหน�าโรงไฟฟ*าวังน�อย บริเวณใกล�กับจุด
ปล(อยนํ้าทิ้งข�างวัดไพรฑูริย?ถนิมาราม 

♦ มาตรฐาน : ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งให�ดีกว(าค(าควบคุมและค(ามาตรฐานที่
กําหนด 

บ(อหน(วงน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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♦ มีป*ายสัญญาณจราจรในบริเวณโรงไฟฟ*า 
♦ จํากัดความเร็วของรถท่ีว่ิงในพ้ืนท่ีโครงการไม(ให�เกิน 40 กิโลเมตรต(อช่ัวโมง  
♦ ติดต้ังไฟส(องสว(างบริเวณทางแยกต(างๆ ภายในโรงไฟฟ*า 

การคมนาคมขนส)ง 

♦ ขยะทุกประเภทจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ*าวังน�อยจะว(าจ�าง
บริษัทเอกชนที่ได�รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด
ด�วยวิธีที่ถูกต�องตามหลักวิชาการ 

♦ กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ของโรงไฟฟ*าวังน�อย ได�รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให� นําไปกําจัดด�วย
วิธีการถมที่ลุ(มภายในพื้นที่โรงไฟฟ*าวังน�อย 

การจัดการขยะ 

สัญญาณจราจรและป*ายจํากัดความเร็ว 



♦ ประชาสัมพันธ? สร�างความเข�าใจกับประชาชนในรูปแบบต(างๆ เช(น 
การศึกษาดูงาน แผ(นพับ บอร?ดประชาสัมพันธ? เป�นต�น 

♦ จัดกล(องรับความคิดเห็นเพื่อรับฟnงความคิดเห็นของชุมชน 
♦ จัดอบรมเด็กและเยาวชนให�มีความรู� ความเข�าใจและทักษะในการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ เสียง และการจัดการขยะ 
♦ มอบทุนการศึกษาแก(เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ*าวังน�อย 
♦ จัดให�มีการเรียนรู� และฝpกฝนการป*องกันอุบัติภัยต(างๆ ให�แก(ประชาชน

เป�นประจําทุกปC 
♦ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ปCละ 2 คร้ัง และคณะอนุกรรมการ

ไตรภาคี ปCละ 4 คร้ัง 

เศรษฐกิจ สังคม และการมีส)วนร)วม 
6 

การอบรมดับเพลงิเบ้ืองต�นให�ชุมชน 

การมอบทุนการศึกษา 

การศึกษาดูงาน 

ร(วมประชุมรับฟnงความคิดเห็นผู�นําชุมชนในการประชุมสภากาแฟจังหวัด  
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สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

การป!องกัน 
♦ มีการตรวจสอบ ซ(อมบํารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ? อย(างสมํ่าเสมอ 
♦ มีการติดตั้งฉนวนป*องกันความร�อนจากเคร่ืองจักร 
♦ มีการอบรมกฎความปลอดภัยให�กับผู�ปฏิบัติงาน 
♦ มีการซ�อมแผนฉุกเฉินเป�นประจํา เช(น สารเคมีร่ัวไหล เป�นต�น 
♦ มีการจัดเตรียมอุปกรณ?ป*องกันอันตรายส(วนบุคคลให�กับพนักงาน 
♦ มีการวิเคราะห?ข�อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
การตรวจวัด 
♦ ตรวจวัดสภาพแวดล�อมในการทํางานเป�นประจํา เช(น สารเคมี ความร�อน   

แสงสว(าง เสียง เป�นต�น 
♦ ตรวจสุขภาพพิเศษพนักงานที่ทํางานกับสารเคมี เสียงดัง ปCละ 1 คร้ัง  
มาตรฐาน 
♦ ควบคุมสภาพแวดล�อมในการทํางานให�ดีกว(าค(ามาตรฐานที่กําหนด 
♦ ผ(านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(OHSAS 18001) 
♦ ปC 2563 ได�รับรางวัลรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด(นด�าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ระดับประเทศ 
(ระดับแพลทินัม) 18 ปC ติดต(อกัน และโล(ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปCที่ 3 
กิจกรรมการรณรงค?ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทํางานให�เป�นศูนย? 

รางวัลอุบัติเหตุเป�นศูนย? 

รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบด�านความปลอดภัย 



การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 

  โรงไฟฟ*าวังน�อยตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล(องโรงไฟฟ*า คือ      
กHาซออกไซด?ของไนโตรเจน (NOX) กHาซซัลเฟอร?ไดออกไซด? (SO2) และฝุqนละออง 
(PM) แบบต(อเน่ืองตลอดเวลา และแบบคร้ังคราว ปCละ 2 คร้ัง 

  ผลการตรวจวัดป� 2563 พบว(า มลสารท้ังหมดท่ีระบายออกจาก
ปล)องโรงไฟฟ!าวังนอยมีค)าดีกว)าค)าควบคุมและมาตรฐานกําหนด และ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต( เ ร่ิมมีการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ*าเ ม่ือปC 2539 จนถึง
ปnจจุบัน พบว(า ผลการตรวจวัดมีค(าดีกว(าค(าควบคุมและมาตรฐานกําหนด
ตลอดมา 
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คุณภาพอากาศจากปล)อง 

คุณภาพอากาศ 

  โรงไฟฟ*าวังน�อยได�ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมอย(างเคร(งครัดในทุกด�าน เช(น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพนํ้า เป�นต�น โดยผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม         
ป� 2563 พบว)า ค)ามลสารต)างๆ ท่ีระบายออกจากโรงไฟฟ!าวังนอย
ท้ังหมดมีค)าดีกว)าค)าควบคุมและมาตรฐานกําหนด 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล)อง ป� 2563 

โรงไฟฟ!าวังนอย ชุดท่ี 3 โรงไฟฟ!าวังนอย ชุดท่ี 4 

ฝุqน
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ง 
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  โรงไฟฟ*าวังน�อยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป คือ 
กHาซซัลเฟอร?ไดออกไซด? (SO2) กHาซไนโตรเจนไดออกไซด? (NO2) ฝุqนละอองรวม 
(TSP) และฝุqนละอองขนาดไม(เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ดังน้ี  
♦ ตรวจวัดแบบต(อเน่ืองตลอดเวลา จํานวน 2 สถานี คือ วัดไพรฑูริย?     

ถนิมาราม และด�านหลังโรงไฟฟ*าวังน�อย 
♦ ตรวจวัดแบบคร้ังคราว ปCละ 2 คร้ัง จํานวน 5 สถานี คือ โรงพยาบาล

ส(งเสริมสุขภาพตําบลหนองโรง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ?พิทยา 
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดสว(างอารมณ? และโรงเรียน    
หิรัญพงศ?อนุสรณ? 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 10 

  ผลการตรวจวัดป� 2563 พบว(า กFาซซัลเฟอรHไดออกไซดH (SO2)           
กFาซไนโตรเจนไดออกไซดH (NO2) และฝุ#นละอองรวม (TSP) มีค)าอยู)ใน
เกณฑHมาตรฐานกําหนด ส)วนฝุ#นละอองขนาดไม)เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
มีค)าเกินมาตรฐาน จํานวน 2 วัน คือ วันที่ 2 และ 24 กุมภาพันธ? 2563 
เน่ืองจากในช(วงเวลาดังกล(าวมีสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีความสามารถในการ
ระบายอากาศที่ต่ํา โดยมีความกดอากาศสูง ลมสงบ อากาศน่ิง ทําให�ฝุqนละออง
สะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช(วงเวลาดังกล(าวมีกิจกรรมการเผาหญ�าบริเวณ
ใกล�เคียงกับสถานี โดยปริมาณฝุqนละอองขนาดไม(เกิน 10 ไมครอน มีปริมาณ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ?มลพิษทางอากาศของประเทศไทย    

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ป� 2563 



  โรงไฟฟ*าวังน�อยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ*าวังน�อย จํานวน 3 จุด ได�แก( 
สถานีไฟฟ*าแรงสูงวังน�อย โรงเรียนวัดลําพระยา และโรงเรียนวัดสว(างอารมณ?   
ปCละ 2 คร้ัง 

  ผลการตรวจวัดป� 2563 พบว(า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค(า
ระหว(าง 49.6-63.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด มีค(าระหว(าง 79.8-94.4  
เดซิเบลเอ ท้ังหมดมีค)าอยู)ในเกณฑHมาตรฐานกําหนด คือไม(เกิน 70 และ 115 
เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

12 

การตรวจวัดระดับเสียง 

ระดับเสียง 



  โรงไฟฟ*าวังน�อยมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ งก(อนระบายลง      
คลอง 26 ทั้งแบบต(อเน่ืองตลอดเวลา และแบบคร้ังคราว เดือนละ 1 คร้ัง 
 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิง ป� 2563 พบว(า ท้ังหมดมีค)าอยู)ใน
เกณฑHมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงและค)าควบคุมตามท่ีกําหนดในรายงาน
การวิเคราะหHผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13 
คุณภาพนํ้า 

คุณภาพนํ้าทิง้ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง ป� 2563 



ปริมาณการระบายนํ้าท้ิงลงคลอง 26 ป� 2563 14 

  โรงไฟฟ*าวังน�อยทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ปCละ 2 คร้ัง คือ 
ในเดือนเมษายน (ฤดูแล�ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) จํานวน 4 จุด คือ 
1. คลอง 26 บริเวณจุดปล(อยนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ*า 
2. คลอง 26 บริเวณท�ายนํ้าของจุดปล(อยนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ*า 
3. คลอง 26 บริเวณเหนือนํ้าของจุดปล(อยนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ*า 
4. จุดสูบนํ้าคลองระพีพัฒน? บริเวณประตูน้ํา 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า คลอง 26 ป�  2563 พบว( า       
ดัชนีคุณภาพนํ้าท้ัง 3 จุด โดยภาพรวมมีค)าใกลเคียงกัน คลอง 26 เป�น
คลองชลประทานเพื่อการรองรับนํ้าที่ระบายจากการเกษตร คุณภาพ      
นํ้าผิวดินในคลอง 26 ปnจจุบันยังไม(มีมาตรฐานกําหนด ดังน้ัน ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าบริเวณจุดปล(อยนํ้าทิ้งของโรงไฟฟ*าจึงเปรียบเทียบกับ
คุณภาพนํ้าที่จุดเหนือนํ้าและท�ายนํ้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

คุณภาพนํ้าผิวดิน 

  ปC 2563 โรงไฟฟ*าวังน�อยมีการระบายนํ้าทิ้งลงคลอง 26 ปริมาณ
ระหว(าง 65,851-318,848 ลูกบาศก?เมตร/เดือน ทั้งน้ี ไม(เกินปริมาณที่โรงไฟฟ*า
วังน�อยได�รับอนุญาตจากสํานักกรมชลประทานที่ 10 ให�ระบายได�ไม(เกิน            
0.21 ลูกบาศก?เมตร/วินาที หรือ 544,320-562,464 ลูกบาศก?เมตร/เดือน 



15 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า คลองระพีพัฒนH ซึ่งเป�น
คลองที่โรงไฟฟ*าวังน�อยสูบนํ้าดิบขึ้นมาใช� ป� 2563 พบว(า ดัชนี
คุณภาพนํ้าผิวดินที่ตรวจวัด ส)วนใหญ)มีค)าอยู)ในเกณฑHมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าผิวดิน ยกเวน ค)าบีโอดี เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563 
ตรวจวัดได� 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกําหนดไม(มากกว(า      
2 มิลลิกรัม/ลิตร) และค)าออกซิเจนละลาย เม่ือวันที่ 19 ตลุาคม 
2563 ตรวจวัดได� 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกําหนดไม(น�อย
กว(า 4 มิลลิกรัม/ลิตร) ทั้งน้ี โรงไฟฟ*าวังน�อยไม(มีการระบายนํ้าทิ้ง
ลงคลองระพีพัฒน?แต(อย(างใด 

ปริมาณการสูบนํ้าดิบจากคลองระพีพัฒนH ป� 2563 

  ปC 2563 โรงไฟฟ*าวังน�อยมีการสูบนํ้าดิบจากคลองระพีพัฒน? 
ปริมาณระหว(าง 274-546,401 ลูกบาศก?เมตร/เดือน ไม(เกินปริมาณได�รับ
อนุญาตจากโครงการส(งนํ้าและบํารุงรักษาปqาสักใต�ให�สูบนํ้าจากคลอง   
ระพีพัฒน?ได�ไม(เกิน 2,400,000 เมตร/เดือน 



  โรงไฟฟ*าวังน�อยได�รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลให�สูบนํ้า
บาดาลขึ้นมาใช�ได�ไม(เกิน 1,280 ลูกบาศก?เมตรต(อวัน ปC 2563 โรงไฟฟ*ามีการสูบ
นํ้าบาดาลขึ้นมาใช�เฉลี่ย 115 ลูกบาศก?เมตรต(อวัน มีการตรวจสอบระดับการ
ทรุดตัวของดิน ตั้งแต(เร่ิมมีการก(อสร�างจนถึงปnจจุบัน (ปC 2542-2563) พบว(า   
ยังไม(มีการทรุดตัวของดิน และตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต�ดิน ปCละ 2 คร้ัง       
ในฤดูแล�ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม) 

  ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน ป� 2563 พบว(า ดัชนีคุณภาพ
นํ้าท้ังหมดท่ีตรวจวัดมีค)าอยู)ในเกณฑHกําหนดท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
นํ้าบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

16 
คุณภาพนํ้าใตดิน 

การเก็บตัวอย(างน้ําใต�ดิน 



  การสํารวจด�านนิเวศวิทยาแหล(งนํ้าเป�นการติดตามตรวจสอบ
จํานวนชนิดและปริมาณของแพลงก?ตอนพืช แพลงก?ตอนสัตว?  และ        
สัตว?หน�าดิน บริเวณเดียวกับการเก็บตัวอย(างนํ้าผิวดิน จํานวน 4 จุด (โดย
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? ) 
ดําเนินการ ปCละ 2 คร้ัง  ในฤดูแล�ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตุลาคม)  

17 
นิเวศวิทยาแหล)งนํ้า 

  ผลการสํารวจ พบว(า  แพลงกHตอนพืช แพลงกHตอนสัตวH และ    
สัตวHหนาดินท่ีพบ เปUนชนิดท่ีบ)งชี้ไดถงึแหล)งนํ้ามีสารอาหารปานกลางจนถงึ
สงู เจริญเติบโตไดดีในท่ีมีออกซิเจนนอย และพบไดท่ัวไปในแหล)งนํ้าจืด 

การเก็บตัวอย(างแพลงก?ตอนและสัตว?หน�าดิน 

การเก็บตัวอย(างแพลงก?ตอนและสัตว?หน�าดิน
บริเวณจุดปล(อยน้ําท้ิงจากโรงไฟฟ*า การเก็บตัวอย(างแพลงก?ตอนและสัตว?หน�าดิน

บริเวณเหนือน้ําจากจุดปล(อยน้ําท้ิงจากโรงไฟฟ*า 



รูปกิจกรรม ป� 2563 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยร(วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันา        
ตําบลบ(อตาโล( 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยร(วมกิจกรรมปล(อยพนัธุ?    
ปลาสวาย เพื่อถวายเป�นพระราชกุศล        
แด(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

18 
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โรงไฟฟ*าวงัน�อยร(วมงานบุญกฐิน ถวายเทียนประจําพรรษา เคร่ืองสงัฆทาน น้าํด่ืม หม�อหงุข�าว ยารักษา
โรค เสากดเจลแอลกอฮอล?แบบใช�เท�าเหยียบ เจลแอลกอฮอล? และปnจจัย ให�แก(วดัในชุมชนรอบโรงไฟฟ*า 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยมอบเตียงแรงดันลบให�แก(โรงพยาบาลวังน�อยและร(วมบริจาคโลหติให�แก(เหล(ากาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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รูปกิจกรรม ป� 2563 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให�แก(นักเรียนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ*าวงัน�อย 

19 
ดา

นก
าร

ศึก
ษา

 

โรงไฟฟ*าวังน�อยจัดโครงการ EGAT Care Back to School มอบอุปกรณ?ป*องกัน   
เช้ือไวรัส COVID-19 ให�แก(โรงเรียนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ*าวังน�อย 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยจัดฝpกซ�อมอพยพหนีไฟให�แก(โรงเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ*า 



รูปกิจกรรม ป� 2563 
20 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยนําคณะส(วนราชการ กํานัน ผู�ใหญ(บ�าน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ีเข�า
เย่ียมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ*าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร? จ.กาญจนบุรี เพื่อสร�าง
ความรู�ความเข�าใจด�านพลังงาน และสานเสวนารับฟnงความคิดเห็น  

โรงไฟฟ*าวงัน�อยนําคณะกํานัน ผู�ใหญ(บ�าน อ.วงัน�อย เข�าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน
โรงไฟฟ*าพลังน้ําเข่ือนจุฬาภรณ? จ.ชัยภูมิ เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจด�านพลงังาน 
และสานเสวนารับฟnงความคิดเห็น  
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รูปกิจกรรม ป� 2563 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี    
ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การตรวจสอบท(อกHาซธรรมชาติ 

21 

โรงไฟฟ*าวงัน�อยนําคณะนกัฟุตบอลยุวชนรอบโรงไฟฟ*าวังน�อยท่ีคว�าแชมป�การแข(งขันฟุตบอลยุวชน
รอบโรงไฟฟ*าวังน�อย คร้ังท่ี 13 ประจําปC 2562 เข�าเย่ียมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ*าลําตะคอง      
ชลภาวัฒนา และศูนย?การเรียนรู� กฟผ. ลําตะคอง จ.นครราชสีมา 
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การซ�อมแผนฉกุเฉนิระงับอัคคีภัย 



การไฟฟ*าฝqายผลิตแห(งประเทศไทย บางกรวย นนทบุร ี
จัดทําโดย ฝqายสิ่งแวดล�อมโครงการ 

พิมพ?ที่ กองสร�างสรรค?และผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร 
ฝqายสื่อสารและประชาสัมพันธ?องค?การ กฟผ. 


