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01รู้้�จัักโรู้งไฟฟา้
โรงไฟฟา้วัังน้้อย หน่้�งใน้โรงไฟฟา้
สำำาคััญ ที่่�รองรับคัวัามต้้องการ
ใช้้ไฟฟา้ และเพ่ิ่�มคัวัามมั�น้คังของ
ระบบไฟฟา้ภาคักลาง

โร ง ไฟฟ้ า วัั งน้้ อย  ตั้ั� ง อย่ � เ ลขที่่�  3 2  หมู่่ �  4 

ถ น้ น้ พ ห ล โ ย ธิิ น้  ตั้ำา บ ล วัั ง จุุ ฬ า  อำา เ ภ อ วัั ง น้้ อ ย 

จุังหวััดพระน้ครศร่อยุธิยา ประกอบด้วัยโรงไฟฟ้า 

พลังควัามู่ร้อน้ร�วัมู่ ชุุดที่่�  3 และชุุดที่่�  4 มู่่กำาลัง

ผลิตั้รวัมู่ 1,526.69 เมู่กะวััตั้ตั้์ โดยโรงไฟฟ้าวัังน้้อย 

ชุุ ดที่่�  3  มู่่ กำาลั ง การผลิ ตั้  723 .39  เมู่กกะวัั ตั้ตั้์  

ใชุ้ก๊าซธิรรมู่ชุาติั้เป็น้เชุ้�อเพลิงหลัก และใชุ้น้ำ�ามู่ัน้

ด่เซลเป็น้เชุ้�อเพลิงสำำารอง โรงไฟฟ้าวัังน้้อยชุุดที่่�  4 

กำาลังการผลิตั้ 797.30 เมู่กกะวััตั้ตั้์ ใชุ้ก๊าซธิรรมู่ชุาตั้ิ

เป็น้เชุ้�อเพลิงเพ่ยงอย�างเด่ยวั สำ�วัน้โรงไฟฟ้าวัังน้้อย  

ชุุดที่่�  1-2 ถ่กปลดออกจุากระบบไฟฟ้าตั้ั� งแตั้�วััน้ที่่�  

31 ธิัน้วัาคมู่ 2561

กระบวัน้การผลิ ตั้ ไฟฟ้ าของ โร ง ไฟฟ้ าพลั ง 

ควัามู่ร้อน้ร�วัมู่วัังน้้อย ชุุดที่่� 3-4 แตั้�ละชุุดประกอบด้วัย 

เคร้�องผลิตั้ไฟฟ้ากังหัน้ก๊าซ 2 เคร้�อง เคร้�องผลิตั้ 

ไอน้ำ�า 2 เคร้�อง และเคร้�องผลิตั้ไฟฟ้ากังหัน้ไอน้ำ�า 

1 เคร้�อง ที่ำางาน้ร�วัมู่กัน้ 

โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ดำาเน้ิน้งาน้โดยปฏิิบัตั้ิตั้ามู่

มู่าตั้รการป้องกัน้และแก้ไขผลกระที่บสำิ� งแวัดล้อมู่ 

พร้อมู่ที่ั� งดำา เน้ิน้การติั้ดตั้ามู่ตั้รวัจุสำอบผลกระที่บ 

สำิ�งแวัดล้อมู่ ใน้ด้าน้ตั้�าง ๆ ตั้ามู่ที่่�กฎหมู่ายกำาหน้ด

อย�างเคร�งครัดและครบถ้วัน้ 

ดั ง น้ั� น้  จุึ ง มู่ั� น้ ใจุ ไ ด้ วั � า ก า ร ผ ลิ ตั้ ไฟฟ้ า ข อ ง 

โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ดำาเน้ิน้การควับค่ �ไปกับการด่แลรักษา 

และเฝ้้าระวัังผลกระที่บตั้�อสำิ�งแวัดล้อมู่อย�างแน้�น้อน้
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02
คุุณภาพอากาศ

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อย มู่่มู่าตั้รการป้องกัน้และควับคุมู่การเกิด 

มู่ลสำารที่่�ระบายออกจุากปล�องให้น้้อยที่่� สุำด โดยดำาเน้ิน้การ 

ตั้ิดตั้ั�งระบบตั้รวัจุสำอบคุณภาพอากาศแบบตั้�อเน้้�อง (Continuous 

Emission Monitoring System; CEMS) ที่่�ปล�องของโรงไฟฟ้า 

เพ้�อตั้รวัจุวัดัมู่ลสำารที่่�ระบายออกจุากปล�องอย�างตั้�อเน้้�อง น้อกจุากน่้� 

ยังมู่่การตั้รวัจุวััดคุณภาพอากาศที่่�ระบายจุากปล�องแบบครั�งคราวั 

ปีละ 2 ครั�ง และมู่่การดำาเน้ิน้การป้องกัน้และตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจุสำอบ

คุณภาพอากาศ ดังน้่�

 • ตั้ิดตั้ั�งระบบควับคุมู่การเกิดออกไซด์ของไน้โตั้รเจุน้ Dry 

Low NO
x
 Burner เพ้�อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไน้โตั้รเจุน้

 • ควับคุมู่มู่ลพิษอากาศโดยใชุร้ะบบฉ่ีดน้ำ�า (Water Injection) 

เข้าไปใน้ห้องเผาไหมู่้

 • ตั้ดิตั้ั�งระบบ Continuous Opacity Monitoring System 

(COMS) เพ้�อวััดค�าควัามู่ทึี่บแสำง (Opacity) และน้ำามู่าคำาน้วัณ

ปริมู่าณฝุ้�น้ละอองที่่�ระบายจุากปล�องโรงไฟฟ้า

 • ควับคุมู่อัตั้ราการระบายมู่ลพิษที่างอากาศให้เป็น้ไปตั้ามู่

มู่าตั้รฐาน้

 • ตั้ิดตัั้�งจุอแสำดงผลตั้รวัจุวััดก๊าซออกไซด์ของไน้โตั้รเจุน้

และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวัณด้าน้หน้้าโรงไฟฟ้า และบริเวัณ

สำถาน้่ตั้รวัจุวััดคุณภาพสำิ�งแวัดล้อมู่ (ใกล้กับจุุดปล�อยน้ำ�าที่ิ�งข้าง 

วััดไพฑู่ริย์ถน้ิมู่ารามู่) เพ้�อให้ประชุาชุน้รับที่ราบ

โรงไฟฟา้วัังน้้อย คัำาน้่งถึ่งอากาศที่่�ดี ่
ของชุ้มช้น้อย่�เสำมอ จ่ึงดีำาเน้่น้การ
ต้่ดีต้ามต้รวัจึสำอบคัุณภาพิ่อากาศ
อย�างต้�อเน้่�อง
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ผลการตรวจวัดคุณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบต่อเน่ื่�อง (CEMS)

ผลการตรวจวดัคุณุภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า

แบบคุรั�งคุราว

หมู่ายเหตุั้ : ฝุ้�น้ละออง (PM) มู่ห่น้�วัยเป็น้ มู่ลิลกิรมัู่ตั้�อลก่บาศก์เมู่ตั้ร (mg/m3)

     ออกไซด์ของไน้โตั้รเจุน้ (NO
X
) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) 

     มู่ห่น้�วัยเป็น้ สำ�วัน้ใน้ล้าน้สำ�วัน้ (ppm)

คัุณภาพิ่อากาศ
จึากปล�อง 
โรงไฟฟา้

ผลการตรวจวัดคุุณภาพอากาศ

คัุณภาพิ่อากาศจึากปล�องโรงไฟฟา้ 
ม่คั�าอย่�ใน้เกณฑ์์มาต้รฐาน้

*ฝุ้�น้ละออง (PM) ไมู่�มู่่การตั้รวัจุวััดใน้ระบบ CEMS 

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 60 *ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 175

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 120

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 175 *ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 120

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 60

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 60 *ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 60

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 20

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 60 *ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิิน้ 20

ไมู่�เกิน้
9.00

ไมู่�เกิน้
158.00

ไมู่�เกิน้
39.42

ไมู่�เกิน้
122.83

ไมู่�เกิน้
24.93

ไมู่�เกิน้
7.89

ไมู่�เกิน้
6.65

ไมู่�เกิน้
0.27

ไมู่�เกิน้
6.06

ไมู่�เกิน้
0.82

ไมู่�เกิน้
0.40
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 โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ดำาเน้ิน้การ

ตั้รวัจุวััดคุณภาพอากาศใน้บรรยากาศ

โดยที่ั�วัไป แบบครั�งคราวั จุำาน้วัน้ 5 

สำถาน้่ ควัามู่ถ่� 2 ครั�งตั้�อปี และตั้รวัจุวััด

คณุภาพอากาศใน้บรรยากาศโดยที่ั�วัไป

แบบตั้�อเน้้�อง จุำาน้วัน้ 2 สำถาน้่ ผลการ

ตั้รวัจุวัดัใน้ปี 2564 พบวั�า กา๊ซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ ก๊าซไน้โตั้รเจุน้ไดออกไซด์ 

และฝุ้�น้ละอองรวัมู่ ทีุ่กจุุดมีีคุ่าอยู่่่ในื่

เกณฑ์์มีาตรฐานื่

 สำ�วัน้ผลการตั้รวัจุวัดัปริมู่าณฝุ้�น้

ละอองขน้าดไมู่�เกิน้ 10 ไมู่ครอน้ ของ

สำถาน่้วััดไพรฑู่ริย์ถนิ้มู่ารามู่ มู่่ค�าเกิน้

เกณฑู์มู่าตั้รฐาน้ฯ ใน้เด้อน้มู่กราคมู่ 

จุำาน้วัน้ 4 วััน้ และกุมู่ภาพัน้ธ์ิ 2 วันั้ และ

ธิัน้วัาคมู่ จุำาน้วัน้ 1 วััน้ สำ�วัน้สำถาน้่หลัง

โรงไฟฟ้า มู่ค่�าเกิน้เกณฑ์ูมู่าตั้รฐาน้ฯ ใน้

เด้อน้มู่กราคมู่ จุำาน้วัน้ 1 วััน้ เนื่่�องจาก

ในื่ช่ว่งเวลาดังกล่าวมีคีุวามีกดอากาศ

สู่ง อากาศนื่่�ง ฝนื่ตกนื่้อยู่ ประกอบ

กับในื่ช่่วงฤด่แล้งของทุุกปี มีีการเผา

หญ้า้ในื่ทุี�โลง่ จงึทุำาใหฝุ้�นื่ละอองสูะสูมี 

เพ่�มีขึ�นื่

ผลการตรวจคุุณภาพอากาศในื่บรรยู่ากาศโดยู่ทุั�วไป 

แบบต่อเนื่่�องและคุรั�งคุราว 
ค�าเฉีล่�ย 24 ชุั�วัโมู่งสำ่งสำุด 

ค�าเฉีล่�ย 1 ชุั�วัโมู่งสำ่งสำุด มู่่ค�าระหวั�าง 11-152
*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 330 *ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 120

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 780

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 320*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 300

มู่่ค�าระหวั�าง 11-128
มู่่ค�าระหวั�าง 0-71

มู่่ค�าระหวั�าง 0-145มู่่ค�าระหวั�าง 0-24

คัุณภาพิ่อากาศ
บร่เวัณโดียรอบ
โรงไฟฟา้วัังน้้อย

หมู่ายเหตุั้ : ฝุ้�น้ละอองรวัมู่ (TSP) ฝุ้�น้ละอองขน้าดไมู่�เกนิ้ 10 ไมู่ครอน้ (PM-10)

ฝุ้�น้ละอองขน้าดไมู่�เกนิ้ 2.5 ไมู่ครอน้ (PM-2.5) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) 

และ ก๊าซไน้โตั้รเจุน้ไดออกไซด์ (NO
2
) มู่ห่น้�วัยเป็น้ ไมู่โครกรมัู่/ล่กบาศก์เมู่ตั้ร
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03รู้ะดัับเสีียง
การต้่ดีต้ั�งชุ้ดีลดีเสำ่ยง และ
การต้รวัจึวััดีระดัีบเสำ่ยง  
เพ่ิ่�อคัวับคัมุระดีบัเสำย่งไม�ให้
ม่ผลกระที่บต้�อชุ้มช้น้

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อย มู่่มู่าตั้รการป้องกัน้และควับคุมู่

ระดับเสำ่ยงจุากเคร้�องจุักรและอุปกรณ์ พร้อมู่ที่ั�งดำาเน้ิน้

การตั้รวัจุสำอบระดับเสำ่ยงบริเวัณภายใน้โรงไฟฟ้าและชุุมู่ชุน้ 

โดยรอบ ดังน้่�

 • ตั้ิดตั้ั�งชุุดลดเสำ่ยง (Silencer) ที่่�บริเวัณ Blowout 

Valve เพ้�อลดเสำ่ยงดังจุากการระบายไอน้ำ�า และบริเวัณ 

Release Valve และ Gas Turbine Cooling Air

 • สำร้างห้องคลุมู่เคร้�องจุักรบริเวัณห้องเผาไหมู่้ของ

เคร้�องกังหัน้ก๊าซ (Combustion Turbine)

 • จุัดให้มู่่ห้องควับคุมู่ใน้กรณ่ที่่�ต้ั้องได้รับเสำ่ยงดัง 

ตั้�อเน้้�อง

 • จุดัใหมู้่ป่า้ยหรอ้สัำญลักษณ์บริเวัณพ้�น้ที่่�ที่่�มู่เ่สำย่งดัง

เกิน้ 80 เดซิเบล (เอ)
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 การตั้รวัจุวััดระดับเสำ่ยงบริเวัณ

พ้�น้ที่่�โรงไฟฟ้าวัังน้้อยและชุุมู่ชุน้โดยรอบ 

ดำาเนิ้น้การตั้รวัจุวััดปีละ 2 ครั�ง โดย 

ตั้รวัจุวััดระดับเสำ่ยงเฉีล่�ย 24 ชุั�วัโมู่ง และ

ค�าระดับเสำ่ยงสำ่งสำุด จุำาน้วัน้ 3 จุุด ได้แก�

   1) สำถาน้่ไฟฟ้าแรงสำ่งวัังน้้อย 

   2) โรงเร่ยน้วััดลำาพระยา 

   3) โรงเร่ยน้วััดสำวั�างอารมู่ณ์ 

 น้อกจุากน้่� ยงัไดต้ั้รวัจุวัดัระดบัเสำย่ง 

บ ริ เ วั ณ แ ห ล� ง กำา เ น้ิ ด เ สำ่ ย ง ภ า ย ใ น้ 

โรงไฟฟ้าวัังน้้อย ปีละ 2 ครั�ง โดยตั้รวัจุวััด 

ระดบัเสำย่งเฉีล่�ย 8 ชุั�วัโมู่ง บรเิวัณห้องควับคมุู่

การเดนิ้เคร้�องโรงไฟฟ้าชุดุที่่� 3 และ 4

ผลการต้รวัจึวััดีระดัีบเสำ่ยง

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 

70 เดซิเบล (เอ) 

*ค�ามู่าตั้รฐาน้ไมู่�เกิน้ 

115 เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสำ่ยง

เฉีล่�ย 24 ชุั�วัโมู่ง 

(L
eq24hr

)

ระดับเสูียู่งบร่เวณชุ่มีช่นื่โดยู่รอบ

44.9-63.0 เดซิเบล (เอ) 81.1-89.5 เดซิเบล (เอ)

ระดับเสำ่ยงสำ่งสำุด 

(L
max

) 

ระดัีบเสำ่ยงบร่เวัณชุ้มช้น้โดียรอบ 
ม่คั�าอย่�ใน้เกณฑ์์มาต้รฐาน้
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04คุุณภาพน้ำำ�า
มค่ัวัามสำำาคัญัต้�อช้มุช้น้ และสำ่�งม่
ช้่วั่ต้ใน้น้ำ�า เราจึ่งต้้องต้รวัจึสำอบ
คัณุภาพิ่น้ำ�าอย่�เสำมอ เพ่ิ่�อเฝ้า้ระวังั
คัุณภาพิ่น้ำ�าให้เหมาะสำม

 โรงไฟฟ้าวังัน้อ้ยใสำ�ใจุคณุภาพน้ำ�า จุงึมู่ก่ารตั้รวัจุสำอบ

และดำาเน้ิน้การ ดังน้่�

 • ประสำาน้งาน้กับกรมู่ชุลประที่าน้อย�างใกล้ชุิด

ใน้การจัุดการแหล�งน้ำ�า เพ้�อให้การสำ่บน้ำ�ามู่าใชุ้ใน้โรงไฟฟ้า 

ไมู่�สำ�งผลกระที่บตั้�อการขาดแคลน้หร้อการใชุ้น้ำ�าใน้บริเวัณ

โดยรอบพ้�น้ที่่�โครงการและชุุมู่ชุน้ที่้ายน้ำ�า

 • สำ่บน้ำ�าบาดาลใน้ปริมู่าณที่่�กรมู่ที่รัพยากรธิรณ่

กำาหน้ดเพ้�อป้องกัน้ปัญหาดิน้ที่รุด

 • บำาบัดน้ำ�าเสำ่ยใน้บ�อพักน้ำ�าที่ิ�ง (Holding Pond) 

และบ�อหน้�วังน้ำ�า (Retention Pond) เพ้�อลดปริมู่าณ 

สำารแขวัน้ลอยสำารละลาย และควัามู่น้ำาไฟฟ้า

 • ตั้ิดตั้ั�งอุปกรณ์ตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�าที่ิ�งตั้�อเน้้�อง 

ไดแ้ก� ควัามู่เป็น้กรดและด�าง อณุหภมิู่่ ควัามู่น้ำาไฟฟ้า และ

ออกซิเจุน้ละลาย บริเวัณอาคารตั้รวัจุสำอบคุณภาพน้ำ�าที่ิ�ง

ก�อน้ระบายลงคลอง 26

 • ควับคมุู่อณุหภ่มิู่น้ำ�าที่ิ�งของโรงไฟฟ้าวังัน้อ้ยไมู่�เกนิ้ 

35 องศาเซลเซ่ยสำ และไมู่�ที่ำาให้อุณหภ่มู่ิน้ำ�าใน้คลอง 26  

มู่่ควัามู่เปล่�ยน้แปลงเกิน้ 3 องศาเซลเซ่ยสำ
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ผลการตรวจวัดคุุณภาพน้ำำ�า

คุุณภาพ

นื่ำ�าทุ่�ง

ปร่มีาณ 

การระบายู่นื่ำ�าทุ่�ง 

ลงคุลอง 26

ปร่มีาณ 

การสู่บนื่ำ�าด่บ 

จากคุลอง 

ระพีพัฒนื่์

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยมู่่การตั้รวัจุวััดคุณภาพ

น้ำ�าที่ิ�งก�อน้ระบายลงคลอง 26 ที่ั�งแบบตั้�อเน้้�อง

ตั้ลอดเวัลา และแบบครั�งคราวั เด้อน้ละ 1 ครั�ง 

ผลการตั้รวัจุวััด พบวั�า ที่ั�งหมู่ดมีคีุา่อยู่่ใ่นื่เกณฑ์์

มีาตรฐานื่คุณภาพน้ำ�าที่ิ�งและค�าควับคุมู่ตั้ามู่

ที่่�กำาหน้ดใน้รายงาน้การวิัเคราะห์ผลกระที่บ 

สำิ�งแวัดล้อมู่

 โรงไฟฟา้วังัน้อ้ยมู่ก่ารระบายน้ำ�าที่ิ�งลง

คลอง 26 ปริมู่าณระหวั�าง 22,525-218,867 

ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อเด้อน้ ที่ั�งน่้�ไมี่เก่นื่ปร่มีาณ

ทุี�โรงไฟฟ้าวังนื่้อยู่ได้รับอนืุ่ญ้าตจุากสำำานั้ก

กรมู่ชุลประที่าน้ที่่� 10 ให้ระบายน้ำ�าได้ไมู่�เกิน้ 

0.21 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อวัิน้าที่่ หร้อ 544,320-

562,464 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อเด้อน้

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยมู่่การสำ่บน้ำ�าดิบ

จุากคลองระพ่พัฒน์้ ปริมู่าณระหวั�าง 

694-597,305 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อเด้อน้  

ซึ�งไมี่เก่นื่ปร่มีาณทุี�ได้รับอนืุ่ญ้าตจุาก

โครงการสำ�งน้ำ�าและบำารุงรักษาป�าสำักใต้ั้ 

ให้สำ่บน้ำ�าจุากคลองระพ่พัฒน์้ได้ไมู่�เกิน้ 

2,400,000 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อเด้อน้
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นื่ำ�าใต้ด่นื่

คุุณภาพ

นื่ำ�าผ่วด่นื่

โรงไฟฟา้วัังน้้อย 2564

 โรงไฟฟา้วัังน้อ้ย ที่ำาการตั้รวัจุวัดั

คุณภาพน้ำ�าผิวัดิน้ ปีละ 2 ครั�ง ใน้เด้อน้

เมู่ษายน้ (ฤด่แล้ง) และเด้อน้ตุั้ลาคมู่  

(ฤด่ฝ้น้) จุำาน้วัน้ 4 สำถาน้่ ค้อ 

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยได้รับอนุ้ญาตั้จุาก

กรมู่ที่รัพยากรน้ำ�าบาดาลให้สำ่บน้ำ�าบาดาลขึ�น้

มู่าใชุ้ได้ไมู่�เกิน้ 1,280 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อวััน้  

โดยใน้ปี 2564 มู่่การสำ่บน้ำ�าบาดาลขึ�น้มู่า

ใชุ้เฉีล่�ย 9.04 ล่กบาศก์เมู่ตั้รตั้�อวััน้ และมู่่ 

การตั้รวัจุสำอบระดับการที่รุดตั้วััของดิน้ ตัั้�งแตั้�

เริ�มู่การก�อสำรา้งจุน้ถงึปัจุจุบัุน้ (ป ี2542-2564) 

พบวั�า ยังไมู่�มู่่การที่รุดตั้ัวัของดิน้ 

 น้อกจุากน่้�ยงัไดด้ำาเน้นิ้การตั้รวัจุสำอบ

คุณภาพน้ำ�าใตั้้ดิน้ ปีละ 2 ครั�งใน้ชุ�วังเด้อน้

เมู่ษายน้ (ฤด่แล้ง) และเด้อน้ตัุ้ลาคมู่ (ฤด่ฝ้น้) 

ผลการตั้รวัจุวััด พบวั�า ดัชุน้่คุณภาพน้ำ�าใตั้้ดิน้

ที่ั�งหมู่ดมู่่ค�าอย่�ใน้เกณฑ์ูกำาหน้ดที่่�เหมู่าะสำมู่

ตั้ามู่มู่าตั้รฐาน้น้ำ�าบาดาลที่่�จุะใชุ้บริโภคได้ 

 • คลอง 26 บริเวัณจุุดปล�อยน้ำ�าที่ิ�งจุากโรงไฟฟ้า 

(หน้้าวััดไพรฑู่ริย์ถน้ิมู่ารามู่) 

 • คลอง 26 บริเวัณท้ี่ายน้ำ�าของจุุดปล�อยน้ำ�าที่ิ�ง

จุากโรงไฟฟ้าประมู่าณ 500 เมู่ตั้ร 

 • คลอง 26 บริเวัณเหน้้อน้ำ�าของจุุดปล�อยน้ำ�าที่ิ�ง

จุากโรงไฟฟ้าประมู่าณ 500 เมู่ตั้ร 

 • จุุดสำ่บน้ำ�าดิบใน้คลองระพ่พัฒน้์ (บริเวัณประตั้่

น้ำ�า) อ.หน้องแค จุ.สำระบุร่

 ผลการตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�า คลอง 26 พบวั�า 

ดัชุน้่คุณภาพน้ำ�าที่ั�ง 3 จุุด โดยภาพรวัมู่มู่่ค�าใกล้เค่ยงกัน้ 

คลอง 26 เป็น้คลองชุลประที่าน้เพ้�อการรองรับน้ำ�าที่่�

ระบายจุากการเกษตั้ร คุณภาพน้ำ�าผิวัดิน้ใน้คลอง 26 

ปัจุจุุบัน้ยังไมู่�มู่่มู่าตั้รฐาน้กำาหน้ด ดังน้ั�น้ ผลการตั้รวัจุวััด

คณุภาพน้ำ�าบรเิวัณจุดุปล�อยน้ำ�าที่ิ�งของโรงไฟฟา้ จุงึเปรย่บ

เที่่ยบกับคุณภาพน้ำ�าที่่�จุุดเหน้้อน้ำ�าและท้ี่ายน้ำ�า เพ้�อด ่

การเปล่�ยน้แปลงที่่�เกิดขึ�น้

 ผลการตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�าคลองระพ่พัฒน์้ 

ซึ�งเป็น้คลองที่่�โรงไฟฟ้าสำ่บน้ำ�าดิบมู่าใชุ้ โดยไมู่�ได้มู่่ 

การระบายน้ำ�าที่ิ�งลงแตั้�อย�างใด ใน้ปี 2564 พบวั�า ที่ั�งหมู่ด

มู่ค่�าอย่�ใน้เกณฑูม์ู่าตั้รฐาน้คณุภาพน้ำ�าผวิัดนิ้ ประเภที่ที่่� 3

 ที่ั�งน้่� หากเปร่ยบเที่่ยบผลการตั้รวัจุวััดระหวั�าง

ปี 2562-2564 พบวั�า ดัชุน่้คุณภาพน้ำ�าที่่�ที่ำาการตั้รวัจุ

วััดสำ�วัน้ใหญ�มู่่ค�าใกล้เค่ยงกัน้ แตั้�จุะมู่่การเปล่�ยน้แปลง

บ้างตั้ามู่ฤด่กาล ประกอบกับเป็น้แหล�งรองรับน้ำ�าจุาก 

การอุปโภคบริโภคของชุุมู่ชุน้ที่่�อาศัยอย่�ตั้ลอดแน้วัสำอง

ฝ้ั�งคลอง จุึงสำ�งผลให้ดัชุน้่คุณภาพน้ำ�าบางดัชุน้่มู่่ค�าไมู่�อย่�

ใน้เกณฑู์มู่าตั้รฐาน้
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05น้ำิเวศวิทยา
ทางน้ำำ�า
คัวัามอุดีมสำมบ่รณ์ของแหล�งน้ำ�า
บ�งบอกถึ่งคัุณภาพิ่น้ำ�าที่่�ดี่
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 น้อกจุากการตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�าแล้ วั  

โรงไฟฟ้าวัั งน้้อยยั งดำา เน้ิน้ป้องกัน้ผลกระที่บ 

และสำำารวัจุนิ้เวัศวัิที่ยาที่างน้ำ�า เพ้�อให้มู่ั�น้ใจุได้วั�า 

แหล�งน้ำ�ายงัมู่่ควัามู่อุดมู่สำมู่บร่ณ์ โดยได้ดำาเน้นิ้การดังน้่� 

 •  ควับคุมู่คุณภาพของน้ำ�าที่ิ� ง ให้ ได้ตั้ามู่

ประกาศกระที่รวังอุตั้สำาหกรรมู่ ฉีบับที่่� 2 พ.ศ.2539  

เร้�อง กำาหน้ดคุณลักษณะน้ำ�าทิี่�งที่่�ระบายออกจุาก

โรงงาน้ และเกณฑ์ูมู่าตั้รฐาน้คุณภาพน้ำ�าที่ิ�งลง 

ที่างน้ำ�าชุลประที่าน้ ตั้ามู่คำาสำั�งชุลประที่าน้ที่่� 883/2532  

ก�อน้ระบายลงสำ่�คลอง 26 เพ้�อป้องกัน้มู่ิให้เกิดผลเสำ่ย

ตั้�อคุณภาพน้ำ�าใน้คลอง 26

 • ด่แลรักษาตั้ะแกรงที่่�ตั้ิดตั้ั�งไวั้บริเวัณที่�อสำ่บ

น้ำ�าให้อย่�ใน้สำภาพด่และใชุ้งาน้ได้อย่�เสำมู่อ

 ดำา เน้ิน้การสำำารวัจุนิ้ เวัศวัิที่ยาแหล�งน้ำ�า  

โดยเก็บตัั้วัอย�างจุำาน้วัน้ชุน้ิดและปริมู่าณของ 

แพลงก์ตั้อน้พชุ้ แพลงก์ตั้อน้สำตัั้ว์ั สำตัั้ว์ัหน้้าดนิ้ ควัามู่ถ่�

ปลีะ 2 ครั�ง ใน้ชุ�วังเดอ้น้เมู่ษายน้ (ฤดแ่ล้ง) และตุั้ลาคมู่ 

(ฤด่ฝ้น้) จุำาน้วัน้ 4 สำถาน้่ (สำถาน้่เด่ยวักับการตั้รวัจุวััด

คุณภาพน้ำ�าผิวัดิน้) 

 ผลการสำำารวัจุ พบวั�า แพลงก์ตั้อน้พ้ชุ  

แพลงก์ตั้อน้สัำตั้ว์ั และสัำตั้ว์ัหน้้าดิน้ ที่่�พบมู่ก่ารเปล่�ยน้แปลง

ไปตั้ามู่ฤด่กาลใน้แตั้�ละปี โดยสำ�วัน้ใหญ�เป็น้ชุนิ้ดท่ี่�

บ�งชุ่�ได้ถึงแหล�งน้ำ�าที่่�มู่่สำารอาหารปาน้กลางจุน้ถึงสำ่ง  

เจุริญเติั้บโตั้ได้ด่ใน้น้ำ�าที่่�มู่่ออกซิเจุน้น้้อย และพบได้

ที่ั�วัไปใน้แหล�งน้ำ�าจุ้ด

ผลการตรวจวัด



โรงไฟฟา้วังน้ำ้อย
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06
เสีียงจัากชุุมชุน้ำ
โรงไฟฟา้วัังน้้อย รับฟงั
คัวัามคั่ดีเห็น้ของชุ้มช้น้เสำมอ

 การสำำารวัจุข้อมู่่ลสำภาพเศรษฐกิจุ สำังคมู่ และ 

ควัามู่คิดเห็น้ของประชุาชุน้ที่่�มู่่การดำาเนิ้น้งาน้ของโรงไฟฟ้า

วัังน้้อย จุะที่ำาการสำำารวัจุครอบคลุมู่ตั้ามู่ขอบเขตั้พ้�น้ที่่�ศึกษา

ภายใน้รัศมู่่ 5 กิโลเมู่ตั้รรอบโรงไฟฟ้า

ผลการสำำารวจคุวามร้้สำึกโดยรวมต่อโรงไฟฟา้วังน้ำ้อย
หนื่่วยู่งานื่ราช่การ

ผ่้นื่ำาชุ่มีช่นื่

คุรัวเร่อนื่

พึงพอใจุ

พึงพอใจุ

พึงพอใจุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 98.4

ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 0.4

ร้อยละ 1.6

ร้อยละ 16.3
ไมู่�พึงพอใจุ

ไมู่�มู่่ควัามู่เห็น้

ไมู่�มู่่ควัามู่เห็น้

1

1

1

2

2 3
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07ชุุมชุน้ำกับ
โรู้งไฟฟา้
ร�วัมทีุ่กข์ ร�วัมสำุข ช้�วัยเหล่อ 
เก่�อก่ลกัน้เสำมอมา

ด้าน้ำชุุมชุน้ำสำัมพัน้ำธ์์และพัฒน้ำาคุุณภาพชุ่วิต

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยร�วัมู่มู่้อกับ อ.วัังน้้อย จุัดโครงการแวั�น้แก้วัเฉีลิมู่พระเก่ยรติั้สำมู่เด็จุพระกนิ้ษฐาธิิราชุเจุ้า  

กรมู่สำมู่เด็จุพระเที่พรัตั้น้ราชุสำุดาฯ สำยามู่บรมู่ราชุกุมู่าร่ อ่กที่ั�งมู่อบชุุดปฏิิบัตั้ิงาน้ป้องกัน้และบรรเที่าสำาธิารณภัย 

ใหแ้ก�องคก์ารบรหิารสำ�วัน้ตั้ำาบลวัังจุุฬา และมู่อบถงุยงัชุพ่ใหแ้ก�ประชุาชุน้ที่่� 

ประสำบภัยน้ำ�าที่�วัมู่บริเวัณ ตั้.บางบาล อ.บางบาล จุ.พระน้ครศร่อยุธิยา 

 น้อกจุากน้่�ยงัได้ร�วัมู่กิจุกรรมู่บำาเพ็ญสำาธิารณประโยชุน์้จุติั้อาสำาพัฒน้า

ใน้หลายพ้�น้ที่่� เชุ�น้ การร�วัมู่ที่ำาควัามู่สำะอาดเก็บกวัาดขยะ ณ วััดยมู่น้า 

ตั้ามู่ธิรรมู่ ตั้.ชุะแมู่บ อ.วัังน้้อย จุ.พระน้ครศร่อยุธิยา กิจุกรรมู่ที่ำา 

ควัามู่สำะอาดบริเวัณศาสำน้สำถาน้ และปล่กตั้้น้ไมู่้ ณ วััดสำัน้ตั้ิธิรรมู่ารามู่ 

ตั้.วัังน้้อย อ.วัังน้้อย จุ.พระน้ครศร่อยุธิยา การจุัดอบรมู่การเร่ยน้ร่้ศาสำตั้ร์

พระราชุาตั้ามู่หลักปรัชุญาเศรษฐกิจุพอเพ่ยง (โคก-หน้อง-น้าโมู่เดล)  

ให้ชุุมู่ชุน้รอบโรงไฟฟ้าวัังน้้อยอ่กด้วัย



15

โรงไฟฟา้วัังน้้อย 2564

ด้าน้ำสำน้ำับสำน้ำุน้ำศาสำน้ำา

ด้าน้ำสำาธ์ารณสำุข

ด้าน้ำสำิ�งแวดล้อม

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยสำนั้บสำนุ้น้และที่ำานุ้บำารุงศาสำน้า โดยลงพ้�น้ที่่�

ถวัายปัจุจุัยและน้ำ�าด้�มู่ เพ้�อร�วัมู่ที่ำาบุญที่อดกฐิน้สำามู่ัคค่ ประจุำาปี 2564  

พร้อมู่ถวัายปฏิิที่ิน้ และไดอาร่� กฟผ. ปี 2565 ให้กับวััดที่่�อย่�รอบโรงไฟฟ้า  

และมู่อบเงิน้ให้แก�มู่ัสำยิดน๊่้รมู่่ฮััมู่หมู่ัดอิสำลามู่ และมู่ัสำยิดยามู่่อุ้ลอิควัาน้  

เพ้�อสำน้ับสำนุ้น้อิน้ที่ผาลัมู่และน้ำ�าหวัาน้ให้แก�ผ่้ละศ่ลอด

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยมู่อบอุปกรณ์ที่างแพที่ย์ที่างการแพที่ย์ หน้้ากาก KN95 หน้้ากากที่างการแพที่ย์ ปรอที่วััดไข้  

หมู่วักคลุมู่ผมู่ ชุุดคลุมู่กัน้น้ำ�าสำ่ฟ้า ชุุดป้องกัน้ PPE เคร้�องตั้รวัจุวััดควัามู่ดัน้โลหิตั้ ถุงมู่้อยาง น้ำ�ายาซักผ้าไฮัเตั้อร์ ไมู่้แขวัน้

เสำ้�อ และราวัตั้ากผ้า ให้แก�โรงพยาบาลวัังน้้อย และมู่อบต้่ั้เก็บสำิ�งสำ�ง

ตั้รวัจุควัามู่ดัน้ลบให้แก�โรงพยาบาลสำมู่เด็จุพระสัำงฆราชุเจุ้า กรมู่หลวัง 

ชุนิ้วัราลงกรณ (วัาสำน้มู่หาเถร) ตั้.บ�อโพง อ.น้ครหลวัง จุ.พระน้ครศรอ่ยุธิยา

 น้อกจุากน้่�ยงัมู่อบน้ำ�าด้�มู่แบบถ้วัย และพัดลมู่อุตั้สำาหกรรมู่แบบ

ตั้ั�งพ้�น้ ขน้าด 30 น้ิ�วัให้แก�โรงพยาบาลวัังน้้อย สำำาหรับบุคลากรที่าง 

การแพที่ย์ เจุ้าหน้้าที่่� และประชุาชุน้ที่่�มู่ารับการฉี่ดวััคซ่น้

 โรงไฟฟ้าวัังน้้อยจุัดการประชุุมู่เพ้�อสำิ�งแวัดล้อมู่ตั้�าง ๆ ได้แก�

 • การประชุุมู่ “คณะกรรมู่การร�วัมู่ตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจุสำอบการดำาเนิ้น้งาน้

และพัฒน้าสำิ�งแวัดล้อมู่ชุุมู่ชุน้ โรงไฟฟ้าวัังน้้อย” ครั�งที่่� 1/2564 เมู่้�อวััน้ที่่�  

19 เมู่ษายน้ 2564 ณ ศาลากลางจุังหวััดพระน้ครศร่อยุธิยา 

 • การประชุมุู่ “คณะอน้กุรรมู่การผ่ต้ั้รวัจุการสำิ�งแวัดลอ้มู่

โรงไฟฟ้าวัังน้้อย” ครั�งที่่� 1/2564 เมู่้�อวััน้ที่่� 22 กุมู่ภาพัน้ธิ์ 2564 

ณ โรงไฟฟ้าวัังน้้อย

 • การประชุมุู่ “คณะอน้กุรรมู่การผ่ต้ั้รวัจุการสำิ�งแวัดลอ้มู่

โรงไฟฟ้าวัังน้้อย” ครั�งที่่� 2/2564 เมู่้�อวััน้ที่่� 9 ธิัน้วัาคมู่ 2564  

ณ ที่่�วั�าการอำาเภอวัังน้้อย
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คุวามภาคุภ้มิใจั
ของโรู้งไฟฟา้

08

มาต้รฐาน้ที่่�ภ่ม่ใจึ

ไดี้รับมาต้รฐาน้
ระบบการจึัดีการ

สำ่�งแวัดีล้อม
ISO14001

รับรางวััลเก่ยรต้่ยศ 
สำถึาน้ประกอบก่จึการต้้น้แบบด่ีเดี�น้ดี้าน้
คัวัามปลอดีภัย อาช้่วัอน้ามัย และสำภาพิ่
แวัดีล้อมใน้การที่ำางาน้ ประจึำาปี 2564 
ระดัีบประเที่ศ (ระดัีบแพิ่ลที่่น้ัม) ปีที่่� 19 

ประกาศเก่ยรต้่คัุณ ระดีับที่อง ปีที่่� 4  
จึำาน้วัน้ 10,830,050 ช้ั�วัโมง  

ก่จึกรรมการรณรงค์ัลดีสำถึ่ต้่อุบัต้่เหตุ้ 
จึากการที่ำางาน้ให้เป็น้ศ่น้ย์  

ประจึำาปี 2564 (Zero Accident  
Campaign 2021)



สำาระน้�าร่้
ที่ำาไมถึ่งต้้องต้รวัจึวััดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวัดีล้อม ? 

การต้รวัจึวััดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวัดีล้อมม่อะไรบ้าง ? 

น้ำาผลต้รวัจึวััดีคัุณภาพิ่สำ่�งแวัดีล้อมไปที่ำาอะไรต้�อ ? 
สามารถอ่่านรายงานได้้ที่่�

 กฟผ. มูุ่�งมู่ั�น้ดำาเน้ิน้งาน้ผลิตั้ไฟฟ้าควับค่�กับการด่แลรักษาสำิ�งแวัดล้อมู่ 

จุึงมู่่การตั้รวัจุวััดคุณภาพสำิ�งแวัดล้อมู่ที่ั�งภายใน้โรงไฟฟ้าและชุุมู่ชุน้โดยรอบ

อย่�เสำมู่อ เพ้�อเฝ้้าระวัังคุณภาพสำิ�งแวัดล้อมู่ ป้องกัน้ผลกระที่บตั้�อสำิ�งแวัดล้อมู่ 

ที่่�อาจุเกิดขึ�น้ และเพ้�อให้มู่ั�น้ใจุวั�าการดำาเน้ิน้งาน้ของ กฟผ. ไมู่�สำ�งผลกระที่บตั้�อ 

สำิ�งแวัดล้อมู่

 น้อกจุากน้่�ยังเป็น้การปฏิิบัตั้ิตั้ามู่มู่าตั้รการป้องกัน้และแก้ไขผลกระที่บ

สำิ�งแวัดล้อมู่ และมู่าตั้รการติั้ดตั้ามู่ตั้รวัจุสำอบผลกระที่บสำิ�งแวัดล้อมู่ ตั้ามู่ที่่�ระบุ

ใน้รายงาน้การศึกษาผลกระที่บสำิ�งแวัดล้อมู่อ่กด้วัย

เราสำามู่ารถแบ�งการตั้รวัจุวััดคุณภาพสิำ�งแวัดล้อมู่ได้เป็น้ 6 ประเภที่ใหญ� ๆ ขึ�น้กับรายละเอ่ยดของ

โครงการ ได้แก�

1. การตั้รวัจุวััดคุณภาพอากาศ เชุ�น้ การตั้รวัจุวััดคุณภาพอากาศใน้บรรยากาศโดยที่ั�วัไป 

คุณภาพอากาศจุากปล�องโรงไฟฟ้า

2. การตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�า เชุ�น้ การตั้รวัจุวััดคุณภาพน้ำ�าผิวัดิน้ คุณภาพน้ำ�าที่ิ�ง คุณภาพน้ำ�าใตั้้ดิน้

3. การตั้รวัจุวััดระดับเสำ่ยง เชุ�น้ การตั้รวัจุวััดระดับเสำ่ยงที่ั�วัไป ระดับเสำ่ยงภายใน้สำถาน้ที่่�ที่ำางาน้

4. การสำำารวัจุด้าน้น้เิวัศวัทิี่ยา เชุ�น้ การสำำารวัจุสำิ�งมู่ชุ่ว่ัติั้ใน้น้ำ�า (แพลงก์ตั้อน้ ลก่ปลา สำตัั้ว์ัหน้้าดนิ้) 

การสำำารวัจุสำิ�งมู่่ชุ่วัิตั้บน้บก (ป�าไมู่้ สำัตั้วั์ป�า)

5. การตั้รวัจุวััดคุณภาพดิน้

6. การสำำารวัจุด้าน้สำังคมู่ เศรษฐกิจุ และควัามู่คิดเห็น้ของประชุาชุน้ 

 หลังจุากตั้รวัจุวััดคุณภาพสิำ�งแวัดล้อมู่แล้วั จุะน้ำาผลการตั้รวัจุวััด

มู่ารวับรวัมู่และจุัดที่ำาเป็น้ “รายงาน้ผลการปฏิิบัตั้ิตั้ามู่มู่าตั้รการป้องกัน้

และแก้ไขผลกระที่บสำิ�งแวัดล้อมู่และมู่าตั้รการตั้ิดตั้ามู่ตั้รวัจุสำอบผลกระที่บ 

สำิ�งแวัดล้อมู่” หร้อ “รายงาน้มู่อน้ิเตั้อร์” ของแตั้�ละโรงไฟฟ้า เพ้�อน้ำาสำ�ง 

หน้�วัยงาน้อนุ้ญาตั้และสำำานั้กงาน้น้โยบายและแผน้ที่รัพยากรธิรรมู่ชุาตั้ิและ 

สำิ�งแวัดล้อมู่ (สำผ.) และหน้�วัยงาน้ราชุการที่่�เก่�ยวัข้อง ทีุ่ก ๆ 6 เด้อน้  

น้อกจุากน้่�ยังแสำดงผลการตั้รวัจุวััดและรายงาน้มู่อน้ิเตั้อร์บน้เวั็บไซตั้์ กฟผ.
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ชุ่องทางติิดัติ่อ
ช้�องที่างการต้่ดีต้�อ

https://wangnoi.egat.co.th/ 

02-436-8747

Call Center : 1416

http://cmc-center.egat.co.th/

กล่่อ่งรับฟังัความคิด้เห็็นในชุุมชุนรอ่บโรงไฟัฟัา้วังน้อ่ย จำำานวน 19 แห็่ง

กล่่อ่งรับฟังัความคิด้เห็็นภายในโรงไฟัฟัา้ จำำานวน 3 แห็่ง 

(1) ที่่�ว่าการอ่ำาเภอ่วังน้อ่ย   (2) ที่่�ว่าการอ่ำาเภอ่ห็นอ่งเสือ่ 
(3) อ่บต. ข้้าวงาม    (4) อ่บต. วังจำุฬา   
(5) อ่บต. สนับที่ึบ    (6) อ่บต. ชุะแมบ 
(7) อ่บต. ห็ันตะเภา    (8) อ่บต. ล่ำาตาเสา 
(9) อ่บต. วังน้อ่ย    (10) อ่บต. บึงกาสาม
(11) อ่บต. บึงชุำาอ่้อ่    (12) อ่บต. คล่อ่งห็ก  
(13) อ่บต. คล่อ่งเจ็ำด้   (14) อ่บต. ห็นอ่งโรง 
(15) รพ.สต. วังจำุฬา    (16) รพ.สต. ชุะแมบ  
(17) รพ.สต. ห็นอ่งโรง   (18) สถาน่ตรวจำวัด้สิ�งแวด้ล่้อ่ม  
(19) ห็น้าป้อ้่มยามโรงไฟัฟัา้วังน้อ่ย 

(1) บริเวณโรงอ่าห็าร 
(2) บริเวณด้้านห็ล่ังโรงไฟัฟัา้ 
(3) บริเวณอ่าคารผล่ิตกระแสไฟัฟัา้

https://www.facebook.com/wnegat/

ช้�องที่างการร้องเร่ยน้

โรงไฟฟา้วัังน้้อย 2564





ฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมโครงการ การไฟฟา้ฝ่่ายผล้่ตแห่่งประเทศไทย
53 หมู่่� 2 ถ.จรััญสนิิทวงศ์์ ต.บางกรัวย อ.บางกรัวย จ.นินิทบุรัี 11130

โทรัศ์ัพท์ 0-2436-0833 โทรัสารั 0-2436-0890 


