โรงไฟฟาวังนอย
ความเปนมา
โรงไฟฟาวังนอยถือวาเปนโครงการเรงดวนเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคกลางตอนลาง
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการใหกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมวังนอย ชุดที่ 1 –3 เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2536 และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2537 โดยผานความเห็นชอบตาม
กระบวนการตางๆของสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2537 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)ไดเริ่มกอสราง
และจายไฟฟาเขาระบบทั้ง 3 ชุด ในป พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 ตามลําดับ

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูเลขที่ 32 หมู 4 ต.วังจุฬา อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ประมาณ 700 ไร อยูในเขต
พื้นที่ตําบลวังจุฬา 140 ไร และในตําบลขาวงาม 560 ไร โดยอยูหางจากอําเภอวังนอย ไปทางทิศเหนือตาม
ถนนพหลโยธินประมาณ 10 กิโลเมตร ( ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 72 จากกรุงเทพฯ ) และหางจากถนน
พหลโยธิน ประมาณ1.7 กิโลเมตร
การดําเนินงาน
ในระยะแรก โรงไฟฟาวังนอย มีเพียงโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่1- 3 ตอมามีการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศเพิ่มสูงขึ้นการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงตองเตรียมการจัดหาแหลงผลิตไฟฟาเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ
ไฟฟา และเปนไปตาม แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (Power
Development Plan – PDP 2010) โดยให กฟผ. ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาวังนอยชุดที่ 4 ภายในพื้นที่
เดิมของโรงไฟฟาวังนอยปจจุบัน เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งโรงไฟฟา
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วังนอยชุดที่ 4 ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 กอสรางและ
จายไฟฟาเขาระบบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 มีกําลังผลิต 750 เมกะวัตต ทําใหโรงไฟฟาวังนอยมีกําลัง
ผลิตทั้งสิ้น 2,660 เมกะวัตต โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุดไดประมาณปละ 10,348 ลานกิโลวัตต
ชั่วโมง (ขอมูล ณ ป พ.ศ.2557)
นอกจากนี้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 2558-2579 หรือ PDP 2015 ไดพิจารณาเห็น
ควรตองสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงเกา เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน บริเวณ
เขตนครหลวงตอนบน จึงไดบรรจุโครงการโรงไฟฟาวังนอยทดแทน ชุดที่ 1-2 กําลังผลิตสุทธิ 1,300 เมกะวัตต
คาดวาจะแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในปพ.ศ.2566 และโรงไฟฟาวังนอยทดแทนชุดที่ 3 กําลังผลิต
สุทธิ 1,300 เมกะวัตต คาดวาจะแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในปพ.ศ.2568 ตามลําดับ
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การใชเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาวังนอย ชุดที่ 1-3 ใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนเชื้อเพลิงหลักโดยรับกาซจากทอกาซ
บางปะกง – วังนอย และน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง สวนโรงไฟฟาวังนอย ชุดที่ 4 ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงเพียงอยางเดียว กาซธรรมชาติจะขนสงผานทางทอฝงใตดินมายังโรงไฟฟา สวนน้ํามันดีเซลจะขนสง
ทางรถบรรทุกน้ํามัน
ฝายสื่อสารองคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
โรงไฟฟาวังนอย ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดลอ มดานตางๆ ตามที่กําหนดไวใ นรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเสมอมา มีการควบคุมมลพิษตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอยางเขมงวด ทําใหมล
สารทั้งหมดที่ระบายออกจากโรงไฟฟามีคาอยูในมาตรฐานกําหนดตลอดมา โดยโรงไฟฟามีระบบการควบคุม
มลสาร ดังนี้คือ
 คุณภาพอากาศ มีการติดตั้งระบบฉีดไอน้ําหรือน้ํา (Steam or Water injection) ที่เครื่อง
กังหันกาซของโรงไฟฟาวังนอย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 สวนโรงไฟฟา ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ติดตั้งระบบเผาไหมแบบ
Dry low NOx burner เพื่อลดอุณหภูมิในหองเผาไหม ลดอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน และมี
การติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System;
CEMs) ที่ปลองของโรงไฟฟาทุกปลอง
 คุณภาพน้ํา โรงไฟฟาวังนอยมีระบบบําบัดน้ําเสียดวยจุลินทรียเพื่อบําบัดน้ําเสียจากอาคาร มี
บอสะเทิ นทางเคมี (Neutralization pit) เพื่อบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต มีบอดักไขมัน (Oil
separator) เพื่อบําบัดน้ําทิ้งที่มีน้ํามันปนเปอน จากนั้นน้ําที่ผานการบําบัดแลวทั้งหมดรวมถึงน้ําจากหอหลอ
เย็นจะไหลไปรวมกันที่บอพักน้ําทิ้ง (Holding pond) เพื่อกักน้ําไวใหตกตะกอนกอน แลวไหลลนไปที่บอหนวง
น้ํา (Retention pond) เพื่อลดปริมาณสารแขวนลอย สารละลาย และความนําไฟฟา กอนปลอยลงสูคลอง
26 และมีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งตอเนื่อง ไดแก ความเปนกรดและดาง อุณหภูมิ ความนํา
ไฟฟา และออกซิเจนละลาย บริเวณอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายลงคลอง 26
 การจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยจากสํานักงานโรงไฟฟาจะวาจางบริษัทเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการเปนผูขนยายและนําไปกําจัด ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนผลิตทั้งหมด เชน เรซินที่
เสื่อมสภาพ (Waste resin) น้ํามันเครื่องใชแลว (Used oil) และกากน้ํามัน (Waste oil) เปนตน โรงไฟฟาจะ
สงให บ ริ ษัทเอกชนที่ ได รั บ อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดดว ยวิธีการที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการเชนกัน สวนกากตะกอนที่รีดน้ําแลว (sludge cake) จากระบบผลิตน้ํา โรงไฟฟาไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหนําไปถมที่ลุมภายในโรงไฟฟาวังนอย (หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก
0313/5763 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546)
 ระดับเสียง โรงไฟฟาวังนอยมีการติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) เพื่อลดเสียงดังจากการระบาย
ไอน้ํา มีการสรางหองคลุมเครื่องจักรบริเวณหองเผาไหมของเครื่องกังหันกาซ มีการกําหนดขอมูลจําเพาะของ
เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ที่ มีเ สี ย งดั ง ให มี คา ระดับ ความดั งเสี ย งไม เกิ น 85 เดซิ เ บล (เอ) ที่ ร ะยะห างจาก
แหลงกําเนิดเสียง 1 เมตร มีการตรวจวัดระดับเสียงตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงจัดใหมีปายหรือสัญลักษณ
บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ) และจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง เชน ที่ครอบหู หรือปลั๊กอุดหู
สําหรับพนักงานที่เขาไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกินกวา 80 เดซิเบล (เอ)
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 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา โรงไฟฟาวังนอยมีการติดตั้งตะแกรงบริเวณทอสูบน้ําและมีการดูแล
รักษาตะแกรงใหอยูในสภาพดีและใชงานไดอยูเสมอ มีการปลอยพันธุสัตวน้ําในคลองระพีพัฒนและคลอง 26
อยูเสมอ รวมถึงมีการวิเคราะหหาชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน ปละ
2 ครั้ ง บริ เ วณคลองระพี พัฒ น แ ละคลอง 26 จํ านวน 4 จุด คื อ จุ ดสูบ น้ํ าดิบ ในคลองระพีพัฒ น (บริเวณ
ประตูน้ํา) คลอง 26 บริเวณจุดปลอยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟา คลอง 26 บริเวณทายน้ําของจุดปลอยน้ําทิ้งจาก
โรงไฟฟาประมาณ 500 เมตร และคลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปลอยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟาประมาณ 500
เมตร
นอกจากการดําเนินงานตามมาตรการฯ ที่กําหนดไวอยางเครงครัดแลว โรงไฟฟาวังนอยยังใสใจเขา
รวมกิจ กรรมด านสิ่งแวดลอมแบบสมัครใจอีกมากมาย เชน เขารวมกิจกรรมการจัดทําคารบ อนฟุตพริ้น ท
องคกรในป 2557 จนไดรับประกาศนียบัตรผานการขึ้นทะเบียนคารบอนฟุตพริ้นทองคกร จากองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ไดรับรางวัล CSR-DIW จากกระทรวง
อุ ต สาหกรรม เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2557 ได รั บ รางวั ล อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บ ที่ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2553 และไดรับใบรับรอง ISO 14001 ตั้งแตป 2542 เปนตน
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