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        กฟผ. ได้ด�ำเนินโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำง          
ต่อเนือ่ง ด้วยควำมมุง่มัน่ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคูไ่ปกับ
กำรสร้ำงควำมเติบโตทำงธรุกจิด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำอย่ำงมัน่คง โดยได้                                                                                     
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ท้ังในกระบวนกำรหลัก 
(CSR in Process) และนอกกระบวนกำรผลิต  (CSR after Process) 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้ำและตำมแนว                                                                                     
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงของ กฟผ. อย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อม ๆ กับกำร
สนบัสนุนและส่งเสรมิบคุลำกรของ กฟผ. ให้มจีติอำสำเข้ำร่วมกจิกรรม
สำธำรณประโยชน์ ร่วมสร้ำงสงัคมและสิง่แวดล้อมให้อยูด่ ีมคีวำมสขุ                                                                                
อย่ำงยั่งยืน 
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เริม่ต้นจากองค์กรสู่ภายนอก

CSR
in Process 
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 การด�าเนินงานด้านความ  
รบัผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ท�างานหลัก

 กฟผ.       ให้ควำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำน                                                                        
ด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคมมำโดยตลอด
ในกระบวนกำรท�ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน 
กำรพฒันำ กระบวนกำรผลติไปจนถงึกำรส่ง
พลงังำนไฟฟ้ำ เพือ่ตอบสนองกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของประเทศ และประชำชนอย่ำงเพียงพอ                                                   
ด้วยตระหนกัถึงสงัคมและชมุชนเป็นส�ำคญั 
โดยให้ประชำชนมส่ีวนร่วม ตัง้แต่ข้ันตอนแรก                                              
ของกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ         
จนกระทั่งหลังก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ทั้งยังได้
เตรยีมแผนป้องกนับรรเทำผลกระทบทีอ่ำจ
เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ
เพือ่ให้เป็นทีเ่ชือ่มัน่ และไว้วำงใจของสงัคม 
เช่น กำรจัดกำรป้องกัน หรือก�ำจัดมลพิษ
ในกระบวนกำรผลติ เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบ                                          
ต่อชมุชน กำรลด CO

2
 ในกระบวนกำรผลติ

ไฟฟ้ำ เป็นต้น
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 กฟผ. ได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน       
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด�ำเนินงำนภำยใต้วัฒนธรรมสีเขียว 
โดยกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้    
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ พร้อมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยของภำครัฐและกฎหมำย          
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยเน้นกำรประเมินผลกระทบทำง
สังคม (Social Impact Assessment : SIA) และกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพ (Health Impact Assessment : HIA) รวมถึงกำรน�ำระบบกำรจัดกำร
สิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 14001) และระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยั 
และควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก. 18001) มำใช้ ตัง้แต่เริม่
ระยะก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ จนถึงระยะด�ำเนนิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ ท้ังนี ้เพือ่ลด                                                                                   
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง อนัน�ำไปสูก่ำร
สร้ำงกำรยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ใส่ใจสิง่แวดล้อม
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 กฟผ. ด�ำเนินโครงกำร กำรจัดกำรด้ำน
กำรใช้ไฟฟ้ำ (Demand Side Management : DSM)                   
โดยส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยมำตรกำรและแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรน�ำเข้ำเชื้อเพลิง 
ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) อีกทัง้ช่วย

รกัษำเสถยีรภำพในภำพรวมของก�ำลงักำรผลติในช่วง
ที่มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด ด้วยกำรด�ำเนินงำน
ภำยใต้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์  อ.อำคำร และ 
อ.อุปนิสัย เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งภำค                        
ทีอ่ยูอ่ำศยั ภำคธรุกจิ และภำคอุตสำหกรรม โดยด�ำเนนิกำร                                                                 
ไปพร้อมกบักำรเสริมสร้ำงทศันคต ิจติส�ำนกึ ด้ำนกำร
ประหยัดพลังงำน

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ DSM

7



 กฟผ. ด�ำเนินโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 โดยกำรรณรงค์
ให้ผู้ผลิต/น�ำเข้ำ และจัดจ�ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ด�ำเนินกำรผลิตและน�ำเข้ำ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ประหยัดไฟและมีประสิทธิภำพสูง โดยใช้ฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5 เป็นสัญลักษณ์ของควำมประหยัดไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
ที่ผ่ำนกำรทดสอบประสิทธิภำพด้ำนกำรประหยัดไฟฟ้ำ ติดฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ไปแล้ว 30 ผลิตภัณฑ์ หรือกว่ำ 357 ล้ำนฉลำก *(ข้อมูลเดือน 
ก.ย. 61) 
 ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 ได้เข้ำมำอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของคนไทย 
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งป็นผลจำกควำมตั้งใจ
ของ กฟผ. ที่มุ่งมั่นพัฒนำประสิทธิภำพเครื่องใช้ไฟฟ้ำให้ประหยัดไฟ เพื่อให้ผู้
บริโภค ได้รับคุณประโยชน์จำกกำรใช้เท่ำเดิมแต่จ่ำยค่ำไฟลดลง 

ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 สัญลักษณ์ของควำมประหยัด
อ. อุปกรณ์ 

กลยุทธ์ 3 อ.
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อำคำรเก่ำให้มปีระสทิธภิำพ 
ในกำรใช้พลงังำน ผลกัดนั                                                       
ให ้มีกำรออกแบบและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำร
ก่อสร้ำงประสิทธิภำพสูง                                          
ส�ำหรับอำคำรใหม่ เพื่อให้                                             
ผูใ้ช้งำนอำคำรได้รับประโยชน์
จำกกำรใช้พลงังำนทีล่ดลง
ในอำคำร 

อำคำรประหยัดพลังงำน
อ. อาคาร 

 มุ่งสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ       
ในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ รวมถึงบ้ำนที่อยู่อำศัย ซึ่งมีกำรใช้
ไฟฟ้ำปริมำณมำก โดยมุ่งให้เกิดกำรตระหนัก และลงทุนในกำรปรับเปลี่ยน
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 เสริมสร้ำงทัศนคติ
ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน 
ให้เรำเป็นท้ังผู้ใช้พลังงำน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็น
ผูผ้ลติพลงังำนด้วย นบัเป็น
แนวทำงส�ำคญัท่ีสดุทีจ่ะก่อให้
เกดิกำรประหยดัไฟฟ้ำอย่ำง
ยั่งยืน 

 ผลกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำสะสมตัง้แต่
เริม่ด�ำเนินโครงกำรเม่ือปี 2536 จนถงึปี 
2561 (ข้อมูลเดือน ก.ย. 61) สำมำรถลด
ปรมิำณก�ำลงัไฟฟ้ำได้ 4,662.8 เมกะวตัต์ 
ลดพลงังำนไฟฟ้ำได้ 27,666.1 ล้ำนกโิล
วตัต์-ชัว่โมง และลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำกกระบวนกำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำได้ จ�ำนวน 15.7 ล้ำนตัน

สร้ำงจิตส�ำนึกประหยัดไฟ 
แนวทำงอนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงยั่งยืน

อ. อุปนิสัย 
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 กฟผ. มุง่มัน่ด�ำเนนิกิจกรรมลดก๊ำซเรอืนกระจก เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย
กำรลดก๊ำซเรอืนกระจกของ กฟผ. ตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่หมำะสม                                                                                                    
ของประเทศ (NAMAs) ในปี 2563 เท่ำกับ 4 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ 
(MtCO

2
) โดยปี 2560 กฟผ. ได้ประเมนิผลและรำยงำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก                                                                        

ในระดบัมำตรกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จำกมำตรกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
ทดแทน มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำ มำตรกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกโรงไฟฟ้ำเทคโนโลยีสะอำด และมำตรกำรเกณฑ์มำตรฐำนและติดฉลำก
อุปกรณ์เบอร์ 5 คิดเป็นปริมำณกำรลดก๊ำซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 3,959,171 
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ (tCO

2
) 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 นอกจำกนั้น กฟผ. ได้ด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับโครงกำร   
ทั้งในระดับสำกลและระดับประเทศ  โดยในระดับสำกลได้ด�ำเนินกำรผ่ำน
โครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism: CDM) 
ซึ่งในปี 2560 กฟผ. ได้รับกำรรับรองปริมำณกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำก
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM Executive 
Board: CDM EB) จ�ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ เคร่ืองที ่10 - 11   โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ท้ำยเขือ่นแม่กลอง 
และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำท้ำยเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์
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 ส�ำหรับโครงกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกในระดับประเทศ กฟผ. ได้
ด�ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกภำคสมัครใจ ตำมมำตรฐำน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program: T-VER) 
โดยในปี 2560 กฟผ. ได้รับกำรรับรอง
ปริมำณกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำก
องค์กำรบรหิำรจัดกำรก๊ำซเรอืนกระจก 
(องค์กำรมหำชน) จำกโครงกำรลดก๊ำซ
เรอืนกระจกโดยกำรปรบัเปล่ียนอปุกรณ์
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในสถำนีไฟฟ้ำ                                      
แรงสูง กฟผ.
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พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม

CSR
after Process 
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การดูแลสังคมในภาพรวม

 กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม
กิจกรรมสร้ำงประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและ             
สิง่แวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ  ทีอ่ยูน่อกเหนอืจำก
กำรด�ำเนินงำนตำมปกติ อย่ำงใส่ใจด้วยใจจริง                      
เสมอมำ เช่น กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กำรช ่วยแก้ปัญหำสังคม เป็นอำสำสมัคร                                                  
ช่วยบ�ำเพญ็สำธำรณประโยชน์ กำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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โครงการชีววิถีเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

โครงการด้านสังคม

 เป็นโครงการที ่กฟผ. ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาต้ังแต่ปี 2542 จนถงึปัจจบุนั                                                                                          
โดยได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารปิรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ 
ลดการใช้สารเคมี ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการใช้จุลินทรีย์ทีม่ีประสิทธิภาพ   
(Effective Microorganisms: EM) แทนสารเคมีในการด�าเนินงาน 4 กิจกรรม 
ได้แก่ การเกษตร การเลี้ยงสัตว์น�้า การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชุมชนบริเวณใกล้เคียงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
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โครงการด้านสังคม

รอบเขือ่น และโรงไฟฟ้า เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปได้เรยีนรูแ้นวคดิทาง “ชวีวถิ”ี                                                                                                    
ด้วยการพาลงมอืท�า ให้ได้เรยีนรู ้ทดลอง และปฏบิติัจรงิจนเกดิความเชีย่วชาญ 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการเกื้อกูล แลกเปลีย่นเรียนรู้ และพึง่พา
กันในชุมชน โดยในปี 2561 มีชุมชนทีไ่ด้รับแนวความรู้ชีววิถีไม่น้อยกว่า 400 
แห่งทัว่ประเทศ และมีชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. มากกว่า 50 ชุมชน ทีไ่ด้น�า
แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยัง่ยืน
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โครงการแว่นแก้ว 

 เนื่องด้วยปัญหาเกีย่วกบัความบกพร่องทางสายตา สามารถเกดิขึน้ได้
กบับคุคลทุกเพศ ทกุวยั และทกุฐานะในสงัคม กฟผ. ได้ค�านงึถงึความส�าคญั
ของมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ด�าเนินการออกหน่วย
วัดสายตาและมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์                                                                                      
โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยเหตุผลทีต่้องการให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น
 ปัจจบัุน โครงการแว่นแก้ว ได้ด�าเนนิภารกจิอย่างต่อเนือ่ง สามารถช่วยเหลอื                                                                                           
ผู้มีปัญหาทางสายตาและได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 260,000 คน และ 
กฟผ. ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงานและ
ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางสายตาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติ และสามารถอยูร่่วม
กับชุมชนได้อย่างยัง่ยืน

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จดัท�า “โครงการแว่นแก้ว”                                                                                                   
เพือ่เทิดพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาส                                                                                                   
ทีพ่ระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา (4รอบ) ในปี 2546
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โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร 

 เป็นโครงการต้นแบบที่ใช้
หลักการ 3 ด้าน คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วม ความเสมอภาค และ
ความเป็นเจ้าของ ให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นความภาคภูมิใจ
ของ กฟผ. ในการด�าเนินงานด้าน
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ทีมุ่ง่เน้น 
“การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี
ศกัดิศ์ร”ี มส่ีวนร่วมในการสร้างพลัง
ชุมชนและสนับสนุนเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าขนาดเลก็จากงานวจิยั กฟผ. 
ขนาด 100 กโิลวตัต์ และงบประมาณ              
การติดตั้งสมทบร่วมกับชุมชน                          
จนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้   
ได้เอง ตั้งแต่ปี 2555 และสามารถ
คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัล 
Energy Awards ทั้งระดับประเทศ
และระดับอาเซียน 3 รางวัลซ้อน    
ในปี 2556
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โครงการเขือ่นสิรินธรโมเดล

 ริเริม่ขึน้ในปี 2559 เป็นการน้อมน�าแนวทาง
ของ “ดอยตุงโมเดล” คือ “ศาสตร์พระราชา”                                                          
และ “ต�าราแม่ฟ้าหลวง” มาปรับใช้เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
โดยรอบพื้นทีเ่ขือ่นสิรินธรของ กฟผ. จังหวัด
อบุลราชธาน ีโดยหลกัการส�าคญัคอื “เข้าใจ เข้าถงึ                                                  
พฒันา” สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื มุง่เน้นการ
พฒันาอาชพีสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้
ชมุชนสามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่างมคีวามสขุ            
และต่อยอดเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนา
ชมุชนรอบหน่วยงาน กฟผ. ทัว่ประเทศ ในการ
ดูแลสังคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมต่อไป
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โครงการเขือ่นสิรินธรโมเดลมีหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงาน 6 ด้านคือ

 กฟผ. จะผลักดันเขื่อนสิรินธรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกับกำร
พฒันำชุมชนรอบเขือ่นให้เป็นหมูบ้่ำนท่องเทีย่ว เปิดจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ชมุชน 
อำทิ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ผักออร์แกนิค ปลำแก้ว ปลำส้ม ให้กับผู้มำเยือน 
ควบคู่กำรท�ำกำรตลำดออนไลน์เพื่อสร้ำงรำยได้ แล้วแบ่งผลก�ำไรมำจัดตั้ง
กองทุนพัฒนำชุมชนให้ทุกคนพึ่งพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน

1. ชุมชนต้องมีรำยได้เพิ่มขึ้น 

2. ต้องมตีลำดรองรับผลผลติของชมุชน 

3. ท�ำในสิง่ทีเ่ป็นควำมต้องกำรของชมุชน

 
4. สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนโดยที่ไม่ใช่
เป็นกำรให้เปล่ำ และหำกชำวบ้ำนมกี�ำไร
เหลอื จะน�ำไปจดัตัง้กองทนุเพือ่พฒันำ
ต่อยอดต่อไป 

5. สร้ำงศูนย์กำรเรยีนรู ้โดยท�ำต้นแบบ
ให้ชำวบ้ำนได้เข้ำมำศึกษำเรียนรู้และ      
ให้ชำวบ้ำนลงมือปฏิบัติเอง
 
6. สร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
ต่ำง ๆ  ในจังหวดัอบุลรำชธำนเีพือ่สร้ำง
นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์พฒันำอำชพี
ของชุมชน
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โครงการห้องเรียนสีเขียว 

 โครงกำรห้องเรียนสีเขียว จัดตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน
มอีปุนสิยัในกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ และรกัษำ สิง่แวดล้อมโดยกำรเรยีนรู้
จำกกำรลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองผ่ำนกระบวนกำรเรยีน กำรสอน ในห้องเรยีน
สีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยควำมสนุกสนำน เพื่อให้เกิดทัศนคติใน
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและน�ำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย ปัจจุบันมี
ห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำทั่วประเทศ 
จ�ำนวน 414 โรงเรียน และมีกำรพัฒนำจำกห้องเรียนสีเขียวไปสู่กำรเป็น 
“โรงเรียนสีเขียว” ซึ่งหมำยถึงโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียนและเป็น
ระบบ โดยเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่
ผ ่ำนกำรประเมินยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว จ�ำนวน 177 โรงเรียน 
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ตั้งแต่ปี 2557 กฟผ. ริเริ่มพัฒนำไปสู ่กำรเป็น “โรงเรียนคำร์บอนต�่ำ” 
เพือ่กระตุน้และสร้ำงแรงจงูใจให้โรงเรยีนในโครงกำรฯ มคีวำมตืน่ตัวในกำรจดั
กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อย่ำงเป็นระบบ และเป็นรปูธรรม จนพฒันำสู ่“ชมุชน
ประหยัดพลังงำนเบอร์ 5” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน
ในพ้ืนท่ี ในด้ำนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำและปลอดภัย อีกทั้ง
ร่วมกนัวำงแผนและช่วยกนัประหยัดพลงังำน ให้ทกุฝ่ำยได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมใน
กำรพัฒนำชุมชนของตนเองไปสูก่ำรเป็นชมุชนสเีขยีวและชมุชนคำร์บอนต�ำ่ได้
อย่ำงยั่งยืน ชุมชนประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้น                              
ณ ชมุชนปวงสนกุ ต.บ้ำนกลำง อ.สนัป่ำตอง จ.เชยีงใหม่ มปีระชำชนในชมุชน
จ�ำนวน 33 ครัวเรือนเข้ำร่วมโครงกำร โดยอนำคตมีแผนด�ำเนินกำรจัดตั้ง
ชุมชนประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 ในภูมิภำคอื่น ๆ ต่อไป
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ส่งเสริมพนักงานจิตอาสา กฟผ. 

 สนบัสนนุและส่งเสริมพนักงานจิตอาสา กฟผ. เพือ่ร่วมกนัท�าประโยชน์
ให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์      
ผ่านโครงการ คน กฟผ. ขอท�าดี หรือการเป็นเครือข่ายผ่านทาง Social 
Network Fanpage “จิตอาสา กฟผ.” ในการท�าประโยชน์ร่วมกันต่อไป
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โครงการ กฟผ. เพาะเมลด็พันธุจ์ติอาสาพฒันาสงัคม 
(ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) 

 ด้วยตระหนกัถึงความส�าคญัของการสร้าง
คนรุ่นใหม่ที่นับเป็นความหวังของประเทศชาติ                         
กฟผ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้   
น้อมน�าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ กฟผ. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้             
การพึง่พาตนเอง มกีารด�าเนนิชวีติอยูอ่ย่างพอประมาณ มคีณุภาพชีวติทีด่แีละ   
มรีายได้อย่างพอเพยีง ควบคูก่บัการพัฒนาและดแูลสิง่แวดล้อมในชมุชน โดยผ่าน
กจิกรรม ค่ายเศรษฐกจิพอเพยีง กฟผ. ภายใต้ “โครงการ กฟผ. เพาะเมลด็พนัธุ์                                                                                            
จติอาสาพฒันาสงัคม”  ซึง่ส่งเสรมิให้เยาวชนมจิีตอาสา น�าความคิดสร้างสรรค์
คิดค้นนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนให้เกิดการพัฒนา                 
อย่างยัง่ยนืและลดความเหลือ่มล�า้ของรายได้ และมคีณุภาพชวิีตทีดี่ตามเป้าหมาย          
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)                                                                                           
อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างเครอืข่ายและกระบวนการการมส่ีวนร่วมระหว่าง กฟผ. 
ในพื้นทีก่ับเครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายชุมชนโดยรอบพื้นที ่กฟผ.
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โครงการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ 

 โครงการช่วยเหลอืด้านสาธารณภยัต่าง ๆ  โดยจดัทมีกูช้พีออกช่วยเหลอื                                                                                          
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม มอบถุงยังชีพ ตั้งโรงครัวประกอบอาหารและแจกจ่าย
อาหาร รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
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 นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมนีกัประดาน�า้ ทีน่อกจากมหีน้าทีห่ลักในการดูแล
อุปกรณ์ของ กฟผ. ที่อยู่ใต้น�้าทั้งของโรงไฟฟ้าและเขื่อนให้มีความสมบูรณ์
พร้อมตลอดเวลาแล้ว นักประดาน�้า กฟผ. ยังมีการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
สังคม โดยการร้องขอจากท้ังภายในและภายนอก กฟผ. อาทิ งานค้นหา
จากอุบัติเหตุทางน�้า หรือเมื่อมีงานเทศกาลหรืองานส�าคัญในพื้นที่ กฟผ.           
ที่ต้องเกี่ยวข้องกับทางน�้า นักประดาน�้าจะไปประจ�าบริเวณนั้น ๆ เพื่อคอย
ดูแลความปลอดภัย
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โครงการด้านสิง่แวดล้อม

 กฟผ. ได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ร่วมสนองพระรำชด�ำริ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตัง้แต่ปี 2548 ภำยใต้วสิยัทศัน์ “อนรุกัษ์
พนัธุกรรมพชืป่ำรอบเขือ่นโรงไฟฟ้ำอย่ำงเห็นคณุและรูค่้ำ” โดยในปี 2561 น�ำ
พื้นที่ป่ำรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ จ�ำนวน 16 แห่งทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ 
22,242 ไร่ เข้ำร่วมสนองพระรำชด�ำริฯ เพื่อด�ำเนินงำนใน 3 ฐำนทรัพยำกร 
ได้แก่ ฐำนทรพัยำกรกำยภำพ ฐำนทรพัยำกรชวีภำพ ฐำนทรพัยำกรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำ กิจกรรมสนับสนุน 5 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมปกปัก
ทรัพยำกร กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
กิจกรรมสร้ำงจติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกร และ กจิกรรมพเิศษสนบัสนนุ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือ่งมาจาก                                                     
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 

28



 ตัง้แต่ปี 2537 เป็นต้นมำ จนถงึปี 2560 กฟผ. ได้ด�ำเนนิกำรปลกูป่ำ                                                                                         
ครอบคลุมพ้ืนที่กว่ำ 49 จังหวัด เนื้อที่ปลูกรวมกว่ำ 4.6 แสนไร่ ในหลำย
โครงกำร อำทิ 

โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลมิพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ                                                                                                
สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 26,500 ไร่

โครงการปลูกป่า กฟผ. 
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 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ               
ครบ 70 ปี และเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาล
ที ่9 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ จ�านวน 20,000 ไร่

 โครงการปลกูป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน�า้ ตามรอยพ่อ จ�านวน 9,000 ไร่
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 ประเภทป่าที ่กฟผ. ปลกูนัน้ มีท้ังป่าต้นน�า้ (ป่าบก) ป่าชายเลน ป่าพรุ                                                                                                                                
ป่าชมุชน และป่าในพืน้ทีโ่ครงการพระราชด�าริต่าง ๆ  โดยร่วมมอืกบัหน่วยงาน                                                      
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้         
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 การด�าเนินงานของโครงการปลูกป่า กฟผ. ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ด้วยการจ้างแรงงานท้องถิน่หรือราษฎรในพื้นทีใ่ห้เป็นผู้ปลูก และ
บ�ารุงรักษาป่าที่ปลูกนั้นให้อยู่รอดเป็นป่าที่สมบูรณ์ สร้างจิตส�านึกให้ชุมชน
เกิดความรัก ความหวงแหนป่าไม้ที่ปลูกในบ้านเกิดของตนเอง ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าที่ปลูกและการฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าไม้ จะสร้างประโยชน์
กลับคืนให้กับชุมชมรอบพื้นทีป่ลูกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

        ในปี 2561 กฟผ. มีเป้าหมายปลูกป่าชายเลนในพื้นทีภ่าคใต้ เพือ่ฟื้นฟู
ระบบนเิวศทรัพยากรป่าชายเลนให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ เพิม่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

        ทั้งนี้ ทุกโครงการปลูกป่าของ กฟผ. จะมีการปลูก 1 ปี และบ�ารุงรักษา
ป่าทีป่ลูกอย่างต่อเนือ่ง เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากนั้น กฟผ. จะส่งมอบให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดูแลต่อไป
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โครงการ Move World Together 
เพือ่พลังงานและสิง่แวดล้อม 
 เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพเยาวชนรปูแบบใหม่ ให้เยาวชน “เรยีนรู้                                               
เพือ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลง (Transformative Learning)” ในตัวเยาวชนเอง 
มุง่เน้นสร้างเยาวชนพนัธ์ุใหม่ให้มีศกัยภาพทางด้านความคดิ รูเ้ท่าทนัปัญหา
และสถานการณ์โลก คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ด้วยเหตุและผล                               
มีวิจารณญาณ เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
ชาติบ้านเมือง เข้าใจแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม 
และมีความสามารถในการท�างานเป็นทีม
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 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม            
มเีป้าหมายหลกัในการสร้างคน เพือ่ให้คนสร้างสงัคมทีม่คีวามสขุอย่างยัง่ยนื 
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเยาวชนในโครงการ จะได้รับการทดสอบจาก
การสร้างโครงงานเพือ่แก้ไขปัญหาด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมใกล้ตวัภายใน
ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ด้วยการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์    
ไม่ลอกเลียนแบบ โดยได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชีย่วชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของประเทศ เพือ่น�าไปปรบัปรงุและแก้ไขปัญหาในชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 เยาวชนโครงการ Move World Together สามารถคว้ารางวลัจากเวที
การประกวดระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2557-2561 รวมกว่า 60 รางวัล 
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โครงการปะการังเทียมจากลูกถ้วยไฟฟ้า

 โครงการบ้านปลาปะการงัเทยีมด้วยลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้า เป็นโครงการที ่
กฟผ. จดัต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2556 เพือ่สนองพระราชเสาวนย์ีสมเด็จพระนางเจ้า                                                     
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9 เรือ่งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ได้น�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่
ถูกปลดออกจากระบบส่งของ กฟผ. มาดัดแปลงสร้างเป็นปะการังเทียม                                                                                        
ให้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของปลา สตัว์ทะเล ช่วยฟ้ืนฟรูะบบนเิวศบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาสร้างรายได้ให้กบัชมุชน
และประมงพื้นบ้าน
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 โครงกำรปะกำรังเทียม
ผสมเถ้ำลอยลกิไนต์ เป็นนวตักรรม
ส�ำหรบัแก้ปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ัง
ทะเล ที่ต้องมีกำรเยียวยำอย่ำง
เร่งด่วนเนือ่งจำกมผีลกระทบต่อ
ประชำชนทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณพืน้ที่
ชำยฝั่ง และทำงด้ำนเศรษฐกิจ
หลำยด้ำน กฟผ. ได้สนับสนุน
ทุนวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำและ
ทดลองประยุกต์ใช้ปะกำรังเทียม
ผสมเถ้ำลอยลกิไนต์เพือ่ป้องกนั
กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง ณ อทุยำนสิง่
แวดล้อมนำนำชำตสิริินธร” ให้กับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

โดยกำรน�ำเถ้ำลอยลิกไนต ์
(Lignite Fly Ash) จำกโรงไฟฟ้ำ
แม่เมำะทีเ่หลอืจำกกระบวนกำร
ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหนิ
ลิกไนต์ เป็นส่วนผสมกำรท�ำ
ปะกำรังเทียม ผลกำรศึกษำ
วจิยั พบว่ำกำรใช้เถ้ำลอยเป็น
ส่วนผสมของปะกำรังเทียม                     
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ใน
ทะเล สำมำรถป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่งทะเล เป็นผล
ส�ำเร็จ รวมถึงยังช่วยฟื้นฟู
ทรพัยำกรชำยฝ่ังทะเลทีก่�ำลงั
เส่ือมโทรมให้คืนควำมอุดม
สมบูรณ์ได้อีกด้วย

 โครงการปะการังเทียมจากเถ้าลอยลิกไนต์ 
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โครงการคนรักษ์ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า 

 เพือ่ส่งเสริมคนลุม่น�ำ้ให้ช่วยกนัดแูลรกัษำและฟ้ืนฟแูหล่งทรพัยำกรน�ำ้                   
ตัง้แต่ต้นก�ำเนิดมำตำมเส้นทำงจนถึงปลำยทำง ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกนั                                                                              
อีกยำวนำน
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 เพือ่สร้างฝายชะลอน�า้ ในพืน้ทีเ่ขือ่นต่าง ๆ  กว่า 10,000 ฝาย เพือ่รักษา                                                                                              
ความชุ่มชื้นของป่าต้นน�้า

โครงการสร้างฝาย 
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โครงการสนับสนุนด้านกีฬา 
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การสนับสนนุด้านกฬีา กฟผ. สนบัสนนุกฬีาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างโอกาส
ให้เยาวชนในการพฒันาตนเองและสร้างความภาคภมูใิจให้แก่คนไทย จนได้รบั 
เหรียญรางวัลชนะเลิศในมหกรรมกีฬาส�าคัญระดับโลกและ
ภูมิภาค ทั้งโอลิมปิคและเอเชีย่นเกมส์ เช่น โครงการ
พัฒนานักกีฬายกน�้าหนักไทยสู่สากล การแข่งขัน
เรือยาวสากลชิงแชมป์โลก กีฬาเปตอง
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เพราะเราใส่ใจมากกว่าการผลิตไฟฟ้า

ธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงาน
ด้านแรงงาน

การปฏิบัติ
ทีเ่ป็นธรรม

 กฟผ. ได้น�าแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 
26000 มาก�ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 7 เรือ่ง คือ
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ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค

การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการ

พัฒนาชุมชน

สิทธิมนุษยชน

การดูแล
สิง่แวดล้อม
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ซึง่เป็นเครือ่งการันตีการได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัล อาทิ 

รางวัล 
ASEAN Coal Awards 

2017

รางวัล 
Thailand Coal Awards 

2017
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว 
ประจ�าปี 2560 (Green 
Mining Awards 2017) 

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการ
พัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยัง่ยืน ประจ�าปี 2560 (CSR-DIW Award 2017)
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รางวัลโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่
อุตสาหกรรมพื้นฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR-DPIM) ประจ�าปี 2560

รำงวัลองค์กรโปร่งใส 
ครั้งที่ 7 (NACC Integrity 

Awards)

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจ�า
ปี 2560  

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจ�าปี 2560 

(รางวัลด้านการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น) 

รางวัล Thailand Energy 
Award 2017 

(รางวัลดีเด่นด้านผู้
ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน
ทดแทน 

ประเภทสมาคม องค์กร 
หน่วยงานภาครัฐ)
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    กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม โดยบรูณาการทัง้ด้านแนวคดิ การน�าไป 
ปฏบัิต ิและการตดิตามผล เพือ่ปรบัปรุงพฒันาการด�าเนินงาน                                                                      
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมดังค�าขวัญทีว่่า

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพือ่ความสุขของคนไทย”
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