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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวสิาหกิจภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน กอต้ังขึน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ตาม    
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 มีภารกิจหลกัดาน

การจัดหาพลังงานไฟฟา โดยการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพของพลังงาน

ไฟฟา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค อยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอด

จนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม รอบพ้ืนท่ี โครงการ โรงไฟฟา และแนวสายสงไฟฟาท่ัวประเทศ

ในรอบป 2553 กฟผ. ไดดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ ไดแก การ

จดัการและควบคุมมลสารของโรงไฟฟา เนนการใชเทคโนโลยีทันสมัยควบคุมปริมาณ

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO
2
)  กาซออกไซดของไนโตรเจน (NO

x
) และกาซชนิด

อืน่ๆท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาใหปลอยออกสูบรรยากาศนอยท่ีสดุ 

และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานหรือดีกวามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสังคม
การบริหารจัดการน้ําใชภายในโรงไฟฟา ไดดูแลการสูบน้ํามาใชไมใหมีผล  

กระทบตอชุมชน น้ําท่ีใชแลวจะตองผานการบําบัดตามหลักวิชาการและไดเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดกอนท่ีจะระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ นอกจาก

น้ี กฟผ. ยังไดดําเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากกังหันลมและเซลลแสงอาทิตย 

ตลอดจนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทายเข่ือนชลประทาน เพ่ือนําพลังงาน
หมุนเวียนมาใชทดแทนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซลิ สามารถลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ชวยลดภาวะโลกรอนและชวยประหยัดเงินตราตาง

ประเทศในการจัดซ้ือเช้ือเพลิง

การจัดทํารายงานส่ิงแวดลอมประจําปของ กฟผ. เปนการนําเสนอขอมูล
ผลการปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอมของหนวยงานในความรับผิดชอบดําเนินการ

เผยแพร เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหสาธารณชนและชุมชนไดรับรู

บทนํา
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การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  
 

กฟผ. ไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายตางๆท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมจากการพัฒนาโครงการอยางเครงครัด เริ่มต้ังแตระยะกอนการ
กอสราง ระหวางการกอสราง และระยะผลิตพลังงานไฟฟา มุงใหความสําคัญตอระบบการจัดการตามมาตรฐาน
สากลและควบคุมการปลอยมลสารตางๆ ใหปลอยออกสูบรรยากาศและแหลงนํ้าธรรมชาตินอยที่สุดอยูในเกณฑที่
ดีกวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมโครงการ

กฟผ. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)  โดย
เนนความสําคัญดานการประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนรอบโครงการ ซ่ึงในป 2553 มี
รายงาน EIA ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 3 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาวังนอย ชุดท่ี 4 ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เม่ือ 27 กันยายน 2553 โครงการเหมืองแรหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี คําขอประทานบัตร
ท่ี 9/2551 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 27486/14818 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานเหมืองแร และอุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร เม่ือ 27 
ตุลาคม 2553  และโครงการโรงไฟฟาจะนะ ชุดท่ี 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการพัฒนาโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน เม่ือ 
25 พฤศจิกายน 2553
                   

การจัดการและควบคุมมลสารของโรงไฟฟา

การปองกันและการควบคุมปริมาณมลสารทางอากาศ

กฟผ. ดําเนินการปองกันและควบคุมปริมาณมลสารที่ระบายจากโรงไฟฟาอยางเครงครัด โดยใช
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดมลสารจากการเผาไหมกอนท่ีจะระบายออกสูบรรยากาศ อันไดแก 
เทคโนโลยีลดการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนจากเตาเผาไหม (Low NO

X
 Burner)  เครื่องดักจับฝุนแบบไฟฟา

สถิตย (Electrostatic Precipitator: ESP) เครื่องดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulfurization: 
FGD) รวมทั้งไดติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง (Continuous 
Emission Monitoring Systems: CEMS) และพรอมสงขอมูลผานระบบสื่อสารใหกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมควบคุมมลพิษและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ กฟผ. ยังตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทความรับ
ผิดชอบของการมีสวนรวมในการแกปญหาภาวะโลกรอน โดยการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อันเกิด
จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา โดยการปรับปรุงเครื่องกังหันไอนํ้าใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การนําพลังงาน
หมุนเวียนมาใช เชน การติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กทายเขื่อนชลประทาน การติดตั้งเซลลแสง
อาทิตยและกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา เปนตน
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ปริมาณการปลอยมลสารของโรงไฟฟา
         

ปริมาณการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO
2
) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NO

X
) และฝุนละออง จาก

โรงไฟฟาของ กฟผ. ในป 2553 ไดมีการควบคุมปริมาณความเขมขนของมวลสาร (กาซ) ที่ปลอยออกสูบรรยา
กาศไมใหเกิน เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต สงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา โดยมีปริมาณการปลอยกาซ SO

2
  กาซ 

NO
X
 และฝุนละอองตลอดทั้งปมีจํานวน 25,127 ตัน 83,182 ตัน และ 1,935 ตัน ตามลําดับ   

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
)  จากโรงไฟฟาของ กฟผ. ประจําป 2553 มีจํานวน 

41.57 ลานตัน แยกเปนปริมาณที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทตางๆ ไดแก กาซธรรมชาติ 24.49 
ลานตัน นํ้ามันเตา 0.43 ลานตัน นํ้ามันดีเซล 0.03 ลานตัน และถานลิกไนต 16.62 ลานตัน คิดเปนสัดสวนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดในภาพรวม 0.56 กิโลกรัมตอกิโลวัตต-ชั่วโมง (kgCO

2
/kWh)

กฟผ. ในฐานะที่เปนผูผลิตกระแสไฟฟาหลักของประเทศไทยไดจัดทําและเผยแพรขอมูลปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) จากกิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการ

ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังไดรวมแกปญหาภาวะโลกรอน โดยดําเนินงานโครงการปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟา กฟผ. ป 2553

โรงไฟฟา เชื้อเพลิง หนวยการผลิต ฝุนละออง SO
2

NO
X

   (mg/m3) (ppm) (ppm)
โรงไฟฟาแมเมาะ ลิกไนต พลังความรอน เครื่องที่ 4-13 4–13 73–240 239–440

  มาตรฐาน*/ 180 320 500

โรงไฟฟาบางปะกง กาซธรรมชาติ/นํามันเตา พลังความรอน เครื่องที่ 1-4 2–5 <1–1.8 98–157

  มาตรฐาน*/ 120 320 200

 กาซธรรมชาติ พลังความรอนรวม ชุดที่ 1-2 ไมมีการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา

  มาตรฐาน*/ 60 60 450

  พลังความรอนรวม ชุดที่ 3-4  <1–1.5 206–226

  มาตรฐาน*/ 60 60 230

  พลังความรอนรวม ชุดที่ 5 1–5 <1 48–55

  มาตรฐาน*/ 60 20 120

โรงไฟฟากระบี่ นํามันเตา พลังความรอน เครื่องที่ 1 48–50 148–178 127–130

  มาตรฐาน*/ 120 450 180

โรงไฟฟาพระนครใต กาซธรรมชาติ/นํามันเตา พลังความรอน เครื่องที่ 4-5 5–7 <1 75–84

  มาตรฐาน*/ 120 320 180

 กาซธรรมชาติ พลังความรอนรวม ชุดที่ 1 5–12 <1 242–246

  มาตรฐาน*/ 60 60 250

  พลังความรอนรวม ชุดที่ 2 3–9 <1 152–172

  มาตรฐาน*/ 60 60 250

  พลังความรอนรวม ชุดที่ 3 3–12 <1 74–77

  มาตรฐาน*/ 60 20 120

โรงไฟฟาวังนอย กาซธรรมชาติ พลังความรอนรวม ชุดที่ 1-3 2–12 <1–1.6 101–167

  มาตรฐาน*/ 60 60 175

โรงไฟฟาน้ําพอง กาซธรรมชาติ พลังความรอนรวม ชุดที่ 1-2 10–16 7 246–249

  มาตรฐาน*/ 60 60 250

โรงไฟฟาจะนะ กาซธรรมชาติ พลังความรอนรวม ชุดที่ 1 4–7 <1 32–34

  มาตรฐาน*/ 60 20 120

โรงไฟฟาลานกระบือ กาซธรรมชาติ กังหันแกส เครื่องที่ 1-9  <1 122–244

  มาตรฐาน*/ 60 60 250

โรงไฟฟา ดีเซล กังหันแกส เครื่องที่ 1-2 18–35 <1 177–208

สุราษฎรธานี  มาตรฐาน*/ 60 60 230

หมายเหตุ:    */    มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต สงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ.2547

      ไมมีการตรวจวัด
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ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) จากโรงไฟฟา กฟผ. ป 2553

ป 2553 CO
2
 (Ton) Ton CO

2
kg CO

2
/kWh

Diesel oil Fuel oil Lignite Natural gas

มกราคม 2,155 12,479 1,415,541 1,698,881 3,129,055 0.56

กุมภาพันธ 2,705 2,174 1,206,268 1,768,646 2,979,792 0.53

มีนาคม 4,820 118,791 1,422,801 2,320,339 3,866,751 0.54

เมษายน 2,412 14,199 1,482,037 1,965,546 3,465,617 0.57

พฤษภาคม 2,238 38,831 1,539,218 2,102,594 3,682,881 0.56

มิถุนายน 2,030 18,587 1,305,769 2,063,733 3,390,121 0.56

กรกฎาคม 6,450 124,765 1,327,130 1,984,560 3,442,906 0.57

สิงหาคม 1,317 41,757 1,423,336 2,101,867 3,568,277 0.57

กันยายน 1,880 29,270 1,266,586 2,102,670 3,400,407 0.56

ตุลาคม 1,843 6,132 1,392,125 2,179,173 3,579,273 0.56

พฤศจิกายน 2,015 – 1,409,367 2,111,434 3,522,817 0.55

ธันวาคม 2,700 18,303 1,428,579 2,089,719 3,539,300 0.58

รวม 32,566 425,288 16,618,757 24,489,163 41,567,198 0.56

ที่มา:    1. ฝายสิ่งแวดลอม  กฟผ. (กุมภาพันธ 2554)

  2. รายงานการใชเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟารายเดือนจากฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา กฟผ.                                             

(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2554)

หมายเหตุ:  1. ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดคํานวณตาม

- Revised  1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy

2. kgCO
2
/kWh  คํานวณจากพลังงานไฟฟาท่ีผลิตของ กฟผ. ป 2553 (74,328,033,577 กิโลวัตต-ชั่วโมง)     

   (รวมเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังนํา และพลังงานหมุนเวียน)
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ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟา กฟผ. ป 2553 

(EGAT: CO
2
 EMISSION)



9รายงานส่ิงแวดลอม 2553

การปองกันและการควบคุมระดับเสียง
        

กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาตางๆ 
อยางเครงครัด โดยติดต้ังอุปกรณปองกันเสียง (Silencer) กับเครื่องจักรหรืออุปกรณที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง รวม
ทั้งมีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงท้ังภายในพ้ืนที่โรงไฟฟา และชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา ซึ่งระดับเสียงท่ี
ตรวจวัดไดในป 2553 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด
      
 การจัดการคุณภาพน้ํา
       

การจัดการและควบคุมคุณภาพน้ํา ดําเนินการโดยแบงตามประเภทของโรงไฟฟา โรงไฟฟาพลังนํ้า เนน
ที่การจัดการนํ้าใชในอาคารสํานักงานและบานพัก มีการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
รวมท้ังรณรงคใหมีการใชนํ้าอยางประหยัด โรงไฟฟาพลังความรอน เนนการควบคุมการใชนํ้าในระบบอยาง
ประหยัด โดยการนํานํ้าทิ้งกลับมาใชงานในระบบอื่นๆ อีกครั้ง ทั้งนี้ มีการควบคุมและบําบดัคุณภาพนํ้าท้ิงกอน
ระบายออกจากโรงไฟฟา ซึ่งในป 2553 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมจากการกอสรางโรงไฟฟา

กฟผ. ไดดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 ในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  และปฏิบัติตามขอ

กําหนดของภาครัฐและกฎหมายส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด อันไดแก การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรกายภาพ 

ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ไดเนนถึงการประเมินผลกระทบทางสังคม  

ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมกระบวนการมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางการยอมรับของชุมชนตอการดําเนินโครงการฯ
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การปองกันและลดผลกระทบดานเสียงจากการกอสรางโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 ไดประสานงาน

และช้ีแจงกับผูนําชุมชนและสถาบันการศึกษารอบโรงไฟฟา เพื่อรับทราบแนวทางการปองกันและลดระดับเสียง  

อาทิเชนเสียงจากการทําความสะอาดทอดวยไอนํ้า (Steam Blow Out) กฟผ.ใชอุปกรณลดระดับเสียง (Silencer)  

ตดิตัง้แผนกัน้เสียง (Sound barrier) และติดตัง้มานคลุมอาคารบังชองทางเสียง เพือ่ลดความดังของเสียงจากแหลง

กําเนิดเสียง  ตลอดจนเพ่ิมมาตรการลดปริมาณฝุนและกลิ่นสีที่เกิดจากการ Blow Out และจัดใหมีการซอมแผน

ปองกันเหตุฉุกเฉิน บริเวณหนาสถานีจายกาซของ ปตท.  

ใน ป 2553  คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน โรงไฟฟา

พระนครเหนือ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีเปนประธาน โดยมีผูแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเปนคณะ         

กรรมการฯ ไดจดัประชมุเพือ่พจิารณาและรบัทราบผลการดาํเนนิงานของกจิกรรมกอสรางโรงไฟฟา  จาํนวน 3 ครัง้ 

นอกจากน้ีเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกบัประชาชน และหนวยราชการ ตอการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

กฟผ.ไดเชิญคณะทํางานส่ิงแวดลอมภายใตคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบฯเขารวมสังเกตการณการตรวจ

วัดคุณภาพอากาศ เสียงและคุณภาพน้ํา และไดจัดกิจกรรมเครือขายติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหกับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเปาหมายที่อยูติดริมแมนํ้าเจาพระยา จํานวน 5 โรงเรียน เพื่อใหนักเรียนได

รบัความรู สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ําเบ้ืองตนไดเองและนําไปประยุกตจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตรและเพ่ือกระตุน

เตอืนสงัคมใหเหน็ถงึความสาํคญัของการจดัการส่ิงแวดลอม กฟผ.ไดจดังานวนัสิง่แวดลอมขึน้ ในวนัที ่4 มถินุายน 

2553  ภายใต หัวขอเรื่อง “พัฒนายั่งยืน ไฟฟามั่นคง สังคมยอมรับ” พรอมจัดกิจกรรมใหความรูพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ณ บริเวณชุมชนใกลโรงไฟฟาพระนครเหนืออยางตอเนื่อง
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กระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

กฟผ. ตระหนักถึงความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน

เสียอยางตอเน่ือง โดยในป 2553 ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนระหวางการศึกษาผลกระทบส่ิง

แวดลอมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการพัฒนา เชน โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองระยะท่ี 2 การประชุม

คณะกรรมการไตรภาคี และการสนทนากลุมยอย เพื่อสงเสริมใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสแลก

เปลี่ยนขอมูลและแสดงความคดิเห็น/ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งไดจัดกิจกรรมโครงการ

สรางเครือขายชุมชนทองถิ่นตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการจัดมุมความรูดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

ในหองสมุดโรงเรียน การเผยแพรความรูแกเยาวชนระหวางการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมและการศึกษาดูงาน                            

โรงไฟฟาประเภทตางๆ ของ กฟผ. เสรมิสรางความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ี

รอบโครงการและโรงไฟฟาตางๆอยางตอเน่ือง

 กฟผ. ไดจัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และ กฟผ. โดยมี

ผูวาราชการจังหวดัเปนประธาน ผูทรงคณุวุฒเิปนทีป่รกึษา และยงัไดจดัตัง้คณะทาํงานชดุตางๆทีม่ผีูแทนจากสวน

ราชการและประชาชนรวมดวย เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ตางๆทีก่าํหนดไวในรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม รวมทัง้ใหขอ คดิเหน็และขอเสนอแนะตอการดาํเนนิ

งานของโครงการ/โรงไฟฟาของ กฟผ. อันจะกอให เกิดประโยชนรวมกันของชุมชนและโรงไฟฟา 
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การดําเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด

 กฟผ. ไดสงเสรมิการพฒันาโครงการทีม่ศีกัยภาพในการลดกาซเรอืนกระจกเปนโครงการกลไกการพฒันาที่

สะอาด ภายใตการกาํกบัดแูลของคณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการลดกาซเรอืนกระจก ของ กฟผ. โดยมโีครงการ

ที่อยูระหวางการพัฒนาจํานวน 10 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กทายเขื่อนชลประทาน 6 

โครงการ (เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนดานปราการชล เขื่อนเจาพระยา เขื่อนนเรศวร เขื่อนแมกลอง และเขื่อน

แควนอย) โครงการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โครงการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม โครงการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟา แมเมาะหนวยที ่10 และ 11 (Retrofitting Turbines) และโครงการ EGAT Irrigation 

Valve Based Micro Hydro ที่เขื่อนแกงกระจาน และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล นอกจากนี้ในป 2553ยังมีโครงการ

ที่เสนอพิจารณาเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดอีกจํานวน 3 โครงการไดแก โครงการโรงไฟฟาทายเขื่อน

ชลประทานกิ่วคอหมา คลองตรอน และ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคองระยะที่ 2

จากการดําเนินงานดังกลาวตามข้ันตอน ทาํให กฟผ. ไดรบัหนังสือรบัรองโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(Letter of Approval - LOA) จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 จํานวน 5 โครงการ คือโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กทายเขื่อน

ชลประทาน 5 โครงการ ไดแกเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนดานปราการชล เขื่อนเจาพระยา เขื่อนแมกลอง และ

เขือ่นแควนอย และเม่ือรวมกับหนังสอืรบัรองท่ีไดรบัจาก อบก. ในป 2552 คอืโครงการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 10 และ 11 (Retrofitting Turbines) ทํา

ใหกฟผ.มโีครงการท่ีไดรบัรองจาก อบก. วาเปนโครงการท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการพัฒนา

อยางยั่งยืน รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ

         

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานสะอาด
                   

ในป 2553 กฟผ.ผลิตพลังงานไฟฟาสุทธิจากแหลงพลังงาน รวม 74,328.02 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ซึ่ง

เปนการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานสะอาดรวม 5,352.87 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ประกอบดวยพลังงาน

ไฟฟาที่ผลิตจาก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังนํ้า  และพลังความรอนใตพิภพ

พลังงานไฟฟาที่ผลิตและซ้ือสุทธิในระบบของ กฟผ. ลานกิโลวัตตชั่วโมง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2.27
โรงไฟฟากังหันลม 3.38
โรงไฟฟาพลังนํ้า 5,345.58
โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ 1.64
โรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล 68,975.15

รวม 74,328.02
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พลังงานแสงอาทิตย

ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย กฟผ. ไดดําเนินการนํารองมาตั้งแตป 2547 โดยพัฒนาโรงไฟฟาเซลล

แสงอาทิตยผาบอง ที่อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ขนาดกําลังการผลิต 504 กิโลวัตต เพื่อชวยเสริมความ

มั่นคงของระบบไฟฟาในจังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 

ยังเขาไมถึง อีกทั้งยังเปนการชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและคงไวซึ่งการเปนเมืองแหงการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

กฟผ. ยังไดนําระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟส (Amorphous Silicon) มาติดตั้งท่ี

ผนังอาคารใหมในสํานักงานใหญของ กฟผ. ตั้งแตป 2550 ซึ่งเปนอาคารที่ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท New and 

Existing Building จากการประกวดอาคารอนุรักษพลังงานดีเดนของอาเซียนประจําป 2552 โดยแผงเซลลแสง

อาทิตยดังกลาว มีกําลังการผลิตรวม 27.82 กิโลวัตต ผลิตไฟฟาไดวันละประมาณ 50 หนวย หรือประมาณปละ 

18,250 หนวย สามารถประหยัดการผลิตไฟฟาดวยนํ้ามันเซลไดปละประมาณ 6,000 ลิตร และชวยการลดการ

ปลอยกาซ CO
2
 ไดปละประมาณ 13 ตันตอป

นอกจากน้ี กฟผ. ไดดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเขื่อนสิรินธร ใชงบประมาณการ

กอสราง 209 ลานบาท มีแผงโซลาเซลลมากกวา 2,500 แผง กําลังการผลิตรวมประมาณ 1,014 กิโลวัตต เริ่ม

จายไฟฟาเขาระบบเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และในป 2553 สามารถผลิตไฟฟาพลังงานสะอาดได 1.7 ลาน

หนวยตอป ทดแทนการใชนํามันเตา 423,000 ลิตรตอป ลดการปลอยกาซ CO
2
 ประมาณ 972 ตันตอป 
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พลังงานลม

 เพื่อเปนการนํารองในการพัฒนาพลังงานลมในประเทศ กฟผ. ไดดําเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟา

จากกังหันลม จํานวน 2 ชุด บริเวณอางพักนํ้าตอนบนของโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มี

กําลังผลิตรวม 2.5 เมกะวัตต ผลิตไฟฟาไดประมาณ ปละ 4.6 ลานหนวยเชื่อมเขาสูระบบการจําหนายของ กฟภ. 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552  สามารถทดแทนการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงได 1.1 ลานลิตรตอป และชวยลดการปลอย

กาซ CO
2 
ไดถึง 2,300 ตันตอป นอกจากนี้ในป 2553 กฟผ. ยังมีแผนงานที่จะดําเนินโครงการกังหันลมผลิต

ไฟฟาลําตะคองระยะท่ี 2 ขนาด 1.5 MW อีกจํานวน 12 ชุด  มีกําลังการผลิตรวม 18 เมกะวัตต ซึ่งจะสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จและนําเขาระบบไฟฟาไดภายในป 2555 

พลังงานนํา

 การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานนํ้า ถือเปนนโยบายของ กฟผ. ในการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน กฟผ. มีโครงการโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กทายเขื่อน

ชลประทานเพ่ือนําทรัพยากรน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในระยะแรกมีแผนจะดําเนินการจํานวน 6 แหง คือ 

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนดานปราการชล เขื่อนเจาพระยา เขื่อนนเรศวร เขื่อนแควนอย และเขื่อนแมกลอง 

รวมกําลังการผลิต 78.7 เมกะวัตต ซึ่งในป 2554 กฟผ.ไดดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กทายเขื่อน

เจาพระยา ขนาด 6 เมกะวัตต จํานวน2 ชุดแลวเสร็จ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดรวมประมาณ 62 ลานหนวยตอ

ป ทดแทนการใชนํ้ามัน 15.1 ลานลิตรตอป  ลดการปลอยกาซ CO
2
 ประมาณ 35,624 ตันตอป
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พลังงานความรอนใตพิภพ

กฟผ. มีโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโรงไฟฟาสาธิต ขนาด

กําลังการผลิต 300 กิโลวัตต โดยผลิตและจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบของ กฟภ. ตั้งแตป พ.ศ.2533 มาจนถึง

ปจจุบัน
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งานวิจัยดานส่ิงแวดลอมและสังคม

ในป 2553 กฟผ. ใหการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแกสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อทําการวิจัยดานการ

ปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับกิจการไฟฟา การพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ี

โรงไฟฟาและการพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ  ใชงบประมาณ 77  ลาน

บาท โดยมีงานวิจัยที่แลวเสร็จในปนี้ อาทิเชน การประเมินความสําเร็จจากการปลูกปาและฟนฟูปาไมของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดําเนินการวิจัยโดยมูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย สรุปผลการวิจัยวาโครงการปลูกปา

ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งดําเนินการระหวางป 2537 - 2550 ประสบความสําเร็จในการฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถฟนฟูปาเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทําลายไดตามเปาหมาย และเพิ่มพื้นที่ปาใหกับ

ประเทศได 384,418 ไร เปนปาสมบูรณที่มีความหลากหลายของพืชพรรณและสัตวปาตามธรรมชาติ ชวยให

เศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนดีขึ้นมีรายไดจากการรับจางปลูกและดูแลปา รวมท้ังการเก็บหาของปาเปนการ

ชวยลดรายจายคาอาหารของครัวเรือน นอกจากน้ีพื้นที่ปายังชวยลดปญหาภาวะโลกรอนจากการดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด เปนจํานวนรวม 8.99 ลานตัน 

สวนงานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการในปนี้ ไดแก การประเมินคารบอนดฟุตพริ้นทในธุรกิจหลักของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 1 กิโลวัตต จากพลังงานคลื่น และการ

ศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีสวนรวมของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เปนตน
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