






	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้พัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที ่ใช ้ก ๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงแห่งใหม่	๒	โครงการ	ได้แก่โครงการ

โรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที ่	๒	และโครงการโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	ชุดที ่	๒		โดยวันที ่	๔	พฤษภาคม	

๒๕๕๔		คณะกรรมการส ิ ่ งแวดล ้อมแห ่งชาต ิ

(กก.วล.)	มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุด

ที่	๒		ต่อมาเดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้

นำาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	๒	เพื่อขอ

ความเห็นชอบตามขั ้นตอนจากคณะกรรมการผู ้

ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ	หรือโครงการร่วมกับเอกชน	(คชก.)

การศึกษาและการจัดทา�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

ํ

๔

	 จากการดำาเนินงานพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ของ	กฟผ.	ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	โครงการ

กังหันลมผลิตไฟฟ้าลำาตะคอง	ระยะที่	๒	ขนาดกำาลังผลิต	๑๘

เมกะวัตต์	ถือเป็นโครงการนำาร่องในการจัดทำารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โดยเมื่อวันที่	๓๐	ธันวาคม	

๒๕๕๔	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการ

พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา

โครงการของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือโครงการร่วมกับ

เอกชน	(คชก.)	

	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาด	เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ	กฟผ.

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า	เพื่อรองรับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจที่เพิ ่มสูงขึ ้นในประเทศ	และลด

ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ทำาให้มีความหลากหลายของเชื ้อเพลิงมากขึ้น

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เบื้องต้นและศึกษาความเหมาะสมของที่ตั ้งโรง

ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	รวมทั้งท่าเทียบเรือและเส้น

ทางการขนส่งถา่นหนิคณุภาพดนี ำาเข า้จากตา่ง

ประเทศ

	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้าหลัก	และสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการใช้เช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	กฟผ.	จึงมีโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรง

ไฟฟ้าแม่เมาะ	เคร่ืองท่ี	๔-๗	ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การศึกษาและจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EHIA)	สำาหรับ

โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๕



	 กฟผ.ได ้ตระหนักถึงความสำาค ัญของ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศ	

กอปรกับเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงและเสถียร

ภาพทางด้านพลังงาน	จึงได้จัดหาและซื้อไฟฟ้า

จากต่างประเทศเข้ามาเสริมระบบเพิ่มขึ้นอีกทาง

หนึ่ง	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้ดำาเนินการ

จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เบื้องต้น	โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	๕๐๐	

กิโลโวลต์	ชายแดน	(บริเวณจังหวัดน่าน)	-	น่าน	

๒	-	แม่เมาะ	๓	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)	สำาหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนหงสาลิกไนต์	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	ซ่ึงอยู่ระหว่างการนำาเสนอรายงาน

ต่อคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้านการ

พัฒนาโครงการของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจหรือ

โครงการร่วมกับเอกชน	(คชก.)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๖

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์�(CO
2
)

	 กฟผ.	ตระหนักดีว่า	กิจกรรมการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	ซึ่งส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ดังน้ัน	ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าหลักของประเทศ	กฟผ.	ได้จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูล

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางเว็บไซต์

ของ	กฟผ.	(www.egat.co.th)	เพื่อแสดงความโปร่งใส

ในการดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	ตลอดจนได้ร่วม

การจัดการด้านคุณภาพอากาศ

การจัดการและการควบคุมมลสารของโรงไฟฟ้า

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยดำาเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	เช่น	โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“ปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำาถวายพ่อ”	และโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด

	 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ	กฟผ.	ในปี	๒๕๕๔	รวม	๔๐.๙๒	ล้านตัน	แยกเป็น

ปริมาณที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ		ได้แก	่ก๊าซธรรมชาต	ิ๒๑.๗๗	ล้านตัน	น้ำามันเตา	๐.๙๗	

ล้านตัน	น้ำามันดีเซล	๐.๐๓	ล้านตัน	และถ่านลิกไนต	์๑๘.๑๕	ล้านตัน

	 สัดส่วนปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในภาพรวม	๐.๕๖	กิโลกรัมต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง	(kgCO
2
/kWh)

๗



รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๘

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์�(CO
2
)�จากโรงไฟฟ้าของ�กฟผ.�ปี�2554

ปี 2554
ปริมาณ CO

2
 (ตัน)

kg Co
2
/kWh

น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวม

มกราคม 1,177 22,428 1,577,676 1,882,418 3,483,698 0.55

กุมภาพันธ์ 1,118 24,186 1,427,814 1,973,345 3,426,463 0.54

มีนาคม 1,483 – 1,612,022 1,975,143 3,588,649 0.57

เมษายน 1,558 79,619 1,537,229 1,692,994 3,311,400 0.58

พฤษภาคม 952 73,873 1,641,729 2,013,139 3,729,692 0.58

มิถุนายน 6,203 168,339 1,576,389 1,791,505 3,542,435 0.59

กรกฎาคม 5,267 210,533 1,626,007 1,756,500 3,598,306 0.61

สิงหาคม 2,685 96,499 1,473,385 1,847,569 3,420,139 0.54

กันยายน 1,453 198,536 1,421,356 1,785,820 3,407,165 0.53

ตุลาคม 2,477 48,779 1,471,090 1,620,607 3,142,953 0.52

พฤศจิกายน 990 30,084 1,351,242 1,729,692 3,112,007 0.55

ธันวาคม 4,356 14,761 1,431,997 1,705,831 3,156,945 0.57

รวม 29,719 967,636 18,147,935 21,774,563 40,919,853 0.56

หมายเหตุ:	 1.	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำานวณตาม	2006	IPCC	Guidelines	for	National	Greenhouse	Gas	Inventories	 

	 	 				Volume	2	Energy

	 	 2.	kgCO
2
/kWh	คำานวณจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตของ	กฟผ.	ปี	2554	(73,151,539,172	กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

	 	 				-	รวมเชื้อเพลิงฟอสซิล	พลังน้ำาและพลังงานหมุนเวียน	(ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงรายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบกำาลังไฟฟ้า	 

	 	 						กฟผ.)

	 	 3.	kgCO
2
/kWh	หมายถึง	ปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO

2
	ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

	 	 				-	รวมเชื้อเพลิงฟอสซิล	พลังน้ำาและพลังงานหมุนเวียน	

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด�์(SO
2
) 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน�(NO
X
)�และฝุ่นละออง

	 มลสารที ่	กฟผ.	มุ ่งเน้นการป้องกันและ

ควบคุมก่อนการระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า

อย่างเคร่งครัด	ได้แก่	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	

(SO
2
)	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NO

X
)	และฝุ่น

ละออง	โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ

กำาจัดมลสารจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกสู่

บรรยากาศ	ได้แก่	การออกแบบและก่อสร้างเตา

เผาไหม้เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	

(Low	NO
x
	Burner)	การติดตั้งเครื ่องดักจับฝุ่น

๙

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์�(CO
2
)�จากโรงไฟฟ้าของ�กฟผ.�ป�ี2543-2554

แบบไฟฟ้าสถิตย์	(Electrostatic	Precipitator:	ESP)	

เครื ่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(Flue	Gas	

Desulfurization:	FGD)	เพื ่อป้องกันและควบคุม

ปริมาณมลสารทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อ

เพลิงฟอสซิล	รวมทั้งได้ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพ

จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	

Emission	Monitoring	System:	CEMS)	เพื่อเชื่อม

ต่อและส่งข้อมูลปริมาณการปล่อยมลสารให้กับกรม

โรงงานอุตสาหกรรม	กรมควบคุมมลพิษ	และหน่วย

งานที ่ เก ี ่ยวข ้อง	เพ ื ่อแสดงถึงประสิทธ ิภาพและ

ความโปร่งใสในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	๒๕๕๔	ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด	์(SO
2
)	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NO

X
)	และ

ฝุ่นละออง	จากโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พ.ศ.

๒๕๔๗	เรื่อง	กำาหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่

ระบายออกจากโรงงาน	ผลิต	ส่ง	หรือจำาหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้า	โดยมีปริมาณรวม	๒๔,๙๔๓		๘๐,๓๐๓		และ

๑,๖๑๑	ตันต่อปี	ตามลำาดับ



รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง
SO

2
 (ppm) NO

x 
(ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3)

ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ 4-13 ลิกไนต์ 63 - 222 320 219 - 433 500 3 - 15 180

โรงไฟฟ้าบางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ 1-4 ก๊าซธรรมชาติ/น้ำามันเตา <1 320 36 - 158 200 4 - 15 120

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊าซธรรมชาติ – 60 – 450 – 60

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3-4 ก๊าซธรรมชาติ <1 60 191 - 204 230 – 60

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ <2 20 32 - 53 120 2 - 6 60

โรงไฟฟ้ากระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ 1 น้ำามันเตา 50 - 57 450 116 - 133 180 68 - 89 120

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังความร้อน เครื่องที่ 4-5 ก๊าซธรรมชาติ/น้ำามันเตา 10 - 18 320 84 - 160 180 20 - 31 120

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ <1 60 209 - 246 250 9 - 12 60

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ <1 60 161 - 187 175 3 - 5 60

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ <1 20 72 - 89 120 3 - 10 60

โรงไฟฟ้าวังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-3 ก๊าซธรรมชาติ <1 60 53 - 159 175 3 - 12 60

โรงไฟฟ้าน้ำาพอง พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊าซธรรมชาติ 5 - 8 60 215 - 229 250 6 - 17 60

โรงไฟฟ้าจะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ <1 60 29 - 36 120 2 - 5 60

โรงไฟฟ้าลานกระบือ กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-9 ก๊าซธรรมชาติ <1 - 2 60 121 - 239 250

กังหันแก๊ส เครื่องที่ 11 ก๊าซธรรมชาติ – 20 – 120

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-2 ดีเซล <1 60 176 - 182 230 24 - 32 60

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ <1 20 36 - 37 120 14 - 17 60

หมายเหตุ		 ppm							หมายถึง			ส่วนในล้านส่วน	

	 	 mg/m3					หมายถึง			มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า�กฟผ.�ปี�2554

๑๐

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทาง

น้ำาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน	กฟผ.	ได้กำาหนดมาตรการในการจัดการ

และควบคุมคุณภาพน้ำาต่างๆ	แยกตามประเภท

ของโรงไฟฟ้า	โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	เน้นการจัดการ

น้ำาใช้ในอาคารสำานักงานและบ้านพัก	การรณรงค์

การใช้น้ำาอย่างประหยัด	และการบำาบัดน้ำาเสียให้

ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด	ส่วนโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อน	เน้นการควบคุมการใช้น้ ำา

ในระบบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	โดย

นำาน้ ำาทิ ้งกลับมาใช้งานในระบบอื่นๆ	รวมทั้งมี

ระบบหอหล่อเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพก่อนระบาย

ออกจากโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ให้อยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

	 กฟผ.	ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม

ระดับเสียงที่เกิดขึ ้นจากการดำาเนินงานของโรง

ไฟฟ้าต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	โดยใช้เทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ	ได้แก่	การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันเสียง

(Silencer)	กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้

เกิดเสียงดัง	รวมทั้งดำาเนินการตรวจติดตามระดับ

เสียงบริเวณภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณชุมชน

ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงาน

ภายในโรงไฟฟ้าและประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

จะไม่ได้รับผลกระทบด้านระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้น

จากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า

	 ในปี	๒๕๕๔	ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้า	และพื้นที่ชุมชน	จากทุกโรง

ไฟฟ้าของ	กฟผ.	มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที ่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวง

อุตสาหกรรมกำาหนด

การป้องกันและควบคุมระดับเสียง

การจัดการคุณภาพน้า� 

๑๑

ํ



การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 การพัฒนาโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ได้ให้ความ

สำาคัญกับการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดของภาครัฐและกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียว

ข้องอย่างเคร่งครัด	ได้แก่	การปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากร

กายภาพ	ชีวภาพ	คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	ท้ังน้ีได้เน้นถึงการประเมิน

ผลกระทบทางสังคม	Social	Impact	Assessment

(SIA)	และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

Health	Impact	Assessment	(HIA)	รวมถึงการ

นำาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	

(ISO	14001)	และระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	

(มอก.	๑๘๐๐๑)	มาใช้ต้ังแต่เร่ิมดำาเนินการก่อสร้าง

จนถึงระยะดำาเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า	ควบคู่

ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

สร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง	และสร้างการ

ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการดำาเนิน

โครงการ	ทั้งนี้การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของภาค

รัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน

ของแนวปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	๒๕๕๔	กฟผ.	อยู่ในระหว่างเตรียม

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง	

จำานวน	๒	แห่งได้แก่	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๑๒

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย

	 กฟผ.	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของกระบวนการ

มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงาน	โดยใน

ปี	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้จัดประชุมรับฟัง	ความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

จะนะ	ชุดที่	๒	และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย	

ชุดที่	๔	ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต

อย่างเคร่งครัดแล้วยังมีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจ

สอบการดำาเนินงานและพัฒนา		สิ ่งแวดล้อมชุมชน

ตัวอย่างเช่น	โรงไฟฟ้าจะนะ	ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลาเป็นประธาน	และมีผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน

และชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	นอกจากนี้	คณะ

ทำางานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วมติดตาม

ตรวจสอบฯ	ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพ

อากาศเสียง	และคุณภาพน้ำา	เพ่ือสร้างความม่ันใจในการ

ดำาเนินงานของ	กฟผ.	และได้จัดกิจกรรมเครือข่าย

ส่ิงแวดล้อม	โดยโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในรัศมี	๕	กิโลเมตร

จากโรงไฟฟ้า	จำานวน	๖	โรงเรียนรวม	๒	ครั้ง	เพื่อให้

นักเรียนได้รับความรู	้สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำาเบื้อง

ต้นได้เอง	และนำาไปประยุกต์กับโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการเชื่อมโยง

ของระบบนิเวศในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

	 สำาหรับโรงไฟฟ้าวังน้อย	ได้ดำาเนินการร่วมกับ

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในการอบรมให้กลุ ่มเยาวชน

รักษ์น้ ำา	และยุวชนจากโรงเรียนที่ตั ้งอยู่โดยรอบโรง

ไฟฟ้ารวม	๒	ครั้ง	โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน	และ

กิจกรรมสาธิตการดำาเนินการสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติภาคสนามด้วยตนเอง

ซึ ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์การที่ต้องเป็นองค์กรที่มีการกำากับดูแลที่ดี	ห่วงใย

สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

๑๓



	 สำาหรับการพัฒนาโครงการใหม	่จำานวน	๔	โครงการ	ทั้งในขั้นกำาหนดขอบเขตการศึกษา	ขั้นการประเมินผล

และขั้นการทบทวนร่างรายงานฯ	รวม	๙	ครั้ง	ได้แก่

๑.	การศึกษาและจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EHIA)	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน							

				ร่วมบางปะกง	ชุดที่	๕	จำานวน	๓	ครั้ง
๒.	การศึกษาและจัดทำารายงานการวิเคราะห์

				ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	โครงการโรงไฟฟ้า			

				พระนครเหนือ	ชุดท่ี	๒	จำานวน	๓	คร้ัง

๓.	การศึกษาและจัดทำารายงานช้ีแจงการเปล่ียนแปลง

				รายละเอียดโครงการ	โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย

				ชุดที่	๓	จำานวน	๑	ครั้ง

๔.	การศึกษาและจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผล

				กระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้น	(IEE)	โครงการ

				ระบบโครงข่ายไฟฟ้า	๕๐๐	กิโลโวลต์	ชายแดน	

				(บริเวณจังหวัดน่าน)	-	น่าน	๒	-	แม่เมาะ	๓	

				(ส่วนที่พาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)	สำาหรับ

				การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

				หงสาลิกไนต์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

				ลาว	จำานวน	๒	ครั้ง

	 นอกจากนั้น	กฟผ.	ยังได้จัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน

ลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยอีกหลายครั้ง	รวมทั้ง

การจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี	(ประกอบ

ด้วย	ผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคประชาชน	และ	กฟผ.)

และคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าต่างๆ	

เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า	รวม

ทั ้งรับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากภาค

ประชาชน	เพื่อนำามาเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน

งานของ	กฟผ.

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๑๔

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

	 กฟผ.	โดย	ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ	ได้ดำาเนิน

การตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม	ด้านสังคมเศรษฐกิจ	ทัศนคติและความ

คิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่มีต่อการดำาเนิน

งานของโรงไฟฟ้าต่างๆ	ของ	กฟผ.	อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับในปี	๒๕๕๔	ได้ดำาเนิการสำารวจชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ	ได้แก่	โรงไฟฟ้าจะนะ	โรง

ไฟฟ้าพระนครเหนือ	โรงไฟฟ้าน้ำาพอง	โรงไฟฟ้า

ลานกระบือ	เป็นต้น	ผลการสำารวจความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า

ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม	และระดับผลกระทบ

ต่อชุมชน	พบว่า	มากกว่าร้อยละ	๘๐	ขึ้นไป	ไม่ได้

รับความเดือดร้อน	รำาคาญ	ในเรื่อง	ฝุ่น	เขม่าควัน

เสียงรบกวน	แรงสั่นสะเทือน	กลิ่นเหม็น	น้ำาเสีย

สุขภาพอนามัย	และขยะตกค้าง	ส่วนการรับรู้และ

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เพื ่อ

สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟ้า

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ	จากโรงไฟฟ้า	ได้แก่	การออกหน่วย

แพทย์เคลื ่อนที ่	การสนับสนุนกิจกรรมศาสนา

กิจกรรมการศึกษา	การกีฬา/อุปกรณ์กีฬา	การส่งเสริม

อาชีพ	การศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าและเข่ือนต่างๆของ

กฟผ.	และการสนับสนุนน้ำาอุปโภคบริโภคตามลำาดับ

ซ่ึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนกิจกรรม

ดังกล่าวและมีทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อการดำาเนิน

งานของ	กฟผ.	

การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

๑๕



	 กฟผ.	ได้ดำาเนินงานโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	(CDM	:

Clean	Development	Mecha-

nism)เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ซึ่ง

ในขณะน้ีมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

พัฒนา	จำานวน	๑๐	โครงการ		โดย

ในปี	๒๕๕๓	มีโครงการที่ได้รับหนัง

สือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่

การดา�เนินงานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สะอาด	(LOA	:	Letter	of	Approval)

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(อบก.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำานวน

๗	โครงการ	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็ก

ท้ายเข่ือนชลประทาน	๕	โครงการ	ได้แก่	เข่ือนเจ้าพระยา

เข่ือนแม่กลอง	เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ	เข่ือนขุนด่านปราการชล

และเข่ือนแควน้อย	โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์	และ	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรง

ไฟฟ้าแม่เมาะ	หน่วยที่	๑๐	และ	๑๑	(Retrofitting	

Turbines)	

	 สำาหรับปี	๒๕๕๔	โครงการ	EGAT	Irrigation	

Value	Based	Micro	Hydro	ที ่เขื ่อนแก่งกระจาน

และเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้รับหนังสือรับรองโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	จาก	อบก.	เมื ่อวันที ่	๑๖

กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	และได้ผ่านการพิจารณาเป็นโครงการ

ตามมาตรฐานมงกุฎไทย	(Crown	Standard)	นอกจากน้ี

กฟผ.	ยังมีโครงการที่จะพัฒนาต่อไปอีก	๒	โครงการ	

ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็กท้ายเขื่อน

กิ่วคอหมา	และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำาตะคอง	

ระยะที่	๒

	 ปัจจุบัน	กฟผ.	ได้ดำาเนินงานวิจัย	เรื่อง	Carbon	

Footprint	รวมทั้งรณรงค์ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน	ในการดำาเนินการด้านการจัดการด้าน

ใช้ไฟฟ้า	(DSM	:	Demand	Side	Management)

จากผลการดำาเนินงานในการผลักดันโครงการต่างๆ

เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ส่งผลให้ในปี	๒๕๕๔	กฟผ.

สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ		๑.๕	ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

ํ

๑๖

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

	 ภายใต้การส่งเสริมการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด	ในปี	๒๕๕๔	กฟผ.ผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากพลังงานสะอาด	ประกอบด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังน้ ำา	และพลัง

ความร้อนใต้พิภพ	รวม	๗,๙๔๓.๓๖	ล้าน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง	จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

ท้ังระบบ	รวม	๗๓,๑๕๑.๕๔	ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระบบของ กฟผ. ปี 2554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.20 0.003

โรงไฟฟ้ากังหันลม 4.64 0.01

โรงไฟฟ้าพลังน้ำา 7,935.32 10.85

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 1.20 0.002

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 65,208.18 89.14

รวม 73,151.54 100

	 ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์	กฟผ.

ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	โดย

พัฒนาโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง	ที่

อำาเภอเมือง		จังหวัดแม่ฮ่องสอน		ขนาดกำาลัง

การผลิต	๕๐๔	กิโลวัตต์	ซึ่งต่อมา	กฟผ.	ได้

ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

เขื ่อนสิรินธร		ใช้งบประมาณการก่อสร้าง

๒๐๙	ล้านบาท		มีแผงโซล่าเซลล์มากกว่า

๒,๕๐๐	แผง	กำาลังการผลิตรวมประมาณ

๑,๐๑๔	กิโลวัตต์		โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๒		ซึ่งในปี

๒๕๕๔	สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้

๒.๓๒	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	ลดการปล่อยก๊าซ

CO
2
	ประมาณ	๑,๐๐๐	ตันต่อปี

	 จากการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง	กฟผ.

ยังได้พัฒนาต้นแบบการติดตั ้งระบบไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำาที ่เขื ่อน

ศรีนครินทร์	ซ่ึงมีกำาลังผลิตรวม	๓๐.๒๔	กิโลวัตต์

พลังงานแสงอาทิตย์

๑๗



เริ ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื ่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์

๒๕๕๔	สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้	๔๗,๔๕๐

กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี	ทดแทนการใช้น้ำามันเตา	๑๑,๘๐๖

ลิตรต่อปี	ลดการปล่อยก๊าซ	CO
2
ประมาณ	๒๗	ตันต่อปี

ซึ ่งจะใช้เป็นแนวทางในการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์บนผิวน้ำาบริเวณเขื่อนต่างๆของ

กฟผ.	เพ่ือช่วยลดปัญหาในการจัดหาท่ีดินและค่าใช้จ่าย

ในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ในอนาคต

	 ปัจจุบัน	กฟผ.	ได้นำาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิด	อะมอร์ฟัส	(Amorphous	Silicon)

มาติดตั้งที่ผนังอาคารใหม่ในสำานักงานใหญ่ของ	กฟผ.

ตั้งแต่ปี	๒๕๕๐	ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภท	New	and	Existing	Building	จากการประกวด

อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นของอาเซียนประจำาปี	๒๕๕๒

โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวมีกำาลังการผลิตรวม

๒๗.๘๒	กิโลวัตต์		ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ	๕๐	หน่วย

หรือประมาณปีละ	๑๘,๒๕๐	หน่วย		สามารถประหยัด

การผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันดีเซลได้ปีละประมาณ	๖,๐๐๐

ลิตร	และช่วยการลดการปล่อยก๊าซ	CO
2
	ได้ปีละประมาณ

๑๓	ตันต่อปี	ซ่ึงในปี	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้เสนออาคารดังกล่าว

เข้าร่วมโครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสำาหรับอาคาร	(Carbon	Reduction	Certifi-

cation	for	Building)	ต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	โดย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้การ

ประกอบธุรกิจภาคอาคารมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๑๘

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

พลังงานลม

	 เพื่อเป็นการนำาร่องในการพัฒนา

พลังงานลมในประเทศ	กฟผ.	ได้ดำาเนิน

งานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหัน

ลมจำานวน	๒	ชุด	บริเวณอ่างพักน้ำาตอน

บนของโรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา		มีกำาลังผลิตรวม

๒.๕	เมกะวัตต	์ติดตั้งแล้วเสร็จและเชื่อม

เข้าสู่ระบบการจำาหน่ายของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ต้ังแต่วันท่ี	1	เมษายน	

๒๕๕๒	สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ

ปีละ	๔.๖	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	ทดแทน

การใช้น้ ำามันเชื้อเพลิงได้	๑.๑	ล้านลิตร

ต่อปี	และช่วยลดการปล่อยก๊าซ	CO
2
	ได้

ถึง	๒,๓๐๐	ตันต่อปี	และในปี	๒๕๕๔

กฟผ.	ได้ดำาเนินการตามแผนงานโครงการ

กังหันลมผลิตไฟฟ้าลำาตะคอง	ระยะที	่๒	

ขนาด	๑.๕	เมกะวัตต	์จำานวน	๑๒	ชุด	มี

กำาลังการผลิตรวม	๑๘	เมกะวัตต์		เพื่อ

นำาเข้าระบบไฟฟ้าภายในปี	๒๕๕๖

๑๙



พลังน้ำ 

	 การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำาเป็นนโยบายที่สำาคัญ

ของ	กฟผ.	เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยกฟผ.	ได้พัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน		

เพื ่อนำาทรัพยากรน้ ำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ซึ ่ง

ระยะแรกได้ดำาเนินการตามแผนจำานวน	๖	แห่ง	คือ	เข่ือน

ป่าสักชลสิทธิ์		เขื่อนขุนด่านปราการชล	เขื่อนเจ้าพระยา

เข่ือนนเรศวร	เข่ือนแควน้อย	และเข่ือนแม่กลอง	รวมกำาลัง

การผลิต	๗๘.๗	เมกะวัตต์	และได้ดำาเนินการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็กท้ายเขื่อนเจ้าพระยา	ขนาด	๖	

เมกะวัตต์	จำานวน	๒	ชุดแล้วเสร็จสมบูรณ์	เมื่อวันที่	๒๗	

ธันวาคม	๒๕๕๓		สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ

๖๒	ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี	ทดแทนการใช้น้ำามัน	๑๕.๑

ล้านลิตรต่อปีและลดการปล่อยก๊าซ	CO
2
ประมาณ	๓๕,๖๒๔

ตันต่อป	ีสำาหรับปี	๒๕๕๔	คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กฟผ.

ดำาเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ ำาขนาดเล็ก

ท้ายเขื่อนชลประทาน	อีก	๓	แห่ง	คือ	เขื่อนคลองตรอน

เขื่อนกิ่วคอหมา	และเขื่อนจุฬาภรณ์	รวมกำาลังการผลิต

๙.๒๕	เมกะวัตต์

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

๒๐

ํ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

งานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
	 ในปี	๒๕๕๔	กฟผ.	ให้การสนับสนุนทุนวิจัย

และพัฒนาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ	เพื่อทำาการ

วิจัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าการ

วิจัยเชิงสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและ

การพัฒนาพลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า	รวม

ทั้งสิ้น	๑๒	โครงการ		งบประมาณ	๔๖		ล้านบาท

ได้แก่	การศึกษาการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจำาลอง

การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ	การศึกษาการนำา

กลับน้ำาทิ้งจากระบบหล่อเย็นมาใช้ใหม่แบบบูรณา

การ	การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผล

กระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณี

ศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ	กฟผ.และ

การศึกษาศักยภาพและการจัดทำาต้นแบบการใช้

พลังงานหมุนเวียนในที่ชุมชนเป็นต้น

พลังความร้อนใต้พิภพ

	 กฟผ.	มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ	ที่อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิต	ขนาดกำาลัง

การผลิต	๓๐๐	กิโลวัตต์		โดยผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ตั้งแต่ปี

พ.ศ.	๒๕๓๓	จนถึงปัจจุบัน

๒๑



	 นอกจากนี้	กฟผ.	ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร

(องค์การมหาชน)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	และคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ใน	“โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลมของประเทศไทย”	เพ่ือทำาการพยากรณ์ข้อมูลลมของท้ังประเทศไทย

ล่วงหน้าโดยใช้แบบจำาลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ	๓	มิติ	เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		สามารถทำาการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางป้องกันบรรเทาผลจากภัยธรรมชาติ

ที่อาจเกิดขึ้น	รวมทั้งการกระจายมลสารทางอากาศให้มีความเจือจางลง

ความรับผิดชอบต่อสังคม�ชุมชน�และสิ่งแวดล้อม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

โครงการเฉลิมพระเกียรต�ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ปลูกต้นกล้า�ป่าต้นนา้��ถวายพ่อ”

	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	กฟผ.	ได้ดำาเนินการ

ปลูกต้นไม้	จำานวน	๙๘๔,๐๐๐	ต้น	ในพ้ืนท่ีต้นน้ำา	๙	เข่ือนท่ีได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้แก่	เขื่อนศรีนครินทร์	จ.กาญจนบุรี			เขื่อนภูมิพล	จ.ตาก	เขื่อนสิริกิติ์	จ.อุตรดิตถ์			เขื่อนอุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

ํ

๒๒

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

เขื่อนวชิราลงกรณ	จ.กาญจนบุรี			เขื่อน

สิรินธร	จ.	อุบลราชธานี			เข่ือนจุฬาภรณ์

จ.ชัยภูมิ		เข่ือนรัชชประภา	จ.สุราษฎร์ธานี

และโรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

จ.นครราชสีมา

โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ

	 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	อันเกิดจากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ	ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงพลังงานจึง

ได้มอบหมายให้	กฟผ.ดำาเนินโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ	โดยร่วมมือ

กับสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	(สอศ.)		จัดส่งนักศึกษาจาก

วิทยาลัยในสังกัดร่วมล้างแอร์เป็นตัวอย่างนำาร่องให้หน่วยงานทุกภาค

ส่วนและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้และบำารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ	ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าลงได้	๑๐%	ช่วยยืดอายุ

การใช้งานของเครื่องและช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องระบบทาง

เดินหายใจอีกด้วย

๒๓



รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๔

โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์
	 เป็นโครงการที่ส่งเสริมจิตอาสาของผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมี

ฐานะยากจน	ในพื้นที่	อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นอำาเภอชายแดนไทย-พม่า	โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน

ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี	ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๔๗

ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในโครงการรวม	๑๖๔	คน

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร�์๕

	 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	(Demand

Side	Management	หรือ	DSM)	เป็นภารกิจที่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้	กฟผ.	ดำาเนินการรณรงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	รู้คุณ

ค่า	เพื ่อจุดมุ ่งหมายในการลดการใช้พลังงาน

โดยรวมของประเทศ	และลดผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม	ด้วยการประสานแนวทางปฏิบัติ	ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน	กฟผ.	จึงเข้าร่วมเป็น

คณะทำางานด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน	เพื่อกำากับดูแลการให้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	๕	แก่ผู้ผลิต

ผู้นำาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า	ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม

	 แนวทางในการดำาเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	๕	ของ	กฟผ.	ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภท

ของผู้ใช้ไฟฟ้า	คือ	กลุ่มภาคที่อยู่อาศัย	กลุ่มภาคธุรกิจ	และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม	ด้วยการใช้กลยุทธ์		“๓	อ.”		คือ

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า	อาคารประหยัดไฟฟ้า	และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า

๒๔




