




  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาโครงการ จนถึง การติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ให้บริการทาง
วิชาการสิ่งแวดล้อม งานตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม และงานที่
ปรึกษาจัดวางระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล        
(ISO ๑๔๐๐๑) 

 รายงานสิ่ งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ ฉบับนี้  จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ผู้ปฏิบัติงาน สาธารณชน และ
ชุมชน  ได้รับรู้ การด าเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕ ได้มุ่งมั่นด าเนินการด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบาย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ข้อมูลและเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษา
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
แหล่งผลิตไฟฟ้า โครงการระบบส่งไฟฟ้า โครงการเหมือง การติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
การจัดการและควบคุมปริมาณมลสารที่ระบายจากโรงไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการให้ความส าคัญ
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

บทน า 
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๑๙ 

การศกึษาทศันคตแิละความคดิเหน็ของชมุชนรอบโรงไฟฟา้ 

การด าเนนิงานโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดและการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื ๒๑ 

งานวจิยัและความรว่มมอืทางวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม ๒๙ 

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ๓๐ 

รางวลัสถานประกอบการจดัการสภาพแวดลอ้มดเีดน่ (EIA Monitoring Awards 2011) 

๓๒ 

๒๐ 

การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ๖ 

การศกึษาและการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการพฒันา 

๘ 

การดแูลสิง่แวดลอ้มและการควบคมุมลสาร ๑๒ 

กระบวนการมสีว่นรว่มและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

เกีย่วกบั กฟผ. ๔ 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

วิสัยทัศน์ 

 “ เป็นองค์การชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล ”  

    โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นน ารวม ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 Good Corporate Governance เป็นองค์การท่ีมีธรรมาภิบาล 

 High Performance Organization เป็นองค์การท่ีมีการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพสูง 

 Operational Excellence เป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นเลิศ 

 National Pride เป็นองค์การท่ีสังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ 

 Financial Viability เป็นองค์การท่ีมีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน 
 

พันธกิจ  

 “ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง 

   การผลิต และขายลิกไนต์ ” 

เกี่ยวกับ กฟผ. 

 เมื่อวันท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐบาลได้รวมรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้า  
อันได้แก่ การลิกไนต์ (กลน.) การไฟฟ้ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) 
รวมเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันและใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อว่า 
“กฟผ.” โดยมีนายเกษม จาติกวณิช เป็นผู้ว่าการคนแรก มีอ านาจหน้าท่ีในการผลิตและส่งไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการจัดจ าหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักใน
การวางแผน พัฒนาระบบ จัดซื้อ ผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการ กฟผ. จึงก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

 

๑) ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด  

 

๒)  เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

๓)  สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและรักษาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) และโครงการกลไกการ
พัฒนา ท่ีสะอาด (CDM) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

 

๕) เสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังภายในองค์กรและสังคมโดยรวม  

 

๖)  ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมไปสู่พนักงานท้ังหมดของ กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อด าเนินการตามแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

นโยบายสิ่งแวดล้อม กฟผ.  
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 กฟผ. ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
การศึกษาและจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
ขอบเขตด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
ท้ังนี้ได้เน้นการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) และการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) รวมถึงการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล (ISO ๑๔๐๐๑) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก. ๑๘๐๐๑) มาใช้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการ 

  

การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องนั้นนับเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นของแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้โครงการและ
โรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ. ได้ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 ส าหรับในปี ๒๕๕๕ กฟผ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดท่ี ๒ และโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมวังน้อยชุดท่ี ๔ นอกจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด
แล้ว ยังมีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้า
ต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ และยังมีคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้และ
สังเกตุการณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ า เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการด าเนินงาน
ของ กฟผ.  
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กฟผ. ได้ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม            
๖  โครงการ ไดแ้ก ่

การศกึษาและการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการพฒันา 

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี 

 จากสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันสูงขึ้นมากกว่าค่าท่ีพยากรณ์ไว้  
ประกอบกับการด าเนินงานโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP)  มีความล่าช้าต้องเลื่อน
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมท้ังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
(SPP-Renewable)  มีปริมาณลดลง  จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม   

 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี ๒ ขนาดก าลังการ
ผลิตติดตั้ง ๙๒๐ เมกะวัตต์ จึงเป็นทางเลือกท่ี กฟผ. น ามา
พิจารณาเนื่องจากมีสถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ซึ่งเป็นพื้นท่ีเดิมปัจจุบันและมีศักยภาพสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ได้ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน (คชก.) เมื่อวันท่ี 
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ กฟผ. ได้จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์น าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ จังหวัดล าปาง    

 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท่ี ๔-๗ ท่ีใกล้จะครบอายุการใช้งาน กฟผ.จึงมีแผนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าทดแทน  ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง ๖๐๐ เมกะวัตต์  โดยน าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดท่ีทันสมัย
มาใช้ในกระบวนการผลิต  ซึ่งจะลดปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์ การใช้น้ าดิบ  และการระบายมลสาร
ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงแผนการท าเหมืองแม่เมาะให้สอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องของ
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีต้นทุนท่ีเหมาะสม 
สามารถสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า   เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจากโครงการ กฟผ.  
จึงด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในขณะนี้ กฟผ. ได้จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส าหรับ
โรงไฟฟ้าแล้วเสร็จและน าเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบรายงานฯ ตามขั้นตอนแล้วเมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 เป็นโครงการท่ีด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน    
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ของกระทรวงพลังงาน ท่ีต้องการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ ๒๐ ของการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการพิจารณาความเห็นจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน (คชก.) 
และจัดท ารายงานฉบับน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีก าลัง
การผลิตติดตั้งรวมท้ังสิ้น ๒๔ เมกะวัตต์ 

 โครงการกงัหนัลมผลติไฟฟา้ล าตะคอง ระยะที ่๒ จังหวดันครราชสมีา 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิ โลโวลต์ 
ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – น่าน ๒ – แม่เมาะ ๓   

 เพื่อเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงาน 
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าใน สปป.
ลาว  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ มีก าลังผลิต
เครื่องละ ๖๒๖ เมกะวัตต์ จ านวน ๓ เครื่อง รวม ๑,๘๗๘ 
เมกะวัตต์ โดย สปป.ลาว จะขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ๑,๔๗๓ เมกะ-
วัตต์ ท่ีบริเวณชายแดน จังหวัดน่าน  กฟผ. จึงได้วางแผน
เชือ่มโยงระบบสง่ไฟฟา้กบั สปป.ลาว โดยจะกอ่สรา้งสายสง่ ๕๐๐ 
เคว ีชายแดน (บรเิวณจงัหวดันา่น) – นา่น ๒ – แมเ่มาะ ๓ ซึ่งการ
ก่อสร้างสายส่งดังกล่าว   มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและพื้นท่ี 

 โครงการโรงไฟฟา้พลงัน  าเขือ่นคลองตรอน 
จังหวดัอตุรดติถ ์

 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และ กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนจากพลังน้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยการน ามาผลิตไฟฟ้า โดยมีก าลังการผลิต
ติดตั้งรวมท้ังสิ้น ๒.๕ เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การเสนอขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้พื้นท่ีต่อกรมป่าไม้และใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้น าส่งรายงานฯ 
เสนอ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณา เมื่อวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

รัศมีความปลอดภัยของแนวสายส่งท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จึงได้จัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จและน าส่งรายงานเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาเมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 โครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่  

 ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓  (PDP ๒๐๑๐)  ได้มีการ
บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน ไว้ในแผนหลักเพื่อสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศท่ีเพิ่มขึ้น และเป็นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน กฟผ. จึงได้
พิจารณาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีโรงไฟฟ้ากระบี่  ขนาดก าลังการ
ผลิตติดตั้ง ๘๖๐ เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด น าเข้าถ่านหินคุณภาพดี (ประเภทซับบิทู -
มินัส) จากต่างประเทศเป็นเชื้อเพลิง เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ซึ่งเริ่มการศึกษาและ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งแต่
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีแนวคิดส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้นของการพัฒนาโครงการ  และน าแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 การจัดการด้านคุณภาพอากาศ 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.      
ปี ๒๕๕๕ 

 กิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชั้นโอโซน ดังนั้น ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลักของประเทศ กฟผ. ได้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) 
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนได้ร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
โดยด าเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติและโครงการ
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

 ส าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. ในปี ๒๕๕๕ รวม ๔๓.๓๔ ล้านตัน 
แยกเป็นปริมาณท่ีเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ๒๔.๖๐ ล้านตัน 
น้ ามันเตา ๐.๙๗ ล้านตัน น้ ามันดีเซล ๐.๐๕ ล้านตัน และถ่านลิกไนต์ ๑๗.๗๒ ล้านตัน และมีสัดส่วน
ปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในภาพรวมเท่ากับ ๐.๕๔ กิโลกรัมต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh)  

  

การดแูลสิง่แวดลอ้มและการควบคมุมลสาร 

ก๊าซธรรมชาติ 
๒๔.๖๐ ล้านตัน

น  ามันเตา 
๐.๙๗ ล้านตัน 

น  ามันดีเซล 
๐.๐๕ ล้านตัน 

ถ่านลิกไนต์
 ๗.๗๒ ล้านตัน 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๕ 



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากโรงไฟฟา้ กฟผ. ป ี๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๕  
ปริมาณ CO2 (ตัน)  

kg CO2/kWh 
น  ามันดีเซล น  ามันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวม 

มกราคม ๑,๐๕๖ ๑๐,๙๘๙ ๑,๕๐๓,๗๙๒ ๑,๗๘๓,๘๔๓ ๓,๒๙๙,๖๘๑ ๐.๕๑ 

กุมภาพันธ์ ๒,๑๑๙ ๕๐,๕๒๐ ๑,๓๘๐,๓๓๑ ๑,๘๖๑,๖๔๗ ๓,๒๙๔,๖๑๗ ๐.๔๙ 

มีนาคม ๕,๖๕๖ ๙,๒๖๙ ๑,๔๗๖,๖๙๗ ๒,๒๒๙,๗๐๓ ๓,๗๒๑,๓๒๔ ๐.๕๑ 

เมษายน ๑,๙๗๒ ๒๘๙,๗๔๗ ๑,๕๐๔,๙๕๗ ๑,๙๐๐,๓๓๘ ๓,๖๙๗,๐๑๔ ๐.๕๔ 

พฤษภาคม ๔,๕๓๑ ๒๙๐,๕๕๖ ๑,๕๗๒,๖๗๗ ๒,๑๐๓,๕๑๘ ๓,๙๗๑,๒๘๑ ๐.๕๕ 

มิถุนายน ๑,๘๒๒ ๗๓,๐๐๑ ๑,๕๔๘,๘๘๑ ๑,๘๐๙,๖๙๒ ๓,๔๓๓,๓๙๖ ๐.๕๑ 

กรกฎาคม ๗,๒๑๒ ๔๔,๙๗๓ ๑,๔๐๖,๓๔๖ ๒,๒๕๐,๗๐๐ ๓,๗๐๙,๒๓๐ ๐.๕๕ 

สิงหาคม ๓,๐๐๗ ๘๕,๒๘๒ ๑,๖๐๕,๕๙๗ ๑,๙๘๙,๑๖๗ ๓,๖๘๓,๐๕๓ ๐.๕๗ 

กันยายน ๑๒,๐๒๒ ๒๙,๒๗๓ ๑,๔๐๑,๔๐๗ ๒,๐๘๕,๒๔๕ ๓,๕๒๗,๙๔๗ ๐.๕๖ 

ตุลาคม ๓,๑๖๓ ๖๓,๗๗๕ ๑,๓๘๐,๓๗๗ ๒,๑๔๘,๓๐๒ ๓,๕๙๕,๖๑๖ ๐.๕๕ 

พฤศจิกายน ๔,๘๐๕ ๒๑,๓๘๓ ๑,๕๒๓,๐๒๙ ๒,๒๔๕,๔๐๐ ๓,๗๙๔,๖๑๘ ๐.๕๔ 

ธันวาคม ๓,๕๔๐ ๐ ๑,๔๑๓,๕๕๙ ๒,๑๙๐,๒๑๗ ๓,๖๐๗,๓๑๖ ๐.๕๖ 

รวม ๕๐,๙๐๔ ๙๖๘,๗๖๗  ๗,๗ ๗,๖๕๒ ๒๔,๕๙๗,๗๗  ๔๓,๓๓๕,๐๙๔ ๐.๕๔ 

หมายเหตุ:     ๑. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค านวณตาม 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas  
Inventories Volume 2 Energy  

 ๒. kgCO2/kWh ค านวณจากพลังงานไฟฟ้าท่ีผลติของ กฟผ. ปี ๒๕๕๕ (๘๐,๗๙๑,๑๖๐,๖๗๘ กิโลวตัต์-ช่ัวโมง)  
รวมเช้ือเพลิงฟอสซลิ พลังน้ า และพลังงานหมุนเวียน  (ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงรายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบ
ก าลังไฟฟ้า กฟผ.)  

 ๓. kgCO2/kWh  หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า กิโลวัตต-์ช่ัวโมง  
รวมเช้ือเพลิงฟอสซลิ และพลังน้ า  

ที่มา: ๑. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 ๒. รายงานการใช้เชื้อเพลิงและพลงังานไฟฟ้ารายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า กฟผ. (ข้อมลู ณ เดือน              
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

  ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOX) และฝุ่นละออง 

  ในส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่น-
ละออง จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่องก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง 
หรือ จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดังตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี ๒๕๕๕  

 

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากโรงไฟฟา้ กฟผ. ป ี๒๕๕๕ 

ให้ พลงังาน  ให้ แสงสวา่ง  ให้ ความสุข 



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟา้กฟผ. ป ี๒๕๕๕ 

โรงไฟฟ้า  หน่วยการผลิต  เชื อเพลิง  

SO2 (ppm) NOx (ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3) 

ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน 

แม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ ๔-๑๓ ลิกไนต์ ๙๓-๒๒๓ ๓๒๐ ๒๔๓-๔๓๑ ๕๐๐ ๔-๑๖ ๑๘๐ 

บางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ ๑-๔ ก๊าซธรรมชาติ/ 
น้ ามันเตา 

<๑-๒ ๓๒๐ ๘๗-๑๕๗ ๒๐๐ ๒-๗ ๑๒๐ 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑-๒ ก๊าซธรรมชาติ <๑ ๖๐ ๓๒๓-๓๗๙ ๔๕๐ - - 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๓-๔ ก๊าซธรรมชาติ <๑-๑.๒ ๖๐ ๙๗-๒๐๘ ๒๓๐ - - 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๕ ก๊าซธรรมชาติ <๑-๑.๓ ๒๐ ๓๘-๖๐ ๑๒๐ ๓-๔ ๖๐ 

กระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ ๑ น้ ามันเตา ๗๖-๘๙ ๔๕๐ ๑๔๔-๑๗๑ ๑๘๐ ๗๔-๙๗ ๑๒๐ 

พระนครใต้ พลังความร้อน เครื่องที่ ๔-๕ ก๊าซธรรมชาติ/ 
น้ ามันเตา 

๕-๘ ๓๒๐ ๑๐๘-๑๑๔ ๑๘๐ ๗-๑๕ ๑๒๐ 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑ ก๊าซธรรมชาติ <๑ ๖๐ ๑๘๐-๒๓๙ ๒๕๐ ๓-๑๐ ๖๐ 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี  ๒ ก๊าซธรรมชาติ <๑-๑.๒ ๖๐ ๑๔๔-๑๖๘ ๑๗๕ ๔-๙ ๖๐ 

 พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๓ ก๊าซธรรมชาติ <๑ ๒๐ ๗๐-๗๗ ๑๒๐ ๓-๘ ๖๐ 

วังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑-๓ ก๊าซธรรมชาติ <๑-๑.๑ ๖๐ ๕๘-๑๓๙ ๑๗๕ ๓-๗ ๖๐ 

น้ าพอง พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑-๒ ก๊าซธรรมชาติ ๓-๘ ๖๐ ๒๒๔-๒๓๕ ๒๕๐ ๓-๘ ๖๐ 

จะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑-๒ ก๊าซธรรมชาติ <๑ ๒๐ ๓๑-๔๑ ๑๒๐ ๒-๖ ๖๐ 

ลานกระบือ กังหันแก๊ส เครื่องท่ี ๑-๙ ก๊าซธรรมชาติ <๑-๑.๓ ๖๐ ๑๓๕-๒๒๗ ๒๕๐ - - 

 กังหันแก๊ส เครื่องท่ี ๑๑ ก๊าซธรรมชาติ ไม่มีการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 

สุราษฎร์ธานี กังหันแก๊ส เครื่องท่ี ๑-๒ ดีเซล <๑ ๖๐ ๑๘๐-๑๘๙ ๒๓๐ ๔๔-๕๓ ๖๐ 

พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม ชุดท่ี ๑-๒ ก๊าซธรรมชาติ <๑ ๒๐ ๓๔-๔๒ ๑๒๐ ๘-๑๑ ๕๔ 

หมายเหตุ: ppm  หมายถึง ส่วนในล้านส่วน 

 mg/m3  หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 การจัดการคุณภาพน  า 
 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทางน้ าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
กฟผ.ได้ก าหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ า แยกตามประเภทของโรงไฟฟ้า โดย
โรงไฟฟ้าพลังน้ าเน้นการจัดการน้ าใช้ในอาคารส านักงานและบ้านพัก การรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด 
และการบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเน้นการ
ควบคุมการใช้น้ าในระบบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยน าน้ าท้ิงกลับมาใช้งานในระบบอื่นๆ 
รวมท้ังมีการบ าบัดและควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงก่อนระบายออกจากทุกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

ท้ังนี้ ในกรณีตัวอย่างการจัดการคุณภาพน้ าของโรงไฟฟ้าจะนะชุดท่ี ๑  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง ๗๔๖.๘ เมกะ-
วัตต์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ าและวิถีชีวิตชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าในลุ่มน้ าคลองนาทับ ได้แก่ คลองโพมาและคลองบางเป็ด โดยต้องมีการจัดการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ ดังนี้ 

ปริมาณน้ าจากแหล่งน้ าท่ีใช้ในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะชุดท่ี ๑ ประกอบด้วยการใช้น้ าจาก
คลองโพมา เพื่อใช้ส าหรับน้ าดิบท่ีเข้าสู่โรงกรองน้ าและน้ าใช้ภายในโรงไฟฟ้า ประมาณ ๖๐๐ ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน และการใช้น้ าจากคลองบางเป็ดส าหรับหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนจ านวน ๔๕,๘๔๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน้ าท้ิงท่ีระบายคืนกลับสู่คลองบางเป็ดจ านวน ๓๐,๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันซึ่งน้ าท้ิงดังกล่าวจะต้องควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด
ก่อนระบายลงสู่คลองบางเป็ด ส าหรับปริมาณน้ าท้ิงจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคท่ีได้ผ่านการ
บ าบัดแล้วจะน ามาหมุนเวียนใช้ส าหรับรดน้ าต้นไม้ภายในพื้นท่ีสีเขียวของโรงไฟฟ้า มีปริมาณรวม ๕๔๓ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะนะชุดท่ี ๑ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพของลุ่มน้้าคลองนาทับ กฟผ. ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เป็นสถาบันกลางในการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้้า คุณภาพน้้า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์น้้าวัยอ่อน การประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ท้ังนี้ ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้้าวัยอ่อนท่ีพบ ได้แก่ ปลาตะเพียน
ขาว ปลาแป้น ปลาเสือสุมาตรา ปลากระบอก กุ้งเคย กุ้งหัวมัน หมึกลาย หมึกกล้วย ปูม้า ปูด้า และ
แมงกะพรุน เป็นต้น  

 

 เสียงและสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

 

กฟผ. ได้ด้าเนินการตามมาตรการในการควบคุม
ระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และระยะ
ด้าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันเสียง (Silencer) ติดตั้ งก้ าแพงป้องกันเสียง 
(Sound Protection wall) แ ละผนั ง ค รอบกั น เ สี ย ง 
(Sound Enclosure) บริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดัง รวมท้ังด้าเนินการติดตามตรวจวัดระดับ
เสียงภายในโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ในกรณีของสถานีไฟฟ้าแรงสูง ได้มีการ
ตรวจวัดค่ าสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Fields : EMF) ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ยค วาม เ ข้ ม ข้ น ขอ ง
สนามแม่เหล็ก และความเข้มข้นของสนามไฟฟ้า และน้า
ผลดังกล่าวมาจัดท้าเป็นแผนท่ีระดับความเข้มข้น ของ
สนามแม่ เหล็ กและแผน ท่ีระดับความ เข้ มข้ นของ
สนามไฟฟ้า (EMF Contour line map) ท้ังนี้ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่ชุมชนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงและ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆของระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าของ กฟผ.  



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 ขยะและกากของเสีย 
กากของเสียในระยะก่อสร้างโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ัวไปจากคนงาน

ก่อสร้าง และกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส้าหรับกากของเสียท่ีเกิดขึ้นในระยะผลิตกระแสไฟฟ้า 
สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

 ขยะท่ัวไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษหิน ปูนทราย แก้วและผ้า เป็นต้น 

 ขยะอันตราย ได้แก่ น้้ามันท่ีใช้แล้ว สารเคมี แบตเตอรี่ หลอดไฟ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขยะติดเชื้อ ได้แก่ เศษวัสดุหรือภาชนะท่ีสัมผัสกับเลือดหรือน้้าเหลือง ฝี หนอง และการฉีดยา
ในสถานพยาบาล 

 ขยะรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก กระดาษ โลหะ และไม้ เป็นต้น 

 ขยะจากการปรับปรุงคุณภาพน้้า ได้แก่ เรซิ่นจากระบบผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุ (Waste  
Resin) และกากตะกอนท่ีผ่านการรีดน้้าแล้ว (Sludge Cake) 

ท้ังนี้ในการด้าเนินงานแต่ละโรงไฟฟ้าได้ก้าหนดวิธีการจัดการขยะและกากของเสียแต่ละประเภท
ดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
ประกอบด้วยการก้าหนดมาตรฐานและวิธีการเก็บรวบรวม การขนย้าย การส่งก้าจัดส้าหรับขยะแต่ละ
ประเภทตามท่ีกฎหมายก้าหนด รวมท้ังการก้าหนดผังต้าแหน่งการจัดวางขยะ อาคารเก็บสารเคมี/ขยะ
อันตรายและลานกองวัสดุประเภทถังน้้ามันใช้แล้วและขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ในระหว่าง  
ปี ๒๕๕๕ ไม่พบการรั่วไหลของสารเคมีจากโรงไฟฟ้า และการรั่วไหลของน้้ามันและก๊าซธรรมชาติจากการ
ขนส่งในระบบต่างๆ ของ กฟผ.  
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กฟผ. ตระหนักถึงความส้าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ
พื้นท่ีส้าหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการขยายก้าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องท่ี ๔-๗ โครงการโรงไฟฟ้า  
พลังน้้าเขื่อนคลองตรอน โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้้าเขื่อนเขาแหลมตอนล่าง และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ 
(กรณีใช้น้้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส้ารอง) 

ส้าหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้มากท่ีสุด ได้แก่ การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรอบ
พื้นท่ีโครงการ การสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบสอบถาม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน การจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดประชุม          
เชิงปฏิบัติการ และการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. ในรูปแบบของการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและคณะอนุกรรมการต่างๆ 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น  

กระบวนการมสีว่นรว่มและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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การศกึษาทศันคตแิละความคดิเหน็ของชมุชนรอบโรงไฟฟา้ 

กฟผ. มีความมุ่งมั่นและให้ความส้าคัญกับทัศนคติ
และความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท่ีมีต่อการ
ด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับ 
ในปี ๒๕๕๕ นี้  กฟผ. โดยฝ่ายสิ่ งแวดล้อมโครงการ       
ได้ด้าเนินการส้ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนในบริเวณ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ  
โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้า    
พระนครใต ้โรงไฟฟา้วงันอ้ย และโรงไฟฟา้น้้าพอง เปน็ตน้  

 ผลการส้ารวจความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการ
ด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และระดับผลกระทบต่อชุมชน พบว่า มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบในเรื่อง ฝุ่น/เขม่าควัน เสียง
รบกวน แรงสั่นสะเทือน กลิ่นเหม็น น้้าเสีย ขยะตกค้าง 
การจราจรติดขัด  และสุขภาพอนามัย ในส่วนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก กฟผ. พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับทราบผ่าน
ทางผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าท่ีจากโรงไฟฟ้า เพื่อนบ้าน และ
ญาติพี่น้อง  ส้าหรับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ เคยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การให้บริการหน่วยแพทย์ เคลื่อนท่ีและทันตกรรม 
การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
กิ จกรรมทางศาสนา กิ จกรรมการส่ ง เสริ มอาชีพ 
การสนับสนุนน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคยามขาดแคลน 
และการพาชุมชนไปศึกษาดูงานภายนอกตามโรงไฟฟ้า
และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. เป็นต้น ท้ังนี้ ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจและมีทัศนคติโดยรวมท่ีดี และเห็นว่าโรงไฟฟ้า 
มีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น     
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 โครงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสะอาด 
 กฟผ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมท้ังการพัฒนา
โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด โดยในปี ๒๕๕๕ กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งเป็น
แหล่งปฐมภูมิทางตรง ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้้า และพลังงานความร้อน
ใต้พิภพรวม ๘,๔๔๒.๙๖ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่วนพลังงานท่ีผลิตจากแหล่งปฐมภูมิทางอ้อม ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลรวม ๗๒,๓๔๘.๒๐ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังระบบ 
๘๐,๗๙๑.๑๖ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระบบของ กฟผ. ปี ๒๕๕๕ ล้านกิโลวัตต-์ชั่วโมง ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๒.๑๘ ๐.๐๐๓ 

โรงไฟฟ้ากังหันลม ๐.๖๙ ๐.๐๐๑ 

โรงไฟฟ้าพลังน้้า ๘,๔๓๙.๒๒ ๑๐.๔๕ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ๐.๘๗ ๐.๐๐๑ 

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ๗๒,๓๔๘.๒๐ ๘๙.๕๕ 

รวม ๘๐,๗๙๑.๑๖ ๑๐๐ 

การด าเนนิงานโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดและการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื 
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 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 

 ในปี ๒๕๕๕ กฟผ. ได้ด้าเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน ได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผนัง
อาคาร ส้านักงาน ๒๐ ชั้น ของ กฟผ. (อาคาร ท.๑๐๒) อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาส้าหรับสาธิตการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และในปัจจุบันเป็นอาคาร
ตัวอย่างท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาศึกษาดูงาน รวมท้ังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งท่ีจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการลด
มลภาวะและปัญหาโลกร้อน  

 ส้าหรับรายละเอียดการติดตั้งได้น้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon)   
มาเป็นส่วนประกอบของผนังอาคาร ท้าหน้าท่ีเป็นท้ังผนังกั้นแรงลม และเป็นกระจกหน้าต่างไปในตัว  
แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์มีขนาด ๑ x ๑.๕๐ เมตร มีก้าลังผลิตแผงละ ๖๕ วัตต์ จ้านวนท้ังหมด ๔๒๘ แผ่น   
มีก้าลังผลิตติดตั้งรวม ๒๗.๘๒ กิโลวัตต์ ติดตั้งจากชั้น ๑ ถึงชั้น ๑๙ ด้านทิศตะวันออกของอาคาร       
ผลิตไฟฟ้าเชื่อมโยงเข้ากับระบบจ้าหน่าย โดยไม่มีการใช้แบตเตอร์รี่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 
๕๐ หน่วย หรือปีละประมาณ ๑๘,๒๕๐ หน่วย ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งท่ีผนังอาคารส้านักงานของ 
กฟผ. แห่งนี้ จัดว่าเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งท่ีผนังอาคารเป็นแห่งแรก และแห่ง
เดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดแห่งหนึ่ง ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก ท่ีติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับอาคาร 
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ในส่วนของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ได้รณรงค์ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ จนถึง ปี ๒๕๕๕ นับเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี และประสบผลส้าเร็จในการ
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลงได้ ๒,๗๗๘  เมกะวัตต์  ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได ้
๑๖,๖๓๗ ล้านหน่วย  ส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ถึง ๑๐ ล้าน-
ตัน นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๘  กฟผ. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงท่ีได้รับการติด
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ และฉลาก Standby Power ๑ Watt  โดยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับการติด  
ฉลากฯ แล้ว รวม ๑๙ ผลิตภัณฑ์ จ้าแนกเป็น กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ท้าความเย็น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้จ่ายฉลากเบอร์ ๕ ไปแล้วท้ังสิ้น ๒๒๒ ล้าน-
ดวง  ในปี ๒๕๕๕  กฟผ. ได้ด้าเนินการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ เพิ่มขึ้นอีก ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่อง
ท้าน้้าอุ่นไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเตารีดไฟฟ้า และลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ในปีต่อไปอีก            
๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซักผ้า ตู้แช่แสดงสินค้า และหลอดไฟฟ้า LED (Light Emitting Diode) โดยยัง
ได้ด้าเนินการน้าร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ในเขื่อนขนาดใหญ่ ๔ แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อทดลองศึกษาผลการประหยัดพลังงาน ก่อนท่ี 
กฟผ. จะด้าเนินการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หลอด LED ในปี ๒๕๕๖ อย่างจริงจังต่อไป  



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 ส่วนการรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ได้ด้าเนินการต่อเนื่อง   
ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว โดย กฟผ. ได้ผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจากห้องเรียนสีเขียวท่ีมีอยู่ในโรงเรียนท่ัวประเทศ ๔๑๔ แห่ง เป็นโรงเรียนสีเขียวแล้ว 
๗๔ แห่ง  รวมท้ังขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงอีก ๙๒๕ แห่ง  นอกจากนั้น กฟผ. ยังมี
กิจกรรม   เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างสม่้าเสมอ ตลอดปี โดยใช้ภาครัฐเป็นผู้
ริเริ่มเป็นตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ ๕ ในอาคารภาครัฐและศาสนสถาน และกิจกรรม
ล้างแอร์ ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ
อาคารส้าคัญๆ ของภาครัฐ และได้ริเร่ิมพัฒนากลยุทธ์การด้าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีส่วนร่วม โดยน้าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มาพัฒนาแนวทางการจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อให้การด้าเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กฟผ. สามารถสนองต่อ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างได้ผล 



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 โครงการลดพลังงานทางอ้อมและปรมิาณการใช้พลังงานที่ลดลงได้ 
 กฟผ. ได้ประกาศเจตนารมณ์ “ปีแห่งการประหยัด

พลังงานของ กฟผ.” โดยผู้ว่าการ กฟผ. ได้ประกาศเป็น
นโยบายและก้าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เมื่อวันท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ พร้อมก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ประหยัดพลังงานภายในองค์กร ใน ๖ เรื่องหลัก ได้แก่    
๑) ระบบปรับอากาศ  ๒) ระบบไฟแสงสว่าง  ๓) อุปกรณ์
ส้านักงาน  ๔) ลิฟต์  ๕) การประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง       
๖) การประหยัดน้้า โดยขอความร่วมมือให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น  ให้ความส้าคัญด้านการประหยัดพลังงานท่ีใช้ 

 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
 กฟผ. ได้ด้าเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM : Clean Development Mecha-
nism) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาจ้านวน ๗ โครงการ โดยมี
โครงการท่ีได้รับหนังสือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (LOA : Letter of Approval)       
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้านวน 
๘ โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน ๕ โครงการ ได้แก่        
เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนแม่กลอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนแควน้อย โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วย ๑๐ และ ๑๑ (Retrofitting Turbines) และโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร  

ในกิจการต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานในภาพรวมขององค์กรให้
ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามนโยบายของรัฐบาล  



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถพัฒนาจนได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน

โครงการจากคณะกรรมการกลไกการพัฒนาสะอาดแห่งสหประชาชาติ (CDM-RB for UNFCCC) 

เป็นโครงการแรกของ กฟผ. และของรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศ และโครงการ EGAT Irrigation 

Valve Based Micro Hydro ท่ีเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเป็น

โครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard) ดังนั้น หาก กฟผ. ด้าเนินการโครงการดังกล่าว 

แล้วเสร็จจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ได้ประมาณ ๖๑๕,๑๓๖ ตันต่อป ี
 

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มีกิจกรรมส้าคัญที่ด้าเนินการ ดังนี้ 

 ด้านพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 

  โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  

  เขื่อนสิรินธร  จังหวัอุบลราชธาน ี

  โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้้า  

  เขื่อนศรีนครินทร์   จังหวัดกาญจนบุรี 

  โครงการกังหันลมเขายายเท่ียง ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ 

  จังหวัดนครราชสีมา  



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 

  โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

  เขือ่นปาุสกัชลสทิธิ ์  จงัหวดัลพบรุ ี  

 โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

  เขื่อนขุนด่านปราการชล   จังหวัดนครนายก 

 โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

  เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 

 โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

   เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน   จังหวัดพิษณุโลก 

 โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

   เขื่อนแม่กลอง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 โครงการโรงไฟฟูาพลังน้้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

   เขื่อนนเรศวร   จังหวัดพิษณุโลก 

 โครงการตดิตัง้กงัหนัน้้าหรอืคลองสง่น้้าชลประทานเขือ่นแมง่ดัสมบรูณช์ล 

   จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน   

  การจัดการด้านการใช้ ไฟฟูา (Demand-Side Management: DSM) คือ มาตรการท่ี
ปรับเปลี่ยนลักษณะของการใช้ไฟฟูาของผู้ใช้ไฟฟูาให้สมดุลกับการผลิตไฟฟูา โดยผ่านเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการบริหารความต้องการใช้ไฟฟูา  กฟผ. ได้จัดท้าโครงการการจัดการด้าน
การใช้ไฟฟูาท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพขึ้นในประเทศไทย เพื่อลด
การใช้พลังงานโดยรวมของชาติ ลดการน้าเข้าเชื้อเพลิง ตลอดจนลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์  
ท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศของโลก 

 

 ด้านการปลูกปุา 

  กฟผ. ได้ด้าเนินการปลูกปุา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปี ๒๕๕๕ เป็นจ้านวน ๓๙๐,๑๕๑ ไร ่
คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีดูดซับไว้ประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
โดยในปี ๒๕๕๕ ได้จัดตั้งโครงการปลูกปุาต้นน้้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามท่ีกระทรวงพลังงานรับ
นโยบายจากรัฐบาล ในการฟื้นฟูปุาต้นน้้าล้าธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปูองกันปัญหาอุทกภัย โดยยึด
แนวพระราชด้าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยแบ่งจัดสรรให้ กฟผ. ด้าเนินการปลูกปุาจ้านวน  
๑๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง กฟผ. ได้ด้าเนินการไปแล้ว ๕,๐๐๐ ไร่ ส่วนท่ีเหลืออีก ๕,๐๐๐ ไร่ จะด้าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๕๖ ท้ังนี้ เมื่อโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้ถึง ๓๕,๐๐๐ ตันต่อปี  

 

 ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟูา ได้แก่  

-  โครงการปรับปรุงโรงไฟฟูาพลังน้้า
เขื่อนบางลาง เครื่องท่ี ๑-๓ โดยเขื่อนบางลาง     
เปิดด้าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ด้าเนินการมาเป็น
ระยะเวลากว่า ๓๐ ปี  กฟผ. จึงได้ด้าเนินการเปลี่ยน
เครื่องผลิตไฟฟูา จ้านวน ๓ เครื่อง ขนาดก้าลังการ
ผลิตเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวมก้าลังการผลิต
ติดตั้ง ๗๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟูาปีละ
ประมาณ ๒๐๐ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง ๑๐๘,๐๐๐ ตนัตอ่ป ี



  รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. 
 ด้วยความตระหนักในการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลากรของประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้    และ
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และองค์กร  ดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา         
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และชุมชน  ท้ังท่ีเป็นโครงการวิจัยและการท้าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท -ปริญญาเอก         
แก่หน่วยงานภายในของ กฟผ. และหน่วยงานภายนอก กฟผ. รวมท้ังหมด ๑๔ โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณ ๒๘,๔๒๗,๙๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท)  โดยแบ่งเป็นงาน
ศึกษาและวิจัยเพื่อปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟูาและเหมืองแม่เมาะ จ้านวน           
๔ โครงการ  โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟูาและเหมืองแม่เมาะ 
จ้านวน ๖ โครงการ  โครงการศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล จ้านวน ๑ โครงการ โครงการ
ศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรและการประมง จ้านวน ๒ โครงการ และโครงการศึกษาและวิจัยด้าน
เทคโนโลยีการก้าจัดมลสารทางอากาศอีกจ้านวน ๑ โครงการ 

งานวจิยัและความรว่มมอืทางวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

-  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟูาแม่เมาะ หน่วยท่ี ๑๐-๑๑ (Retrofitting Tur-
bines) โดยการเปลี่ยนและติดตั้ง Retrofitting Turbines ส้าหรับโรงไฟฟูาแม่เมาะ หน่วยท่ี ๑๐ และ ๑๑ 
ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผลจากการปรับปรุงกังหันไอน้้า จ้านวน ๒ ชดุ ดงักลา่ว สามารถลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดป้ระมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ตนัคารบ์อนไดออกไซดต์อ่ป ี 



 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ๒๕๕๕ 

 

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

 ความตระหนักต่อสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  กฟผ. มีกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ด้าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการด้าเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่องโดยถือเป็นหัวใจของการ
ปฏิบัติงานในทุกภารกิจ อาทิเช่น 

 

 โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ธารน้้าใจเพ่ือเยาวชนชายขอบ กฟผ. 
 เป็นโครงการท่ีส่งเสริมจิตอาสาของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ร่วมเข้าเป็นพ่อ-แม่หรือครอบครัวอุปถัมภ์ 
เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดท่ีพึ่ง และเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี
ชายแดนไทย -พม่า อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  มาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ท่ี ๙ เริ่มตั้ งแต่ 
ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ถึงปี ๒๕๕๕ มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วท้ังสิ้น ๑๗ ครั้ง อันเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน ให้อยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี ขณะนี้มี
เยาวชนอยู่ในโครงการรวม ๑๖๘ คน โดยเรียนในระดับปริญญาตรี จ้านวน ๗๘ คน อนุปริญญา จ้านวน 
๖ คน มัธยมศึกษา จ้านวน ๘๑ คนและประถมศึกษา จ้านวน ๓ คน 

 ปัจจุบันมีเยาวชนท่ีได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส้าเร็จการศึกษากลับมาท้างานบ้านเกิด
และพื้นท่ีใกล้เคียงจ้านวน ๙ คน  
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 ครูจิตอาสา “สอนเสริม  เติมเต็ม” 

 เป็นกิจกรรมจิตอาสาโดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ท่ีมีความถนัดและเชี่ยวชาญสาขาต่างๆร่วมเป็น
อาสาสมัคร “ครูอาสา” เพื่อเข้าไปสอนเสริมก่อนการสอบปลายภาคใน ๖ วิชาหลัก เน้นการติวเข้มให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดวิมุตยารามพิทยากร เพื่อการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้มี
การด้าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี ๒ และได้รับการประเมินจากโรงเรียนว่า เป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจวิชาท่ีเรียนและวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง
และท่ีส้าคัญผู้ปฏิบัติงานบางคนก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน  

 จิตอาสาผ่านกิจกรรม Summer-Winter Camp  
โครงการจติอาสาผา่นกจิกรรม Summer-Winter Camp “เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวิตประจ้าวัน” เป็น

กิจกรรมส่วนหนึ่งของการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กฟผ. โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนให้เข้าใจ เชื่อถือ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ด้าเนินงานของ กฟผ.  

ในปี ๒๕๕๕ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในรูปแบบค่ายฤดูหนาว โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ชุมชนบ้านศาลาด่าน อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันท่ี ๒-๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
กิจกรรมประกอบด้วย การสอนโปรแกรมการใช้ Microsoft Office เบื้องต้น และจัดให้มีการประกวด
ผลงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้จากภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ จัดท้าเป็นผลงานเพื่อ
น้าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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ในปี ๒๕๕๕ โรงไฟฟูาพระนครเหนือและท่าเทียบเรือขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับโรงไฟฟูา
พลังความร้อนกระบี่ ของ กฟผ. ได้รับรางวัลสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ปี ๒๕๕๕ (EIA Monitoring 
Awards  2011) จากจ้านวนโครงการท่ีสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจ้านวน ๙๒ โครงการ ซึ่งรางวัลนี้ 
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดท้าขึ้นเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการหรือผู้พัฒนาโครงการต่างๆ ท่ีปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากมาตรการท่ีก้าหนดฯ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากรางวัลดังกล่าวท่ีได้รับแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ กฟผ. ในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟูาภายใต้การปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

  และมกีารจดัการสภาพแวดลอ้มดเีด่น (EIA Monitoring Awards 2011)  
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โทรศัพท์ 0 2436 1133 โทรสาร 0 2436 1190  
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จัดท าโดย ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ 

http://env.egat.co.th 

จ านวนพิมพ์ 2,000 เล่ม 

พิมพ์ที่ กองผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์การ กฟผ. 
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