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บทน ำ 

 การด านินงานพืไอสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງา พืไอรองรับการพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมของประทศทีไมีพิไมมากขึๅนอยางตอนืไอง ป็นภารกิจหลักของ     
การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ิกฟผ.ี ทีได านินคียงคูเปกับความขຌา฿จ ละ฿หຌ
คุณคา฿นการป็นสวนหนึไงของชุมชนละสิไงวดลຌอม พืไอสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ดยการขับคลืไอน฿หຌมีการปลีไยนปลง ปรับปรุงสิไงวดลຌอม ละชุมชน฿หຌดีขึๅน  
 รายงานสิไงวดลຌอม กฟผ. ๎๑๑๒ ฉบับนีๅ สดงขຌอมูลผลการด านินงานดຌาน
สิไงวดลຌอมทีไส าคัญ฿นชวงปี  ๎๑๑๒ ทีไผานมา พืไอประยชน์฿นการรับรูຌขຌอมูล ละ
สรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌองกผูຌปฏิบัติงาน สาธารณชน ละชุมชน ขຌอมูลละนืๅอหาของ
รายงานครอบคลุมถึงการดูลรืไองสิไงวดลຌอม฿นทุกขัๅนตอนของการด านินงาน  รวมทัๅง
การสนับสนุนละสงสริมกระบวนการมีสวนรวมละรับฟังความคิดหในของชุมชน      
ผูຌมีสวนเดຌสียทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองอยางตอนืไอง ตัๅงตริไมการศึกษาละจัดท า
รายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมของครงการพัฒนาหลงผลิตเฟฟງา  
ครงการระบบครงขายเฟฟງา ครงการหมือง  ละตอนืไองมาถึงการดูลสิไงวดลຌอม
ละการจัดการพืไอควบคุมมลสารทีไกิดขึๅนจากกิจกรรมของ กฟผ. อยางป็นระบบ   
 นอกจากนีๅ กฟผ. มีความมุงมัไนทีไจะป็นผูຌน าทคนลยีพลังงานสะอาด ละยัง
ตระหนักถึงปัญหาการปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึไงป็นปัญหาระดับลก จึงเดຌมี
การด านินครงการรณรงค์ตางโ ดยสมัคร฿จ พืไอรวมป็นพลังหนึไงทีไจะลดผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละพัฒนาเปสูการป็นสังคมคาร์บอนตไ า  
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วิสัยทัศน์ 
  ป็นองค์การชัๅนน า฿นกิจการเฟฟງา฿นระดับสากล   
    ดยมีปງาหมายของการป็นองค์การชัๅนน ารวม ๑ ดຌาน ประกอบดຌวย 

 Good Corporate Governance ป็นองค์การทีไมีธรรมาภิบาล 

 High Performance Organization ปน็องคก์ารทีไมกีารบรหิารงานทีไดมีปีระสทิธภิาพสงู 
 Operational Excellence ป็นองค์การทีไมีประสิทธิภาพการด านินงานป็นลิศ 

 National Pride ป็นองค์การทีไสังคมเวຌวาง฿จละป็นความภูมิ฿จของชาติ 
 Financial Viability ป็นองค์การทีไมีฐานะการงินมัไนคงพียงพอตอการขยายงาน 

 

พันธกิจ  

  ผลิต จัดหา฿หຌเดຌมา จัดสง จ าหนาย พลังงานเฟฟງา ละประกอบธุรกิจกีไยวนืไอง รวมถึง 
   การผลิต ละขายลิกเนต์  

 กฟผ. ป็นรัฐวิสาหกิจดຌานกิจการพลังงานภาย฿ตຌการก ากับดูลของกระทรวงพลังงาน ด านิน
ธุรกิจหลัก฿นการผลิต จัด฿หຌเดຌมา ละจ าหนายพลังงานเฟฟງา฿หຌกการเฟฟງานครหลวง ิกฟน.ี การ
เฟฟງาสวนภูมิภาค ิกฟภ.ี ผูຌ฿ชຌเฟฟງาตามกฎหมายก าหนดละประทศ฿กลຌคียง พรຌอมทัๅงด านินธุรกิจ
อืไนโ ทีไกีไยวนืไองกับกิจการเฟฟງาภาย฿ตຌกรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

เกีย่วกบั กฟผ. ๑ 

ประวัติ กฟผ.  

 มืไอวันทีไ ํ พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑ํ๎ รัฐบาลเดຌรวมรัฐวิสาหกิจทีไรับผิดชอบ฿นการจัดหาเฟฟງา   
อันเดຌก การลิกเนต์ ิกลน.ี การเฟฟງายันฮี ิกฟย.ี ละการเฟฟງาตะวันออกฉียงหนือ ิกฟ.อน.ี 
รวมขຌาป็นหนวยงานดียวกันละ฿ชຌชืไอรียก฿หมวา การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ชืไอยอวา 
กฟผ. มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการผลิตละสงเฟฟງา฿หຌกการเฟฟງานครหลวงละการเฟฟງาสวนภูมิภาค 
พืไอการจัดจ าหนาย฿หຌกประชาชนตอเป 

๐๔๐๔๐๔   
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นโยบายสิง่แวดลอ้ม กฟผ.  
 พืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ดยมุงมัไนพัฒนาพลังงานเฟฟງาควบคูเปกับ
การพัฒนาองค์กร฿หຌป็นผูຌน าดຌานการอนุรักษ์พลังงานละรักษาสิไงวดลຌอม ผูຌวาการ กฟผ. จึงก าหนด
นยบายสิไงวดลຌอมพืไอป็นนวทาง฿นการด านินงาน ดังนีๅ  
 

ํี ฿หຌทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ มาตรฐานละขຌอก าหนดดຌานสิไงวดลຌอมอยาง
ครงครัด  

 

๎ี  ลือก฿ชຌทคนลยีทีไสะอาด฿นการพัฒนาพลังงานเฟฟງา พืไอ฿หຌรงเฟฟງาของ กฟผ. สามารถอยู
รวมกับชุมชนอยางปลอดภัยละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม  

 

๏ี  สนับสนุน฿หຌทุกรงเฟฟງาจัดท าระบบการจัดการสิไงวดลຌอมตามมาตรฐานสากลละรักษาระบบ
อยางตอนืไอง  

 

๐ี สงสริมละสนับสนุนการด านินงานการจัดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງา ิDSM) ละครงการกลเกการ
พัฒนาทีไสะอาด ิCDM) พืไอลดการ฿ชຌพลังงานเฟฟງาละลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ซึไงป็น
การกຌเขปัญหาภาวะลกรຌอน  

 

๑ี สริมสรຌางจิตส านึกดຌานการอนุรักษ์พลังงานละทรัพยากรธรรมชาติ ฿หຌมีการ฿ชຌพลังงานอยาง    
มีประสิทธิภาพทัๅงภาย฿นองค์กรละสังคมดยรวม  

 

๒ี  ประกาศนยบายสิไงวดลຌอมเปสูพนักงานทัๅงหมดของ กฟผ. ละผูຌกีไยวขຌอง฿หຌน าเปปฏิบัติละ
ผยพรตอสาธารณชน พืไอด านินการตามนวนยบายสิไงวดลຌอมขององค์กรเดຌอยาง            
มีประสิทธิภาพละตอนืไอง  

นโยบายสิง่แวดลอ้มและ
ปฏิญญารกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

๐๕๐๕๐๕   
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ปฏญิญารกัษส์ิง่แวดลอ้ม กฟผ. ป ี๒๕๕๖ 

 พืไอป็นการสดงออกถึงจุดยืนละความมุงมัไน อันจะน า กฟผ. เปสูการป็นองค์กรทีไมีความ
รับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมละสังคม  ฿นวนัทีไ  ๑  มถินุายน  ๎๑๑๒  ผูຌวาการ กฟผ. เดຌประกาศปฏญิญา
รกัษส์ิไงวดลຌอมป ๎๑๑๒  ซึไงปน็การลงนามรวมกนัของ ผูຌวาการ กฟผ. ละรองผูຌวาการ  รวม ํ์ สายรอง  
พืไอสดงค ามัไนสัญญา฿นการด านนิงานตามนยบายสิไงวดลຌอม  ดงันีๅ  

 

ํี ราจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ระบียบ  มาตรฐาน  ละขຌอก าหนดดຌานสิไงวดลຌอมอยางครงครัด 
 

๎ี ราจะลือก฿ชຌทคนลยีทีไสะอาด฿นการพัฒนาพลังงานเฟฟງา  พืไอ฿หຌรงเฟฟງาสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนอยางมีความสุข 

 

๏ี ราจะรวมกันสนับสนุน฿หຌทุกรงเฟฟງาละสถานีเฟฟງารงสูงจัดท าระบบการจัดการสิไงวดลຌอม
ตามมาตรฐานสากลละรักษาระบบอยางตอนืไอง 

 

๐ี ราจะสงสริมกระบวนการมีสวนรวม฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตละสิไงวดลຌอมชุมชนบริวณ
ดยรอบพืๅนทีไ กฟผ. 

 

๑ี ราจะสงสริมละสนับสนุนการด านินงานการจัดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງา  ครงการกลเกการพัฒนา
ทีไสะอาด ละผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

 

๒ี ราจะรวมกันสริมสรຌางจิตส านึกดຌานการอนุรักษ์พลังงานละทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌมีการ฿ชຌ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๐๖๐๖๐๖   
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 กฟผ. เดຌ฿หຌความส าคัญกับการบริหารจัดการดຌานสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของภาครั ฐ ละ
กฎหมายสิไ งวดลຌอมทีไ กีไ ยวขຌองอย าง
ครงครัด฿นทุกขัๅนตอนการด านินงานของ 
กฟผ. ดยมืไอมีการริไมครงการพัฒนา฿หม 
กฟผ. จะมีการศึกษาละจัดท ารายงาน
วิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅง
ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ปງ อ ง กั น  ละ  กຌ เ ข
ผลกระทบสิไงวดลຌอม ละมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิไงวดลຌอม  ซึไงครอบคลุมทัๅงดຌาน
สิไงวดลຌอม สังคม ละสุขภาพ  นอกจากนีๅ ยังมีการน าระบบการจัดการสิไงวดลຌอม ิISO 14001) ละ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย 
ิมอก. ํ๔์์ํี  มา฿ชຌ฿นการควบคุมการด านินงาน
ควบคูเปกับการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมละรับฟัง
ความคิดหในของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสียอยาง
ตอนืไอง พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌองละการ
ยอมรับ฿นการด านินงานของ กฟผ. 

  

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดลอ้ม 

๐๗๐๗๐๗   
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 กฟผ. เดຌมีการตงตัๅงคณะกรรมการเตรภาคี ซึไงประกอบดຌวยตัวทนจากภาครัฐ ภาคอกชน ละ
ชุมชน พืไอรวมติดตามตรวจสอบการด านินงานละพัฒนาสิไงวดลຌอมชุมชน เดຌก การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นดຌานตางโ ชน คุณภาพอากาศ สียง นๅ า ป็นตຌน รวมถึงการจัด
กิจกรรมครือขายดຌานสิไงวดลຌอมส าหรับชุมชนรอบรงเฟฟງา พืไอ฿หຌชุมชนละยาวชนรอบรงเฟฟງา
เดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ ละสามารถฝງาระวังคุณภาพสิไงวดลຌอมภาย฿นชุมชนดຌวยตนอง รวมถึงกิด
ความชืไอมัไนละเวຌวาง฿จตอการด านินงานดຌานการจัดการสิไงวดลຌอมของ กฟผ. นอกจากนีๅ กฟผ.เดຌมี
การด านินงานกีไยวกับการบริหารจัดการดຌานการลดกຍาซรือนกระจก ดยการพัฒนาครงการตางโ 
พืไอลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พืไอพัฒนาเปสูการป็นสังคมคาร์บอนตไ า  

๐๘๐๘๐๘   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 

 การวิ คราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ป็นการศึกษาพืไอ
คาดการณ์ผลกระทบสิไงวดลຌอมทัๅง฿นทางบวกละทางลบ จากการ
พัฒนาครงการหรือกิจการทีไส าคัญ พืไอก าหนดมาตรการปງองกัน 
ละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม ละ฿ชຌ฿นการประกอบการตัดสิน฿จ
พัฒนาครงการ 
 กฟผ.เดຌด านินการศึกษาละจัดท ารายงานผลกระทบ
สิไงวดลຌอมส าหรับการพัฒนาครงการรงเฟฟງา ครงการหมืองร 
ครงการทาทียบรือ ละครงการระบบสงเฟฟງา ซึไงป็นเปตาม
พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. 
๎๑๏๑ ละกฎหมายอืไนโ กีไยวขຌอง ดย฿นป ๎๑๑๒ มีครงการทีไ
ท าการศึกษาลຌวสรใจ ละน าสนอหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
พิจารณา฿หຌความหในชอบ รวมทัๅงสิๅน ๔ ครงการ เดຌก ครงการ
รงเฟฟງาพลังความรຌอนรวมบางปะกง ชุดทีไ ๑ จังหวัดฉะชิงทรา 
ครงการรงเฟฟງาพระนครหนือ ชุดทีไ ๎ จังหวัดนนทบุรี  ครงการรงเฟฟງาทดทนรงเฟฟງามมาะ 
ครืไองทีไ ๐ - ๓ จังหวัดล าปาง  ครงการหมืองรลิกเนต์มมาะ จังหวัดล าปาง  ครงการปลีไยนปลง
รายละอียดครงการรงเฟฟງาจะนะ จังหวัดสงขลา ิกรณี฿ชຌนๅ ามันดีซลป็นชืๅอพลิงี ครงการระบบ
ครงขายเฟฟງา ๑์์ กิลวลต์ ชายดน ิบริวณจังหวัดนานี - นาน ๎ - มมาะ ๏  ครงการกังหันลม
ผลิตเฟฟງาล าตะคอง ระยะทีไ ๎ จังหวัดนครราชสีมา ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนคลองตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ละครงการรงเฟฟງาพลังงานสงอาทิตย์ ขนาด ๑ มกะวัตต์ อ าภอทับสะก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ดังมีรายละอียดครงการตอเปนีๅ 

การศกึษาและจดัท ารายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการพฒันา 

๐๙๐๙๐๙   

๔ 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๑๐๑๐๑๐   

 ครงการรงเฟฟງาพลังความรຌอนรวมบางปะกง ชุดทีไ ๑ จังหวัดฉะชิงทรา 
 พืไอตอบสนองความตຌองการ฿ชຌเฟฟງาทีไพิไมขึๅน

ตามการจริญติบตทางศรษฐกิจละอุตสาหกรรม ละ
สริมสรຌางความมัไนคงของระบบเฟฟງา รวมทัๅงลดการ
ลงทุนดຌานระบบเฟฟງา รงเฟฟງาพลังความรຌอนรวม    
บางปะกง ชุดทีไ ๑ ริไมจายกระสเฟฟງาขຌาระบบชิง
พาณิชย์฿นป ๎๑๑๎ ขนาดก าลังการผลิตติดตัๅง ๓๒๏.๏ 
มกะวั ตต์   มืไ อ ร วมกั บ  ร ง เ ฟฟງ า บา งปะ ก ง  ดิ ม 
ประกอบดຌวย รงเฟฟງาพลังงานความรຌอน ครืไองทีไ  ํ-๐ 
ละรงเฟฟງาพลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ๏-๐  ป็นผล฿หຌรงเฟฟງาบางปะกง มีก าลังผลิตติดตัๅงรวม 
๏ุ๓๎์ มกะวัตต์ ซึไงตຌองจัดท ารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภาพ ิEHIA) ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ลงวันทีไ ๏ สิงหาคม ๎๑๑๏ ซึไง
รายงานวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละ
สุขภาพผานการพิจารณา฿หຌความหในชอบจาก
คณะกรรมการผูຌช านาญการพิจารณารายงาน
การวิ คราะห์ผลกระทบสิไ งวดลຌอมดຌ าน
 ร ง เฟฟງ าพลั ง ค ว ามรຌ อน  มืไ อ วั น ทีไ  ๏์ 
พฤษภาคม ๎๑๑๒ จากนัๅนส านักนยบายละ

ผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จะสรุปความหในของคณะกรรมการผูຌช านาญการฯ พืไอ฿หຌ
องค์การอิสระ฿หຌความหในประกอบละ฿หຌหนวยงานผูຌอนุญาตจัดรับฟังความคิดหในของประชาชนตอเป 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๑๑๑๑๑๑   

 ครงการรงเฟฟງาพระนครหนือ ชุดทีไ ๎ จังหวัดนนทบุรี 
นืไองจากสถานการณ์ความตຌองการ฿ชຌเฟฟງาของประทศ฿นปัจจุบันสูงขึๅนมากกวาคาทีไพยากรณ์เวຌ 

ประกอบกับการด านินงานครงการของผูຌผลิตเฟฟງาอกชนราย฿หญ ิIPP) มีความลาชຌาตຌองลืไอนก าหนด
จายเฟฟງาขຌาระบบ รวมทัๅงการผลิต
เฟฟງาจากพลังงานหมุนวียนของผูຌผลิต
เฟฟງาอกชนรายลใก ิSPP-Renewable) 
มีปริมาณลดลง จึงมีความจ าป็นตຌองรง
กอสรຌางรงเฟฟງา฿หมพิไมติม ครงการ
รงเฟฟງาพระนครหนือ ชุดทีไ ๎ ขนาด
ก าลังการผลิตติดตัๅง ๕๎์ มกะวัตต์ จึง
ป็นทางลือกทีไ กฟผ. น ามาพิจารณา
นืไองจากตัๅงอยู฿นพืๅนทีไบริวณรงเฟฟງา
พระนครหนือดิม ละมีศักยภาพ
สามารถกอสรຌางรงเฟฟງา฿หมเดຌ ซึไงรายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมเดຌผานความหในชอบจาก
คณะกรรมการผูຌช านาญการพิจารณารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ดຌานการพัฒนาครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือครงการรวมกับอกชน มืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๑ ละ
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาต ิิกก วล.ี มมีต฿ิหຌความหในชอบตอรายงาน มืไอวนัทีไ ๓ มกราคม ๎๑๑๒ 

 

 ครงการรงเฟฟງาทดทนรงเฟฟງามมาะ ครืไองทีไ ๐-๓ จังหวัดล าปาง 
พืไอทดทนรงเฟฟງามมาะ ครืไองทีไ ๐-๓ ทีไ฿กลຌจะครบอายุการ฿ชຌงาน กฟผ. จึงมีผนกอสรຌาง

รงเฟฟງาทดทน ขนาดก าลังการผลิตติดตัๅง ๒์์ มกะวัตต์ ดยน าทคนลยีถานหินสะอาดทีไทันสมัยมา
฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ซึไงจะลดปริมาณการ฿ชຌถานหินลิกเนต์ ลดการ฿ชຌนๅ าดิบ ละลดการระบายมลสาร
ตางโ นอกจากนีๅ ยังมีการปรับปรุงผนการท าหมืองมมาะ฿หຌมีประสิทธิภาพสูงขึๅน มีตຌนทุนทีไหมาะสม
สามารถสรຌางความมัไนคง฿หຌกับระบบเฟฟງา ฿นการประมินผลกระทบทีไอาจกิดจากครงการ กฟผ. เดຌ
ด านินการศึกษาละจัดท ารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภาพ ดย฿หຌความส าคัญกับ
ประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบดยตรงละผูຌมีสวนเดຌสีย ซึไงเดຌน าสนอ฿หຌคณะกรรมการผูຌช านาญการ
พิจารณารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ดຌานรงเฟฟງาพลังความรຌอนพิจารณามืไอวันทีไ     
ํ๏ กุมภาพันธ์  ๎๑๑๓ ซึไ งมืไอรายงานฯ ผานความหในชอบลຌว ส านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจะสรุปความหในของ คณะกรรมการผูຌช านาญการฯ พืไอ฿หຌองค์การ
อสิระ฿หຌความหในประกอบ ละ฿หຌหนวยงานผูຌอนญุาตจดัรบัฟงัความคดิหในของประชาชนตอเป 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๑๒๑๒๑๒   

ครงการปลีไยนปลงรายละอียดครงการรงเฟฟງาจะนะ ิกรณี฿ชຌนๅ ามันดีซลป็น
ชืๅอพลิงี จังหวัดสงขลา 
สืบนืไองจาก บรษิทั ปตท. จ ากัด ิมหาชนี มีผนการหยุดจายกຍาซธรรมชาติจากหลง JDA-A18 

฿นชวงป ๎๑๑๓-๎๑๑๔ จึงสงผล฿หຌรงเฟฟງาจะนะ ชุดทีไ ํ ละ ๎ ิขนาดก าลังผลิตเฟฟງารวม ํุ๑๓์  
มกะวัตต์ี  ซึไง฿ชຌกຍาซธรรมชาติจากหลงดังกลาวป็นชืๅอพลิงหลักพียงอยางดียว เมสามารถ

ดินครืไองผลิตเฟฟງาเดຌ สงผล฿หຌกิดการ
ขาดคลนเฟฟງา ซึไงจะท า฿หຌกิดเฟฟງาดับ
บางพืๅนทีไ  ละกิดความสียหายทาง
ศรษฐกิจตามมา รวมถึงการสูญสียการ
รักษาความมัไนคงดຌานพลังงานเฟฟງา฿น
ประทศ กระทรวงพลังงานเดຌตระหนัก
ถึงปัญหาดังกลาว จึงมีนยบายละ

มอบหมาย ิมืไอวันทีไ ๎๕ มีนาคม ๎๑๑๑ี ฿หຌ กฟผ. ด านินการจัดหาชืๅอพลิงส ารอง ิSecondary 
Fuel) ส าหรับ฿ชຌ฿นรงเฟฟງาจะนะ ดຌวยหตุนีๅ กฟผ. จึงเดຌพิจารณาศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการ฿ชຌนๅ ามัน
ดีซลป็นชืๅอพลิงส ารองของรงเฟฟງาจะนะ พืไอ฿ชຌดินครืไองผลิตเฟฟງา ฉพาะชวงวลาทีไมีการหยุด
จายกຍาซธรรมชาติ ละจัดท ารายงานชีๅจงการปลีไยนปลงรายละอียดครงการรงเฟฟງาจะนะ ิกรณี
฿ชຌนๅ ามนัดีซลปน็ชืๅอพลงิส ารองี ซึไงเดຌรบัความหในชอบจากคณะกรรมการผูຌช านาญการพจิารณารายงาน
การวิคราะหผ์ลกระทบสิไงวดลຌอมดຌานรงเฟฟງาพลงัความรຌอน มืไอวนัทีไ ๎๔ พฤศจกิายน ๎๑๑๒ 

 

 ครงการหมืองรลิกเนต์มมาะ จังหวัดล าปาง 
 ป็นครงการท าหมืองรลิกเนต์ พืไอ฿ชຌป็นชืๅอพลิงส าหรับรงเฟฟງาพลังความรຌอนมมาะ 
จ านวน ํ์ หนวย ซึไงปัจจุบันพืๅนทีไกือบทัๅงหมดเดຌรับอนุญาตประทานบัตร฿หຌท าหมืองร ละผานการ
ท าหมืองมาลຌว ดยผนการท าหมืองดิมทีไเดຌสนอ฿นรายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมทีไ
ผานมา ป็นผนส าหรับรองรับการดินครืไองของรงเฟฟງามมาะจนถึงสิๅนป พ.ศ. ๎๑๓ํ ดย กฟผ. 
เดຌวางผนขยายระยะวลาการดินครืไองออกเปจนถึงป พ.ศ.๎๑๕์  จึงตຌองมีการปรับปรุงผนการท า
หมืองส าหรับรองรับการขยายดังกลาว  ฿นขณะนีๅ กฟผ. เดຌจัดท ารายงานลຌวสรใจ ละน าสนอ
ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอขอความหในชอบรายงานการ
วิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมฯ ตามขัๅนตอนลຌว มืไอวันทีไ ํ๎ กันยายน ๎๑๑๒   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 ครงการระบบครงขายเฟฟງา ๑์์ กิลวลต ์ชายดนิบริวณจังหวดันานี - นาน ๎ - มมาะ ๏ 

พืไอสริมความมัไนคงละสถียรภาพทางดຌานพลังงานรัฐบาลเทยละรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว ิสปป.ลาวี เดຌรวมลงนาม฿นบันทึกความขຌา฿จพืไอสงสริมละ฿หຌความ
รวมมือ฿นการพัฒนาครงการผลิตพลังงานเฟฟງา฿น 
สปป.ลาว ครงการรงเฟฟງาพลังความรຌอนหงสา
ลิกเนต์ ดยจะขายเฟฟງา฿หຌ กฟผ. ํุ๐๓๏ มกะ-

วัตต์ ทีไบริวณชายดน จังหวัดนาน กฟผ. จึงเดຌ
วางผนชืไอมยงระบบสงเฟฟງากบั สปป. ลาว ดยจะ
กอสรຌางสายสง ๑์์ ควี ชายดน ิบริวณจังหวัด
นานี – นาน ๎ – มมาะ ๏  ซึไงการกอสรຌางสาย
สงดังกลาว มีนวระบบครงขายเฟฟງาละพืๅนทีไ
รัศมีความปลอดภัยของนวสายสงทีไพาดผานพืๅนทีไ   
ปຆาอนุรักษ์พิไมติม จึงเดຌจัดท ารายงานผลกระทบสิไงวดลຌอมบืๅองตຌน ซึไงเดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการผูຌช านาญการพิจารณารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมดຌานรงเฟฟງาพลังงาน
ความรຌอน มืไอวันทีไ ํ๓ มิถุนายน ๎๑๑๒ พืไอ฿ชຌป็นอกสารประกอบการขอ฿ชຌพืๅนทีไตอกรมปຆาเมຌตอเป 

 

 ครงการกังหันลมผลิตเฟฟງาล าตะคอง ระยะทีไ ๎ จังหวัดนครราชสีมา 
ปน็ครงการทีได านนิการพืไอตอบสนองนยบายการพฒันาพลังงานทดทน กฟผ.เดຌท าการติดตัๅง

กังหันลมพืไอผลิตเฟฟງา จ านวน ํ๎ ชุด มีขนาดก าลังผลิตสูงสุด ๎๐ มกะวัตต์ ตัๅงอยูบริวณดຌาน       
ทิศหนือของอางพักนๅ าตอนบนรงเฟฟງาล าตะคอง -  
ชลภาวัฒนา อยู฿นพืๅนทีไชัๅนคุณภาพลุมนๅ าชัๅน ํ บี จึง
ตຌองจัดท ารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ซึไงเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการผูຌช านาญการ
พิจารณารายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ดຌานการพัฒนาครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือครงการรวมกับอกชน มืไอวันทีไ ํ๓ ตุลาคม 

๎๑๑๐ ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาต ิมมีติหในชอบรายงานมืไอวนัทีไ ๓ มนีาคม ๎๑๑๒  

๑๓๑๓๑๓   
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ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนคลองตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 กฟผ. เดຌรวมมอืกับกระทรวงกษตรละสหกรณ ์พัฒนาครงการรงเฟฟງาพลงันๅ าขืไอนคลองตรอน 

อ าภอนๅ าปาด จงัหวดัอตุรดติถ ์ดยท าการตดิตัๅงรงเฟฟງาพลงันๅ าขนาดก าลงัการผลติตดิตัๅง ๎.๑ มกะวตัต ์
ซึไงป็นการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรนๅ า฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดดຌวยการน ามาผลิตเฟฟງา รายงาน
การวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ผานความ
หในชอบจากคณะกรรมการผูຌช านาญการพิจารณา
รายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมดຌาน
พัฒนาหลงนๅ า มืไอวันทีไ ๎๏ มษายน ๎๑๑๒ พืไอ
฿ชຌป็นอกสารประกอบการขอ฿ชຌพืๅนทีไตอกรมปຆาเมຌ
ละ฿ชຌ ป็นอกสารประกอบการขออนุญาต
ประกอบกจิการผลติ สง หรอืจ าหนายพลงังานเฟฟງา  

๑๔๑๔๑๔   

 ครงการรงเฟฟງาพลังงานสงอาทิตย์ ขนาด ๑ มกะวัตต์ อ าภอทับสะก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ป็นครงการทีได านินการพืไอตอบสนองนยบายการพัฒนาพลังงานทดทน ครงการรงเฟฟງา

พลังงานสงอาทิตย์ ขนาด ๑ มกะวัตต์ เดຌ฿ชຌประยชน์จากพลังงานสงอาทิตย์ทีไมีอยู฿นธรรมชาติดຌวย
การน ามาผลติเฟฟງา ละยงัปน็ตຌนบบของการผลติเฟฟງาจากทคนลยพีลงังานสงอาทิตยข์องประทศเทย 
ดย฿ชຌซลล์สงอาทิตย์ ๐ ชนิด เดຌก 
ํี ชนิดผลึกซิลิคอน ิCrystalline Silicon : c-Si) จ านวน ํ มกะวัตต์ ติดตัๅงบนตัวตามดวงอาทิตย ์

ดย฿ชຌระบบติดตามดวงอาทิตย์ทีไพัฒนาดย กฟผ. ซึไงติดตัๅง฿ชຌงานลຌวทีไรงเฟฟງาพลังงาน
สงอาทิตย์ขืไอนสิรินธร ละระบบผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์ติดตัๅงบนทุนลอยนๅ าดย฿ชຌ
ระบบตดิตามดวงอาทิตย์บบถวงนๅ าหนกัดຌวยนๅ าทีไขืไอนศรนีครนิทร ์ผลการ฿ชຌงานจากทัๅงสองหง
เดຌผลดตีามทีไเดຌออกบบเวຌ ครงการนีๅจงึปน็การขยายผลการ฿ชຌงานจากผลงานวจิยัของ กฟผ. 

๎ี ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน ิAmorphous Silicon : a-Si) จ านวน ๎ มกะวัตต์  
๏ี ชนิดคอปปอร์ อินดียม ิกลลีไยมี เดซลเนด์ ิCopper Indium (Gallium) Di-Selenide : 

Cl(G)S) จ านวน ํ มกะวัตต์  
๐ี ชนิดเมครคริสตัลเลน์ อะมอร์ฟัสซิลิคอน ิMicro Crystalline Amorphous Silicon : µc/a-Si) 

จ านวน ํ มกะวัตต์  
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ซลล์สงอาทิตย์ชนิดทีไ ๎-๐ จะติดตัๅงบบคงทีไ ซึไงซลล์สงอาทิตย์ ๏ ชนิดหลังนีๅ ป็นบบชนิด
ฟຂล์มบาง ซึไง฿หຌพลังงานคอนขຌางนຌอยมืไอติดตัๅงบนตัวตามสงอาทิตย์ ละซลล์สงอาทิตย์ชนิดฟຂล์ม
บางตละชนิดมีความสามารถ฿นการตอบสนองตอรังสีสงอาทิตย์ทีไตกตางกัน 

ทัๅงนีๅ กฟผ. เดຌจัดท ารายงานการศึกษามาตรการปງองกันละกຌเขผลกระทบตอคุณภาพ
สิไงวดลຌอมละความปลอดภัย ลຌวสรใจ มืไอวันทีไ ๕ สิงหาคม ๎๑๑๒  พืไอ฿ชຌป็นอกสารประกอบการ
ขออนุญาตประกอบกิจการรงงานจากกรมรงงานอตุสาหกรรม  

๑๕๑๕๑๕   

 นอกจากนีๅ  ฿นป ๎๑๑๒ กฟผ. เดຌพัฒนา
ครงการขึๅน฿หมอีกหลายครงการ ซึไงอยูระหวาง
ด านินการศึกษาละจัดท ารายงานการวิคราะห์
ผลกระทบสิไงวดลຌอม เดຌก ครงการขยายก าลัง
การผลิตรงเฟฟງากระบีไ ละครงการทาทียบรือ
คลองรัๅว จังหวัดกระบีไ  ครงการปรับปรุงระบบ
ครงขายเฟฟງา ํํ๑ กิลวลต์ กระบีไ-ล าภูรา ิสวนทีไ
พาดผานพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์พิไมติมี ครงการระบบ
ครงขาย ๎๏์ กิลวลต์ อยุธยา ๐ - สีคิๅว ๎ ิสวนทีไพาดผานพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์พิไมติมี ละครงการ
รงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนกิไวคอหมา จังหวัดล าปาง  
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 การจัดการดຌานคุณภาพอากาศ  
 กฟผ. เดຌมีการจัดการมลสารส าคัญทีไระบายจากปลองรงเฟฟງาขณะทีไมีการดินครืไองผลิต
กระสเฟฟງา ประกอบดຌวย กຍาซออกเซด์ของเนตรจน ิNOx) กຍาซซัลฟอร์เดออกเซด์ ิSO2) ละ       
ฝุຆนละออง ดยการควบคมุการกดิมลสารดงักลาวจากหลงก านดิดຌวยการตดิตัๅงระบบควบคมุการผาเหมຌ
พืไอลดการกิดกຍาซออกเซด์ของเนตรจน ชน ระบบ Dry low NOx burner ระบบ Water/Steam 
injection รวมทัๅงมีการติดตัๅงระบบบ าบัด ชน ระบบก าจัดกຍาซซัลฟอร์เดออกเซด์ ิ Flue gas     
desulfurization: FGD) ละระบบก าจัดฝุຆนละอองดຌวยเฟฟງาสถิตย์ ิElectrostatic precipitator: 
ESP) พืไอก าจัดมลสารทีไอยู฿นอากาศทีไถูกผาเหมຌลຌว ดังนัๅน ปริมาณมลสารทีไระบายจากปลอง
รงเฟฟງาของ กฟผ. จึงมีปริมาณความขຌมขຌนตไ าละมีคาอยู฿นกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๎๑๐๓ รืไองก าหนดคาปริมาณสารจือปน฿นอากาศทีไระบายออกจากรงงาน ผลิต 
สง หรือ จ าหนายพลังงานเฟฟງา ตลอดมา 
 กฟผ. เดຌมีการติดตามตรวจวัดปริมาณมลสารทีไระบายจากปลองรงเฟฟງาทุกรงดຌวยการติดตัๅง
ระบบตรวจวัดปริมาณมลสารทีไระบายจากปลองอยางตอนืไอง ิContinuous Emission Monitoring  
Systems: CEMS) ละรายงานขຌอมูลเปยังหนวยงานราชการทีไกีไยวขຌอง เดຌก กรมควบคุมมลพิษ   
กรมรงงานอุตสาหกรรม ละพืไอ฿หຌมัไน฿จวาระบบดังกลาวมีการตรวจวัดอยางมนย าละถูกตຌอง กฟผ. 
เดຌก าหนด฿หຌมีการตรวจสอบ ิAudit) ระบบ CEMS ป็นประจ าทุกปี ปีละ ๎ ครัๅง นอกจากนีๅ ยังเดຌมี
การติดตามตรวจวัดบบครัๅงคราวปีละ ๎ ครัๅง ดຌวยวิธี Stack sampling พรຌอมกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ฿นบรรยากาศทัไวเปบริวณชุมชนดยรอบรงเฟฟງา พืไอป็นการฝງาระวังการระบายมลสารของ
รงเฟฟງาเม฿หຌสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม คุณภาพชีวิตละความป็นอยูของชุมชน ผลการตรวจวัด
ปริมาณมลสารทีไระบายจากปลองรงเฟฟງาของ กฟผ. ปี ๎๑๑๒ สรุปเดຌดังนีๅ 

การดแูลสิง่แวดลอ้มและการควบคมุมลสาร ๕ 

๑๖๑๖๑๖   
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ป ี๎๑๑๒ 
ปรมิาณ CO2 ิตนั) 

kg CO2/kWh 
น ้ามนัดีซล น ้ามนัตา ลกิเนต ์ กຍาซธรรมชาต ิ รวม 

มกราคม ๏ุ๓ํ๑ ๕๎ุํ๒๑ ํุ๑๒๏ุ๐๑๏ ๎ุ์๑๏ุ๎๎๎ ๏ุ๓ํ๎ุ๑๑๑ ์.๑๑ 

กมุภาพนัธ ์ ํุ๔๕์ ๓๑ุ๏ํ๑ ํุ๏๓๑ุ๎์๒ ๎ุ์๔์ุ๔๕๓ ๏ุ๑๏๏ุ๏์๔ ์.๑์ 

มีนาคม ๒ุ๐๓๓ ๐๒ุ๐๎๎ ํุ๏๒๒ุ๔๕์ ๎ุ๏๐๎ุ๑๎๐ ๏ุ๓๒๎ุ๏ํ๏ ์.๑๏ 

มษายน ๏๒ุ๕๏๏ ํ๓ํุํ๓๑ ํุ๑ํ๔ุ๐๕ํ ํุ๕์๓ุ๑๕๒ ๏ุ๒๏๐ุํ๕๐ ์.๑๒ 

พฤษภาคม ๑๒ุ๓๔๔ ํ๒ุ๒๔๐ ํุ๒๒๒ุํ๑๔ ๎ุ๎๐ํุ๒๔๔ ๏ุ๕๔ํุ๏ํ๔ ์.๑๒ 

มิถนุายน ํ๐ุ๓๐๑ ๔๔ุ๔๏๎ ํุ๑๐๑ุ๎ํ๒ ๎ุํ๔๎ุ๒๕ํ ๏ุ๔๏ํุ๐๔๐ ์.๑๒ 

กรกฎาคม ๒ุ๎๏๓ ๕๒ุ๔๒๕ ํุ๐๓๎ุ์๕์ ๎ุ์๒๎ุ๐๔๑ ๏ุ๒๏๓ุ๒๔ํ ์.๑๓ 

สงิหาคม ๔ุํ๔๔ ๕์ุํ๔๒ ํุ๑๔์ุ๕์๎ ํุ๓๒๔ุ๔์ํ ๏ุ๐๐๔ุ์๓๓ ์.๑๕ 

กนัยายน ๕ุ๓๏๑ ๒ํุ๒์๔ ํุ๏๓์ุ๎์์ ํุ๓๏ํุ์๐๐ ๏ุํ๓๎ุ๑๔๒ ์.๑๓ 

ตลุาคม ๔ุํ์๑ ๓๔ุ๕๔๕ ํุ๑๎๑ุ๒๕๔ ํุ๒๔๎ุ๑๓๐ ๏ุ๎๕๑ุ๏๒๑ ์.๑๔ 

พฤศจกิายน ๐ุ๔๏๑ ๔๒ุ๏๓ํ ํุ๏๕๐ุ๏๐๑ ํุ๔๎๎ุ๎๔๕ ๏ุ๏์๓ุ๔๐์ ์.๑๔ 

ธนัวาคม ๑ุํ๐ํ ๒๕ุ๑๔๎ ํุ๐๓๓ุํ๔๐ ํุ๓๎๓ุ๑๒๑ ๏ุ๎๓๕ุ๐๓๎ ์.๒์ 

รวม ํ๒ ุ๎๓๔๕ ๕๓๐ุ๎ ์  ์ ํ๓ุ๔๑๑ุ๔๏  ํ ๎๏ุ๒์๏ุ๏๓๏ ๐ ุ๎๑๕๒ุํ ๕๏ .์๑๒ 

ปริมาณการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ ิCO2) จากการ฿ชຌชื อพลิงฟอสซิล 

ของรงเฟฟງา กฟผ. ปี ๎๑๑๒ 

ทีไมา: ํ. ฝຆายสิไงวดลຌอมครงการ ิกุมภาพันธ์ ๎๑๑๓) 
  ๎. รายงานการ฿ชຌชืๅอพลิงละพลังงานเฟฟງารายดือนจากฝຆายควบคุมระบบก าลังเฟฟງา กฟผ.  

    ิขຌอมูล ณ ดือนมกราคม ๎๑๑๓) 
หมายหตุ: ํ. ปริมาณกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ค านวณตาม 2เเ6 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories Volume 2 Energy 

  ๎. kgCO2/kWh  หมายถึง ปริมาณการปลอยกຍาซ CO2 ตอหนึไงหนวยการผลิตกระสเฟฟງา ิกิลวัตต์-ชัไวมง) 
– รวมชืๅอพลิงฟอสซิล พลังนๅ า ละพลังงานหมุนวียน 

  ๏. kgCO2/kWh ค านวณจากพลังงานเฟฟງาทีไผลิตของ กฟผ. ปี ๎๑๑๒ ิ๓๑ุ๔๓๐ุ๎์์ุํ๔๎ กิลวัตต-์ชัไวมง) 
– รวมชืๅอพลิงฟอสซิล พลังนๅ า ละพลังงานหมุนวียน  ิขຌอมูลการ฿ชຌชืๅอพลิงรายดือนจากฝຆายควบคุม
ระบบก าลังเฟฟງา กฟผ.) 

๑๗๑๗๑๗   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

ส าหรับปริมาณการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์จากปลองรงเฟฟງาของ กฟผ. ฿นปี ๎๑๑๒ 
รวม ๐๎.๑๕ ลຌานตัน ยกป็นปริมาณทีไกิดจากการ฿ชຌชืๅอพลิงฟอสซิลประภทตางโ เดຌก กຍาซ
ธรรมชาติ ๎๏.๒์ ลຌานตัน นๅ ามันตา ์.๕๓ ลຌานตัน นๅ ามันดีซล ์.ํ๒ ลຌานตัน ละถานลิกเนต์ 
ํ๓.๔๒ ลຌานตัน ละมีสัดสวนปริมาณการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ตอพลังงานเฟฟງาทีไผลิตเดຌ฿น
ภาพรวมทากับ ์.๑๒ กิลกรัมตอกิลวัตต์-ชัไวมง ิkgCO2/kWh)  

๑๘๑๘๑๘   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองรงเฟฟງา กฟผ. ปี ๎๑๑๒ 

รงเฟฟງา หนวยการผลิต ชื อพลิง 

SO2 ิppm) NOx ิppm) ฝุຆนละออง ิmg/m3) 

ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน 

มมาะ พลังความรຌอน ครืไองทีไ ๐-ํ๏ ลิกเนต์ ํ๐-ํ๕๕ ๏๎์ ๒๎-๏๓๎ ๑์์ ๏-๎๒ ํ๔์ 

บางปะกง พลังความรຌอน ครืไองทีไ ํ-๐ กຍาซธรรมชาติ/ 
นๅ ามันตา 

<ํ-ํ๏๒ ๏๎์ ๑๔-ํ๐๎ ๎์์ ๎-ํ๎ ํ๎์ 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ-๎ กຍาซธรรมชาติ - ๒์ - ๐๑์ - - 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ๏-๐ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๒์ ํ์๎-๎์์ ๎๏์ ํ๑ - 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ๑ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๎์ ๏์-๑์ ํ๎์ ๎-๒ ๒์ 

กระบีไ พลังความรຌอน ครืไองทีไ ํ นๅ ามันตา ๏๒-๐๕ ๐๑์ ํํํ-ํ๑์ ํ๔์ ๐๕-๑๕ ํ๎์ 

พระนคร฿ตຌ พลังความรຌอน ครืไองทีไ ๐-๑ กຍาซธรรมชาติ/ 
นๅ ามันตา 

<ํ-๎.๕ ๏๎์ ํํ๐-ํ๏ํ ํ๔์ - ํ๎์ 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ กຍาซธรรมชาติ <ํ-ํ.ํ ๒์ ํ๔ํ-๎๎๎ ๎๑์ ๏-ํํ ๒์ 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ  ๎ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๒์ ํ๒๐-ํ๒๔ ํ๓๑ ๏-ํ๏ ๒์ 

  พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ๏ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๎์ ๑๑-๒๐ ํ๎์ ๕-ํ๔ ๒์ 

วังนຌอย พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ-๏ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๒์ ๑๐-ํ๎๓ ํ๓๑ ๎-ํํ ๒์ 

นๅ าพอง พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ-๎ กຍาซธรรมชาติ ๑-๒ ๒์ ๎๎์-๎๎๑ ๎๑์ ๓-๕ ๒์ 

จะนะ พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ-๎ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๎์ ๏๕-๐๔ ํ๎์ ๎-๑ ๒์ 

ลานกระบือ กังหันกຍส ครืไองทีไ ํ-๕ กຍาซธรรมชาติ <ํ-ํ.๎ ๒์ ๕๏-๎ํ๕ ๎๑์ - - 

  กังหันกຍส ครืไองทีไ ํํ กຍาซธรรมชาติ เมมีการดินครืไองผลิตกระสเฟฟງา 

สุราษฎร์ธานี กังหันกຍส ครืไองทีไ ํ-๎ ดีซล <ํ ๒์ ํ๕ํ-๎๎๑ ๎๏์ ๎์-๎๔ ๒์ 

พระนครหนือ พลังความรຌอนรวม ชุดทีไ ํ-๎ กຍาซธรรมชาติ <ํ ๎์ ๎๒-๐๎ ํ๎์ ๑-ํ๎ ๑๐ 

หมายหตุ: ppm  หมายถึง สวน฿นลຌานสวน 

 mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมตอลูกบาศก์มตร 

๑๙๑๙๑๙   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 การจัดการคุณภาพน ้า 

พืไอป็นการฝງาระวังปัญหามลภาวะทางนๅ าทีไอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละชุมชน 
กฟผ. เดຌก าหนดมาตรการ฿นการจัดการละควบคุมคุณภาพนๅ า ดยนຌนการจัดการนๅ า฿ชຌ฿นอาคาร
ส านักงาน การรณรงค์การ฿ชຌนๅ าอยางประหยัด การบ าบัดนๅ าสีย฿หຌมีคุณภาพนๅ าตามกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ละการน านๅ าทิๅงกลับมา฿ชຌงาน฿นระบบอืไนโ รวมทัๅงมีการบ าบัดละควบคุมคุณภาพนๅ าทิๅงกอน
ระบายออกจากทุกรงเฟฟງาของ กฟผ. ฿หຌอยู฿นกณฑ์มาตรฐานทีไกฎหมายก าหนด 

ทัๅงนีๅ ฿นกรณีตัวอยางการจัดการคุณภาพนๅ าของรงเฟฟງาพระนครหนือชุดทีไ ํ อ าภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ซึไงป็นรงเฟฟງาพลังความรຌอนรวมทีไ฿ชຌกຍาซธรรมชาติป็นชืๅอพลิง ขนาดก าลังการผลิต
ติดตัๅง ๓๎๑ มกะวัตต์ มีการ฿ชຌนๅ าจากมนๅ าจຌาพระยา รวม ๐๕ุ๒์๒ ลูกบาศก์มตรตอวัน บงป็น
การ฿ชຌนๅ าส าหรับป็นนๅ าดิบขຌาสูรงปรับสภาพนๅ าพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนการผลติละอปุภค-บริภค ละนๅ า
฿ชຌ฿นระบบหลอยใน฿นอัตรา ๑ํ๑ ละ ๐๕ุ์๕ํ ลูกบาศก์มตรตอวัน ตามล าดับ 

ส าหรับการจัดการนๅ าสียของรงเฟฟງาฯ บงป็น 

 น ้าสียจากกระบวนการผลิตละการอุปภค จะท าการบ าบัด฿หຌมีคาอยู฿นกณฑ์
มาตรฐานทีไกฎหมายก าหนดละน ามาหมุนวียน฿ชຌประยชน์ภาย฿นรงเฟฟງาทัๅงหมด ชน การรดนๅ า
ตຌนเมຌ ลຌางถนน ป็นตຌน ดยเมมีการระบายออกสูล ารางสาธารณะ  

 น ้าหลอยใน น าเปผานหอหลอยในพืไอลดอุณหภูมิ฿หຌยในลงละควบคุมคุณภาพนๅ า฿หຌอยู
฿นกณฑ์มาตรฐานทีไกฎหมายก าหนดกอนระบายลงสูคลองระบายนๅ าของรงเฟฟງาพืไอลดความรงของ
นๅ ากอนระบายลงสูมนๅ าจຌาพระยา฿นอตัรา ๏๎ุ๔๕ํ ลกูบาศก์มตรตอวนั  

 

๒๐๒๐๒๐   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

สวนการฝງาระวังหลงนๅ าทีไอาจเดຌรับผลกระทบจากการ฿ชຌนๅ าของรงเฟฟງา กฟผ.เดຌ ด านินการ
ติดตามตรวจสอบการพรกระจายของอุณหภูมินๅ าหลอยใน ปีละ ๎ ครัๅง ครอบคลุม฿นชวงนๅ าขึๅน-นๅ าลง 
นอกจากนีๅ กฟผ.ยังเดຌขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขตบางขน ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนๅ าละนิวศวิทยาทางนๅ า ซึไงประกอบดຌวยพลงก์ตอนพืช พลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หนຌาดิน สัตว์นๅ า
วัยออน การประมง ละการพาะลีๅยงสัตว์นๅ า฿นมนๅ าจຌาพระยาครอบคลุมบริวณหนือนๅ าละทຌายนๅ า
ของรงเฟฟງา฿นระยะทาง ํ กิลมตร 

  

 สียงละสนามมหลใกเฟฟງา 
พืไอป็นการฝງาระวังเม฿หຌสียงจากกิจกรรมการด านินงานของรงเฟฟງาสงผลกระทบตอชุมชน

บริวณ฿กลຌคียงทีไอยูดยรอบรงเฟฟງา กฟผ. จึงเดຌมีการปງองกันละลดผลกระทบ ดຌวยการติดตัๅงอุปกรณ์
ปງองกันสียง ิSilencer) ติดตัๅงก าพงปງองกันสียง ิSound Protection Wall) ละผนังครอบกันสียง 
ิSound Enclosure) บริวณครืไองจักรหรืออุปกรณ์ทีไอาจกอ฿หຌกิดสียงดัง นอกจากนีๅ กฟผ. เดຌ
ก าหนด฿หຌมีมาตรการควบคุมส าหรับกิจกรรมทีไอาจกอ฿หຌกิดสียงดังทัๅง฿นชวงระยะกอสรຌางละชวง
ด านินการ รวมทัๅงมีการติดตามตรวจวัดระดับสียงภาย฿นรงเฟฟງา ดยฉพาะบริวณอุปกรณ์ครืไองจักรทีไ
มีสียงดัง ละติดตามตรวจวัดระดับสียงบริวณชุมชนทีไอยูรอบรงเฟฟງาป็นประจ าทุกปี อยางนຌอยปีละ 
๎ ครัๅง 

ส าหรับบริวณสถานีเฟฟງารงสูงละนวสายสงเฟฟງารงสูง กฟผ. เดຌมีการติดตามตรวจวัด  
ความขຌมของสนามมหลใกละความขຌมของสนามเฟฟງา หรือรวมรียกวา สนามมหลใกเฟฟງา 
ิElectromagnetic Fields: EMF)  ดยมีการจัดท าผนทีไสดงสຌนระดับความขຌมของสนามมหลใก
เฟฟງาจากจุดก านิดเปยังบริวณดยรอบ พืไอ฿หຌมัไน฿จวาชุมชนจะเมเดຌรับผลกระทบจากสนามมหลใก
เฟฟງาทีไมาจากหลงก านิดจากครงการของ กฟผ.  

๒๑๒๑๒๑   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 ขยะละวัสดุทีไเม฿ชຌลຌว 

กฟผ. มีการก าหนดวิธีการจัดการขยะละวัสดุทีไเม฿ชຌลຌวพืไอปງองกันละลดผลกระทบทีไจะกิด
ขึๅนกับผูຌปฏิบัติงาน ชุมชน ละสิไงวดลຌอม ดังนีๅ 

ํ) การลดของสียทีไหลงก้านิด การน้ากลับมา฿ชຌซ ้าหรือ฿ชຌ฿หม  กฟผ. เดຌน า          
นวทางการจัดการดังกลาวมา฿ชຌกับหนวยงานตางโ ชน รงเฟฟງามมาะมีการน าถຌาลอยละยิปซัม
ซึไงป็นวัตถุพลอยเดຌจากกระบวนการผลิตกระสเฟฟງามา฿ชຌประยชน์ ดังนีๅ  

 ถຌาลอย มีการน ามาเป฿ชຌประยชน์ตางโ ชน 
ผสมซีมนต์ส าหรับคอนกรีตผสมสรใจ ฿ชຌ฿นงานกอสรຌางขืไอน
ชนิดคอนกรีตบดอัด ผสมซีมนต์ผลิตงานหลอส ารใจรูป รองพืๅน
ทาง฿นงานกอสรຌางถนน ป็นตຌน ทัๅงนีๅ มีการน าเป฿ชຌประยชน์
ดังกลาวประมาณ ํ.๑ ลຌานตันตอปี จากปริมาณถานหินลิกเนต์
ทีไ฿ชຌเปประมาณ ํ๒ ลຌานตันตอปี คิดป็นวัตถุดิบทีไน ามา฿ชຌ
ประยชน์฿หมเดຌประมาณ ๕ ปอร์ซในต์ 

 ยิปซัม มีการน ายิปซัมบางสวนมา฿ชຌประยชน์ 
ชน ป็นวัตถุดิบ฿นการผลิตปูนซีมนต์ ป็นสวนผสม฿นวัสดุ
ทดทนเมຌ ิเฟบอร์ซีมนต์) สวนผสม฿นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ละวัสดุปรับปรุงดิน ชวยปรับสภาพดินคใม
หรือดินหนียว฿หຌดีขึๅน ป็นตຌน 

๒๒๒๒๒๒   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 

๎) การคัดยกละจัดกใบ มีการก าหนดประภทของขยะละวัสดุทีไเม฿ชຌลຌวทีไกิดขึๅนจาก
กิจกรรมตางโ ก าหนดผนผังสดงต าหนงการจัดวางถังขยะ อาคารจัดกใบสารคมี ละอาคารจัดกใบ
ของสีย ฿นหนวยงานตางโ ของ กฟผ. ดยมีการบงประภทของขยะละวัสดุทีไเม฿ชຌลຌวป็น           
๐ ประภท ดังนีๅ  

 ขยะทัไวเป คอื ขยะทีไยอยสลายเดຌยากเมคุຌมกบัตຌนทุน฿นการน ากลบัมาท าปน็ผลติภณัฑ฿์หม 
ดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ชน กลองบรรจุนมพรຌอมดืไม ฟม ป็นตຌน 

 ขยะยอยสลาย คือ ขยะทีไยอยสลายเดຌองตามธรรมชาติหรือสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยเดຌ 
ชน ศษอาหาร ศษพืช ผัก ผลเมຌ ป็นตຌน 

 ขยะรีเซคิล คือ ขยะทีไสามารถน ากลับมาท าป็นผลิตภัณฑ์เดຌ฿หมดยผานกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม ชน ศษหลใก กຌว พลาสติก กระดาษ ป็นตຌน 

 ขยะอันตราย คือ ขยะทีไปนปื้อนหรือมีสวนประกอบของสารคมีหรือวัตถุอันตราย ชน 
หลอดฟลูออรสซนต์ ถานเฟฉาย บตตอรีไทรศัพท์คลืไอนทีไ ภาชนะทีไ฿ชຌบรรจุสารคมี นๅ าผสมตัว       
ท าละลาย ป็นตຌน 

๏) การก้าจัด มีการก าหนดวิธีการกใบรวบรวม การขนยຌาย การสงขยะตละประภทเปก าจัด 
รวมถึงการจຌงรายละอียดกีไยวกับสิไงปฏิกูลหรือวัสดุทีไเม฿ชຌลຌวจากรงงาน฿หຌกับหนวยงานราชการทีไ
กีไยวขຌองรับทราบป็นเปตามทีไกฎหมายก าหนด ชน มีการตรวจสอบสถานทีไจัดกใบของสียอันตราย ขอ
อนญุาตกรมรงงานอตุสาหกรรมกอนน าของสยีออกนอกรงเฟฟງา ละการขนสงของสยีอนัตรายตຌองปน็เป
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม รืไอง การก าจดัสิไงปฏกิลูหรอืวสัดทีุไเม฿ชຌลຌว พ.ศ.๎๑๐๔ ปน็ตຌน 

๒๓๒๓๒๓   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

กรณีตัวอยางการจัดการของสียของรงเฟฟງาพระนครหนือชุดทีไ ํ อ าภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซึไงป็นรงเฟฟງาพลังความรຌอนรวมทีไ฿ชຌกຍาซธรรมชาติป็นชืๅอพลิง ขนาดก าลังการผลิตติดตัๅง 
๓๎๑  มกะวัตต์ ฿นปี ๎๑๑๒ มีปริมาณของสียกิดขึๅนประมาณ ๕๎ ตัน บงป็นขยะทัไวเป ๏ํ ตัน 
ขยะรีเซคิล ๕ ตัน ละขยะอันตราย ๑๎ ตัน ขยะอันตรายสวนมากป็นนๅ าผสมตัวท าละลายทีไกิดจาก
การลຌางอุปกรณ์ซึไงมีกิดขึๅนถึง ๐๕ ตัน ทัๅงนีๅ ขยะทัๅงหมดเดຌสงเปก าจัดกับหนวยงานทีไเดຌรับอนุญาต  

ปี ๎๑๑๒ เมพบการรัไวเหลของสารคมี นๅ ามันละกຍาซธรรมชาติจากรงเฟฟງา ระบบสง ละ
การขนสง฿นระบบตางโ ของ กฟผ. ละเมมีผลิตภัณฑ์ทีไถูกสงคืนกลับ  

ส าหรับการด านินงานภาย฿ตຌขຌอก าหนดของอนุสัญญาบาซล ซึไงป็นขຌอตกลงระหวางประทศวา
ดຌวยการควบคุมการคลืไอนยຌายขຌามดนของของสียอันตรายละการก าจัดทีไประทศเทยเดຌ฿หຌสัตยาบัน
ป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาซลตัๅงตปี ๎๑๐์ นัๅน กฟผ. เมมีการด านินการคลืไอนยຌายของสีย
อันตรายขຌามดนตามทีไอนุสัญญาบาซลก าหนด  

๒๔๒๔๒๔   

 โรงไฟฟา้พระนครเหนอื 

๓๑ ตัน 

๙ ตัน 

๕๒ ตัน 

ขยะทัไวเป 

ขยะรีเซคิล 

ขยะอันตราย 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 นอกจากความมุงมัไน฿นการจัดการปງองกันละควบคุมผลกระทบสิไงวดลຌอมจากหลงก านิด
อยางจริงจังลຌว กฟผ. ยังขຌารวมกิจกรรมดຌานสิไงวดลຌอมกับหนวยงานราชการตางโ พืไอป็นสวนหนึไง
฿นการสงสริม พัฒนา ละรักษาสภาพวดลຌอมของประทศเทย ชน รงเฟฟງาพระนครหนือเดຌรับ      
ํ)  ประกาศกียรติคุณป็นองค์กรน ารองตຌนบบทีไมีการจัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์ขององค์กร จาก

องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ิองค์การมหาชน) ละส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีหงชาติ  

๎)  ประกาศกียรติบัตรป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมทีได านินงานตามหลักกณฑ์ธรรมาภิบาล
สิไงวดลຌอม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

๏)  ประกาศกียรติคุณทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการอนุรักษ์ละฝງาระวังคุณภาพนๅ า ลุมนๅ าจຌาพระยา
ตอนลาง ระดับดีดน จากกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม ละส านักงานสิไงวดลຌอม ภาคทีไ ๒ 
ินนทบุรี)  

๐)  ฿บรับรองป็นอุตสาหกรรมสีขียว ระดับทีไ ๏ ระบบสีขียว ิGreen System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม  

๑)  รางวัล CSR-DIW Awards 2556  ป็นตຌน 

๒๕๒๕๒๕   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 กฟผ. เดຌ฿หຌความส าคัญตอกระบวนการมีสวนรวมละรับฟังความคิดหในของประชาชน
ละผูຌมีสวนเดຌสีย฿นทุกขัๅนตอนของการด านินงาน ทัๅง฿นระยะกอนการกอสรຌาง ระยะกอสรຌาง ละ
ระยะด านินการผลิตกระสเฟฟງามาอยางตอนืไอง  

 ส าหรับปี ๎๑๑๒ กฟผ. เดຌจัด฿หຌมีกระบวนการมีสวนรวมละรับฟังความคิดหในของ
ประชาชนละผูຌมีสวนเดຌสีย พืไอก าหนดขอบขต ละนวทาง
การประมินผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภาพ พืไอรับฟังความ
คิดหในละขຌอหวง฿ยของชุมชน ละพืไอรับฟังความคิดหใน
กีไยวกับผลกระทบสิไงวดลຌอม รวมทัๅงมาตรการปງองกันละ
กຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม ฿นการพัฒนาครงการ฿หม จ านวน 
๔ ครงการ เดຌก ครงการขยายก าลังผลิตรงเฟฟງากระบีไ 
ครงการทาทียบรือบริวณรงเฟฟງากระบีไ ครงการทาทียบรือบริวณสะพานชຌาง จังหวัดกระบีไ 
ครงการรงเฟฟງาทคนลยีถานหินสะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครงการรงเฟฟງาจะนะ ิกรณี
฿ชຌนๅ ามันดีซลป็นชืๅอพลิงส ารอง) จังหวัดสงขลา ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขาหลมตอนลาง จังหวัด

กาญจนบรุ ีครงการรงเฟฟງาพลังงานสงอาทิตย์ อ าภอทับสะก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ละครงการระบบครงขายเฟฟງา ๎๏์ 
กิลวลต์ อยุธยา ๐ – สีคิๅว ๎ ิสวนทีไพาดผานพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์
พิไมติม) สวนรงเฟฟງาตางโ ทีได านินการผลิตกระสเฟฟງาอยู฿น
ปัจจุบัน กฟผ.เดຌจัด฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการชุดตางโ เดຌก 
คณะกรรมการเตรภาคี คณะอนุกรรมการ ละคณะท างานชุด

ตางโ พืไอรายงานผลการด านินงานพรຌอมทัๅงรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะจากผูຌขຌารวมประชุม 
อยางนຌอยปีละ ๎ ครัๅง 

กระบวนการมสีว่นรว่มและรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชนและผูม้สีว่นได้เสยี ๖ 

๒๖๒๖๒๖   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

กฟผ. มีความมุงมัไนละ฿หຌความส าคัญกับทัศนคติ
ละความคิดหในของชุมชนรอบรงเฟฟງาทีไมีตอการ
ด านินงานของรงเฟฟງาตางโ ของ กฟผ. มาอยางตอนืไอง 
ส าหรับ฿น ปี ๎๑๑๒ นีๅ กฟผ. ดยฝຆายสิไงวดลຌอมครงการ 
เดຌด านินการสัมภาษณ์ประชาชนละส ารวจชุมชน฿นพืๅนทีไ
ตางโ บริวณรอบรงเฟฟງา เดຌก รงเฟฟງาพระนครหนือ 
รงเฟฟງาวังนຌอย  รงเฟฟງาจะนะ  รงเฟฟງาลานกระบือ  
รงเฟฟງานๅ าพอง ละรงเฟฟງาล าตะคองชลภาวัฒนา    

ผลการส ารวจความคิดหในของชุมชนทีไมีตอการด านินงานของรงเฟฟງา฿นรืไองการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารจาก กฟผ. พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญเดຌรับทราบขຌอมูลผานทางผูຌน าชุมชน จຌาหนຌาทีไจาก

รงเฟฟງา พืไอนบຌานละญาติพีไนຌอง ตามล าดับ ส าหรับ
กิจกรรมสริมสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบรงเฟฟງา 
ดยการสนับสนุนละมีสวนรวม฿นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานตางโ พบวา กลุมตัวอยาง
มากกวารຌอยละ ๔์ คยเดຌรับการสนับสนุน฿นการรวม
กิจกรรมตางโ เดຌก การรวมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
การศึกษา การสนับสนุนดຌานการกีฬา/อุปกรณ์กีฬา การ

฿หຌบริการหนวยพทย์คลืไอนทีไละทันตกรรม การสนับสนุนกิจกรรมการสงสริมอาชีพตางโ การ
สนับสนุนนๅ าพืไอการอุปภคบริภคยามขาดคลน รวมถึงการพาชุมชนเปทัศนศึกษาดูงานภายนอกตาม
รงเฟฟງาละขืไอนตางโ ของ กฟผ. ป็นตຌน   

ดຌานประดในปัญหาสิไงวดลຌอม฿นชุมชน พบวา    กลุมตัวอยาง฿นชุมชนทีไอยูดยรอบรงเฟฟງา฿น
รัศมี  ๑ กิลมตร มีความป็นอยูทีไดี เมมีปัญหา฿นรืไอง
สิไงวดลຌอม ดยมากกวารຌอยละ ๓๑ ระบุวา เมเดຌรับความ
ดือดรຌอนร าคาญ฿นรืไอง ฝุຆน/ขมาควัน สียงรบกวน 
รงสัไนสะทือน กลิไนหมใน นๅ าสีย ขยะตกคຌาง การจราจร
ติดขัด อากาศรຌอนขึๅน รวมทัๅงเมมีผลตอสุขภาพอนามัยของ
ผูຌอาศัย฿นชุมชนนัๅนโ ดຌวย  ทัๅงนีๅ สวน฿หญ มากกวารຌอยละ 
๒๑ มีความพึงพอ฿จตอการมีสวนรวมละการสนับสนุน
กิจกรรมตางโ ของ กฟผ. ละมีทัศนคติความคิดหใน
ดยรวมทีไดตีอการด านนิงานของ กฟผ. ซึไงมีความหในวาการมีรงเฟฟງากอ฿หຌการประยชน์฿นการพัฒนา
ความมัไนคงดຌานพลงังานเฟฟງาละชวยพฒันาทຌองถิไน฿หຌจรญิขึๅน     

การศกึษาทศันคตแิละความคดิเหน็
ของชมุชนรอบโรงไฟฟา้ ๗ 

๒๗๒๗๒๗   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

การด าเนนิงานโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกและ
การใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื 

กฟผ. เดຌลใงหในความส าคัญ฿นการด านินกิจกรรมพืไอลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดยด านินการบริหารจัดการดຌานการ
ลดกຍาซรือนกระจก ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก จัดท าผนงาน฿น
การลดการปลอยกຍาซรือนกระจกของ กฟผ. ฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบายละยุทธศาสตร์ของประทศ
พืไอสนับสนุนกลเกทางดຌานการตลาดทีไกิดขึๅน 
รวมเปถึงการด านินกิจกรรมดຌานการจัดการ
สิไงวดลຌอม ละพัฒนาครงการตางโ ฿นการลด
การปลอยกຍาซรือนกระจกขององค์กร ดังนีๅ    

๘ 

๒๘๒๘๒๘   

 ครงการกลเกการพัฒนาทีไสะอาด ิCDM) 
กฟผ. รวมด านินการลดการปลอยกຍาซรือนกระจกภาคสมัคร฿จดยการพัฒนาครงการกลเก

การพัฒนาทีไสะอาด ิClean Development Mechanism: CDM) พืไอลดการปลอยกຍาซรือนกระจก 
ดยมีครงการทีไอยูระหวางการพัฒนาทัๅงหมด ๒ ครงการ บงเดຌดังนีๅ 

 

ํ)  การปรับปรุงประสิทธิภาพรงเฟฟງา จ านวน ํ ครงการ คือ 

ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพรงเฟฟງามมาะหนวยทีไ ํ์-ํํ ิEnergy Eficiency        
Improvement of Mae Moh Power Plant Through Retroitting Turbines)  ป็ น  ค ร ง ก า ร

ปรับปรุงประสิทธิภาพของรงเฟฟງาดยการปลีไยนกังหันเอนๅ า
ความดันตไ า ซึไงถือป็นครงการ CDM ขนาด฿หญทีไสุด฿น
ประทศเทย฿นปัจจุบัน คาดการณ์ปริมาณกຍาซรือนกระจกทีไ
ลดเดຌประมาณ ๐์์ุ์์์ ตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา
ตอปี ิtCO2e/ปี) ซึไง กฟผ. สามารถสรຌางรายเดຌจากการขาย
คาร์บอนครดิตตลอดอายุครงการเดຌประมาณ ๐์ ลຌานบาท 
ละสามารถพิไมประสิทธิภาพของกังหันเอนๅ า ิ Steam     

Turbine) เดຌเมนຌอยกวา ๑ มกะวัตต์ตอหนวย พิไมประสิทธิภาพ฿นการผลิตเฟฟງาเดຌประมาณ ํ.๒ั 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๒๙๒๙๒๙   

๎)  การผลิตเฟฟງาจากพลังงานหมุนวียน จ านวน ๑ ครงการ คือ 

ชืไอครงการ 

ปริมาณการลดการปลอย 

กຍาซรือนกระจก  
ิตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทาตอปี, tCO2e/ปี) 

ํ. ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าล ารางชลประทาน 
ขืไอนมงัดสมบรูณ์ชล ละขืไอนกงกระจาน 

๓ุ๓์๐ 

๎. ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนมกลอง ๐ํุ๓๐ํ 

๏. ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปຆาสักชลสิทธิ์ ํ๔ุ๏๕๎ 

๐. ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนจຌาพระยา ๏๐ุ๕๒๓ 

๑. ครงการรงเฟฟງาซลล์สงอาทิตย์ขืไอนสิรินธร ๓์ํ 

ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าล ารางชลประทานขืไอนมงัดสมบรูณ์ชล ละขืไอนกงกระจาน 
ิEGAT Irrigation Valve Based Micro Hydro Project) ป็นครงการทีไผานการพิจารณาป็นครงการ
ตามมาตรฐานมงกุฎเทย ิCrown Standard) ดยรองผูຌวาการผลิตเฟฟງา ิรวฟ.) ป็นผูຌทน กฟผ.    
ขึๅนรับรางวัลมาตรฐานมงกุฎเทย จากองค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ิองค์การมหาชน) 

ครงการ CDM ทัๅง ๒ ครงการเดຌรับการขึๅนทะบียนครงการจากคณะกรรมการบริหารกลเก
การพัฒนาทีไสะอาด หงองค์การสหประชาชาติ ิCDM-EB for UNFCCC) ซึไงครงการดังกลาวนอกจาก
จะชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการผลิตเฟฟງาละลดตຌนทุนคาชืๅอพลิง ยังชวยสริมสรຌางภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. ฿นการป็นผูຌผลิตเฟฟງาทีไค านึงถึงสังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอมอีกดຌวย 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

  ครงการตຌนบบส้าหรบัครงการลดกຍาซรอืนกระจกภาคสมคัร฿จตามมาตรฐานของประทศเทย 
ิThailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER Program)  

กฟผ. เดຌขຌารวมครงการตຌนบบส าหรับครงการลดกຍาซรือนกระจกภาคสมัคร฿จ ิ T-VER      
Program) กับองค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ิองค์การมหาชน) รวม ๏ ครงการ เดຌก 

 ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าทຌายขืไอนนรศวร ขนาด ๐ มกะวัตต์ จังหวัดพิษณุลก 

 ครงการระบบผลิตเฟฟງาจากกังหันลมขนาด ๎.๑ มกะวัตต์ ทีไรงเฟฟງาล าตะคองชลภา-

วฒันา จงัหวดันครราชสมีา 

 ครงการปลูกปຆาอยางยัไงยืนดยรอบรงเฟฟງาจะนะ จังหวัดสงขลา  

ดยองคก์ารบรหิารจดัการกຍาซรอืนกระจก ิองคก์ารมหาชน) เดຌพิจารณาคัดลือก฿หຌครงการของ 
กฟผ. ขຌารวมป็นครงการตຌนบบส าหรับครงการลดกຍาซรือนกระจกภาคสมัคร฿จละเดຌสนับสนุน
คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาครงการ T-VER ส าหรับการจัดท าอกสาร ิPDD) ละการตรวจสอบอกสาร
ขຌอสนอครงการ ิValidation) จ านวน ๎ ครงการ คือ ครงการรงเฟฟງาพลังนๅ าทຌายขืไอนนรศวร 
ขนาด ๔ มกะวตัต ์จงัหวดัพษิณุลก คาดการณ์ปริมาณกຍาซรือนกระจกทีไลดเดຌประมาณ ๎๑ุํ๎๓ ตัน
คาร์บอนเดออกเซด์ทียบทาตอปี ิtCO2e/ปี)  ละ ครงการระบบผลิตเฟฟງาจากกังหันลมขนาด ๎.๑ 
มกะวตัต ์ทีไรงเฟฟງาล าตะคองชลภาวฒันา จงัหวดันครราชสมีา คาดการณป์รมิาณกຍาซรอืนกระจกทีไลด
เดຌประมาณ ๎ุ๑๓๏ ตนัคารบ์อนเดออกเซด์ทียบทาตอป ีิtCO2e/ป)ี 

 

๓๐๓๐๓๐   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๓๑๓๑๓๑   

 ครงการขยายผลการสงสริมการจัดท้าคาร์บอนฟุตพริ นท์ขององค์กร฿นภาคอุตสาหกรรม 
ิCarbon Footprint for Organization: CFO) 

 ครงการขยายผลการสงสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์ขององค์กร฿นภาคอุตสาหกรรมป็น
ความรวมมือระหวางองค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ิองค์การมหาชน) รวมกับกับสถาบัน
สิไ งวดลຌอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌกับ
ภาคอุตสาหกรรม฿นการค านวณขຌอมูลการปลอยกຍาซรือนกระจกขององค์กร ละจัดการลดการปลอย
กຍาซรือนกระจกขององค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

 กฟผ. เดຌลใงหในความหมาะสมพืไอตอบสนองตอ
การกຌปัญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นปัจจุบัน 
จึงขຌารวมครงการฯ ท า฿หຌสามารถประมินปริมาณ    
กຍาซรือนกระจกทีไปลอยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร 
ละสามารถจ านกสาหตุของการปลอยกຍาซรือนกระจก
ทีไมีนัยส าคัญ ละพืไอหานวทางลดการปลอยกຍาซรือน
กระจก ทัๅงนีๅปริมาณกຍาซรือนกระจกทีไลดลง กฟผ.อาจน า 
เป฿ชຌป็นคาร์บอนครดิตพืไอท าการชดชยคาร์บอนกับ
องคก์รอืไนโ ตอเป฿นป ีพ.ศ. ๎๑๑๒ รงเฟฟງาพระนครหนือ 
เดຌขຌารวมป็นรงงานน ารองครงการขยายผลการสงสริม
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์ขององค์กร฿นภาคอุตสาหกรรม 
ละเดຌจัดท ารายงานการปลอย / การดูดกลับกຍาซรือน -

กระจกพืไอประมินคาร์บอนฟุตพริๅนท์ขององค์กร฿นภาคอุตสาหกรรม ละรายงานผลปริมาณการปลอย
กຍาซรือนกระจก฿นภาคอุตสาหกรรมตอสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย จากการขຌารวมครงการฯ
ดังกลาว ซึไงองค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ิองค์การมหาชน) เดຌจัดพิธีมอบประกาศกียรบัตร
฿หຌกับรงเฟฟງาพระนครหนือ มืไอวันทีไ ํ๑ มกราคม พ.ศ.๎๑๑๓ 

การด านินครงการดังกลาวพืไอสนับสนุนละสงสริมการบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก฿หຌ
ป็นเปตามผนยุทธศาสตร์ประทศเทย ละผนปฏิบัติการลดกຍาซรือนกระจกทีไหมาะสมหงชาติ 
ิNationally Appropriate Mitigation Actions) รวมถึงการพัฒนาเปสูการป็นสังคมคาร์บอนตไ า ละ
สามารถน าปริมาณการลดกຍาซรือนกระจกทีไเดຌจากการพัฒนาครงการลดกຍาซรือนกระจกเปซืๅอขาย฿น
ตลาดคาร์บอนภาคสมัคร฿จของประทศเดຌ 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๓๒๓๒๓๒   

 ครงการ฿ชຌพลังงานเฟฟ้าทีไผลิตเดຌจากพลังงานสะอาด 

กฟผ. เดຌสนับสนุนละสงสริมการ฿ชຌพลังงานหมุนวียนละพลังงานทดทน รวมทัๅงการพัฒนา
ครงการกลเกการพัฒนาทีไสะอาด ดย฿นป ๎๑๑๒ กฟผ. ผลิตพลังงานเฟฟງาจากพลังงานสะอาดซึไงปຓน
หลงปฐมภูมิทางตรง ประกอบดຌวย พลังงานสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนๅ้า ละพลังงานความ
รຌอน฿ตຌพิภพรวม ๑ุ๕๏๒.์์ ลຌานกิลวัตต์-ชัไวมง สวนพลังงานทีไผลิตจากหลงปฐมภูมิทางอຌอม ซึไง
ปຓนพลังงานจากชืๅอพลิงฟอสซิล รวม ํ๑๎ุํํ๕.์์ ลຌานกิลวัตต์-ชัไวมง พลังงานจากชีวมวล รวม 
๎ุ๔๐๔.๎๒ ลຌานกิลวตัต-์ชัไวมง รวมพลงังานเฟฟງาทีไผลติเดຌทัๅงระบบ ํ๒์ุ๕์๏.๐ํ ลຌานกิลวตัต-์ชัไวมง   

พลังงานเฟฟ้าทีไผลิตเดຌ฿นระบบของ กฟผ. ปี ๎๑๑๒ ลຌานกิลวัตต-์ชัไวมง รຌอยละ 

รงเฟฟງาชีวมวล ๎ุ๔๐๔.๎๒ ํ.๓๓ 

รงเฟฟງาพลังงานสงอาทิตย์ ํ๓์.๑ํ ์.ํํ 

รงเฟฟງากังหันลม ๏๐๐.๒๒ ์.๎ํ 

รงเฟฟງาพลังนๅ้า ๑ุ๐ํ๕.๑๓ ๏.๏๓ 

รงเฟฟງาพลังความรຌอน฿ตຌพิภพ ํ.๐ํ ์.์์ํ 

รงเฟฟງาชืๅอพลิงฟอสซิล ํ๑๎ุํํ๕.์์ ๕๐.๑๐ 

รวม ํ๒์ุ๙์๏.๐ํ ํ์์ 



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด ๓๓๓๓๓๓   

 ครงการอนุรักษ์พลังงาน   

 ฿นปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานปຓนรืไองทีไตຌองเดຌรับความรวมมือจากทุกสวน฿นการขับคลืไอนการ
ด้านินงานสูความยัไงยืน กฟผ. มีการบริหารจัดการการ฿ชຌพลังงาน ทัๅงการจัดการดຌานการ฿ชຌเฟฟງา 
ิDemand-Side Management; DSMี ดยสงสริมกิจกรรมการ฿ชຌเฟฟງาอยางมีประสิทธิภาพ ละการ
ควบคุมการ฿ชຌพลังงาน฿นอาคารส้านักงาน ละการจัดการดຌานการด้านินการดຌานพลังงานเฟฟງา 
ิSupply-Side Managementี ดยการควบคุมประสิทธิภาพพลังงานของรงเฟฟງา  
 ครงการอาคารอนุรักษ์พลังงานของ กฟผ. เดຌรับ
฿บรับรองการลดการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ จาก
สถาบันสิไงวดลຌอมเทย ิTEI) ส้าหรับอาคารส้านักงานของ 
กฟผ. อาคาร ท.ํ์๎ อ้าภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มา
อยางตอนืไองปຓนปทีไ ๏ ละ฿นปนีๅยังรวมปຓนอาคาร      
น้ารองพืไอศึกษาศักยภาพความพรຌอมการตอยอดส้าหรับ
ครงการอืไนโ  
 นอกจากนีๅ  ฿นป ๎๑๑๒ อาคาร ท.ํ์๎ ยังปຓนอาคารทีไเดຌรับการรับรองวาปຓนส้านักงานสีขียว 
จากคณะกรรมการศึกษาพัฒนากณฑ์สีขียวของ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยการออกบบละการกอสรຌางอาคารส้านักงาน ละการ

ลือก฿ชຌวัสดุอุปกรณ์฿นส้านักงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
เปจนถึงการปรับปลีไยนพฤติกรรมของตนอง฿นส้านักงาน 
ดยลดปริมาณการ฿ชຌ การ฿ชຌซๅ้า ละการน้ากลับมา฿ชຌ฿หม 
ซึไงนอกจากจะชวยกันลดภาวะลกรຌอนละท้า฿หຌกิดการ฿ชຌ
ทรัพยากรอยางคุຌมคาลຌว ยังสามารถลดคา฿ชຌจาย฿น
ส้านักงานละปຓนการสรຌางภาพพจน์ทีไดี฿หຌกับองค์กร    
อีกดຌวย  

 อาคาร ท.ํ์๎ มีจุดดนตรงทีไจัด฿หຌพืๅนทีไส้านักงาน
เดຌรับสงสวางธรรมชาติอยางตใมทีไละมีผงกันดดทีไ
หมาะสมกับประทศเทย รูปบบรียบงายทันสมัย ฿ชຌวัสดุ
ปลอืกอาคารประสทิธภิาพสงู  วัดผลการประหยัดอยางปຓน
รูปธรรมละปຂด ผย   มีการ฿ชຌนวัตกรรมพลั งงาน
สงอาทิตย ์ นับปຓนกຌาวรกทีไองค์กรระดับนีๅปຓนผูຌน้าท้า฿หຌ
กิดการพัฒนา  
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 ครงการลดพลังงานทางอຌอมละปริมาณการ฿ชຌพลังงานทีไลดลงเดຌ 
 กฟผ. กระตุຌนละรณรงค์฿หຌผูຌ฿ชຌเฟฟງามีการ฿ชຌเฟฟງาอยางมีประสิทธิภาพ พืไอสนองตอนยบาย
ดຌ านพลั งงานของรั ฐบาล ฿นการลดการ฿ชຌพลั งงานเฟฟງ าละลดปริมาณการปลอยกຍ าซ
คาร์บอนเดออกเซด์ จากการผลิตเฟฟງาของ กฟผ. ดยการสงสริม฿หຌกิดการติดฉลากสดงระดับ
ประสิทธิภาพการ฿ชຌเฟฟງาละลือก฿ชຌอุปกรณ์เฟฟງาทีไติดฉลากประสิทธิภาพบอร์ ๑  ดย฿นป ๎๑๑๒ มี
การลงนามความรวมมือ ิMOU) ระหวาง กฟผ. กับผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์฿หมพืไอติดฉลากบอร์ ๑ 
พิไมติม จ้านวน ๎ ผลิตภัณฑ์เดຌก ตาเมครวฟ ละตาเฟฟງาบบหนีไยวน้า ท้า฿หຌมีอุปกรณ์เฟฟງาทีไ
ติดฉลากบอร์ ๑ ฿นทຌองตลาดลຌวทัๅงหมด ๎ํ ผลิตภัณฑ์   กอ฿หຌกิดการลดการ฿ชຌเฟฟງาลงทัๅงสิๅน
ํ๔ุ๎๓๏ ลຌานหนวย  ลดความตຌองการเฟฟງาสูงสุดลง ๏ุ์๎๕ มกะวัตต์ คิดปຓนการลดปริมาณการ
ปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ลงเดຌ ํ์ุ๕ํ๎ุ๕๕๓ ตันกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ ิขຌอมูล ณ ดือน
ตุลาคม ๎๑๑๒ี   
 นอกจากนีๅ ฿นป ๎๑๑๒ ยังเดຌมีการสงสริมการติดตัๅงคมเฟถนนสาธารณะ LED ฿นขตขืไอนของ 
กฟผ. ปຓนการสาธิตน้ารอง฿หຌหในประสิทธิภาพการประหยัด จ้านวน ํุ๒์๓  หลอด ฿น ๐ ขืไอน เดຌก 
ขืไอนภูมิพล ขืไอนสิริกิติ์ ขืไอนศรีนครินทร์ ละขืไอนวชิราลงกรณ คาดวาจะสามารถลดการ฿ชຌเฟฟງาเดຌ
ประมาณ ํ ลຌานหนวยตอป  
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๓๕๓๕๓๕   

งานวจิยัและความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

๙ 
฿นป ๎๑๑๒ ทีไผานมา มีครงการวิจัยละพัฒนาดຌานการปງองกันละลดผลกระทบทางสังคม

ละสิไงวดลຌอมจากการด้านินงานทีไกีไยวขຌองกับกิจการเฟฟງา ทีไก้าลังอยูระหวางการด้านินการ          
ํ๎ ครงการ เดຌก 
ํี การศึกษาละทดลองประยุกต์฿ชຌปะการังทียมผสมถຌาลอยลิกเนต์ พืไอปງองกันการกัดซาะ

ชายฝัດง ณ อุทยานสิไงวดลຌอมนานาชาติสิรินธร  
๎ี การศึกษาการกระจายตัวของกຍาซซัลฟอร์เดออกเซด์จากรงเฟฟງามมาะดย฿ชຌบบจ้าลอง 

การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ  
๏ี การศึกษาความคิดหในของชุมชนผูຌเดຌรับผลกระทบจากการกอสรຌางระบบครงขายเฟฟງา  

กรณีศึกษาผลตอบทนละการยียวยาของ กฟผ.  
๐ี การประยุกต์฿ชຌบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์฿นการท้านาย ระดับสียงจากหมืองลิกเนต์มมาะ  
๑ี การวิคราะห์การกระจายตัวของฝุຆนละอองจากการท้าหมืองลิกเนต์มมาะดຌวยบบจ้าลอง

คาลพฟัฟຊ  
๒ี การพัฒนาทคนลยีวัสดุดูดซับกຍาซพืไอลดปริมาณกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ละซัลฟอร์เด -

ออกเซด์จากการผาเหมຌ  
๓ี การวจิยัชงิปฏบิตักิารพฒันาบຌานปลาละฟืຕนฟหูญຌาทะลบริวณชายฝัດง ดยกระบวนการมสีวนรวม

ของชมุชน ต้าบลกาะศรีบอยา อ้าภอหนือคลอง จังหวัดกระบีไ  
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๔ี การพัฒนาสูตรผสมปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์รวมกับอฟจีดียิปซัมละวัสดุปอซซลาน  
๕ี การวิจัยการ฿ชຌ FGD ยิปซัม฿นการกษตร  
ํ์ี การศึกษาสถานภาพระบบนิวศวิทยาหลงนๅ้าชนิดสัตว์นๅ้าละผลผลิตสัตว์นๅ้า฿นมนๅ้าบางปะกง  
ํํี การพัฒนาปุຉยอินทรีย์ละวัสดุปรับปรุงดินดย฿ชຌวัสดุหลือ฿ชຌจาก กฟผ.-มมาะ  
ํ๎ี การศึกษาทัศนคติของประชาชน฿นอ้าภอหัวเทรทีไมีตอการพัฒนารงเฟฟງา฿หม฿นพืๅนทีไจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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กฟผ. มีความตระหนักตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม กฟผ. ละเดຌด้านินกิจกรรมครงการทีไ
สงสริม฿หຌผูຌปฏิบัติงานเดຌด้านินกิจกรรมดຌานสิไงวดลຌอมละการด้านินงานดຌานสังคมอยางตอนืไอง 
ดยถือปຓนหัว฿จของการปฏิบัติงาน฿นทุกภารกิจพืไอ฿หຌกิดการยอมรับ เวຌวาง฿จ ละกิดการพัฒนาทีไ
ยัไงยืนระหวาง กฟผ. กับชุมชน อาทิชน 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ๑๐ 

๓๗๓๗๓๗   

 จิตอาสาผานกิจกรรมครงการคายศิลปะพืไอมวลมนุษย์ ิArt for Allี 
 กฟผ. เดຌมีสวนส้าคัญ฿นการขຌาเปสนับสนุนกิจกรรมพืไอสังคม ครงการคายศิลปะพืไอมวลมนุษย์ 
ซึไ งด้านินการดย มูลนิธิ  Art  for All กระทรวง
วัฒนธรรม ดยขຌาเปรวม฿นลักษณะของภาคีครือขาย
ดຌานสังคมละสิไงวดลຌอม ดຌวยการรวมสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร ละ฿หຌ฿ชຌพืๅนทีไของขืไอนละ
รงเฟฟງาทีไมีความหมาะสม฿นการจัดกิจกรรม  ซึไง฿นป  
๎๑๑๒ กฟผ. เดຌรวมกับมูลนิธิ Art for  All เดຌจัด
กิจกรรมคายศิลปะทีไขืไอนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี 
ละคายศิลปะ฿นอຌอมกอดหงขุนขา -สายสัมพันธ์
วัฒนธรรม ชนผา ทีไสถานีสาธิตละถายทอดการกษตร ปຆาเมຌละสิไงวดลຌอม บຌานปกซม ต้าบล
ปยงหลวง อ้าภอวียงหง จังหวัดชียง฿หม 
 ครงการคายศิลปะพืไอมวลมนุษย์ปຓนกิจกรรมทีไมุงนຌน฿นการน้าอางานดຌานศิลปะมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตยาวชนทีไปຓนผูຌพิการละเมพิการ ดย฿หຌทุกคนผสานอาความสามารถทางดຌานงานศิลปะ
มาหลอหลอมสรຌางวที฿นการสดงออก รียนรูຌความคิดละประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ฿น
การสรຌางผลงานทางศิลปกรรมกอ฿หຌกิดมตตาธรรม กืๅอกูลกัน 
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 ครงการพอ-มอุปถัมภ์ ธารน ้า฿จพืไอยาวชนคนชายขอบ กฟผ. 
 ครงการทีไขຌาเปชวยหลือบงปันละ฿หຌอกาสทางการศึกษากยาวชนชาย-หญิงกลุมสีไยง฿น
พืๅนทีไชายดนเทย-พมา อ้าภอวียงหง จังหวัดชียง฿หม ฿หຌอยู฿นระบบการศึกษาอยางตอนืไองจนจบ
ปริญญาตรี ดຌวยการรวบรวมละสงสริมสนับสนุน   
จิตอาสาของผูຌปฏิบัติงาน กฟผ. ขຌารวมปຓนพอ -ม
อุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาก
ยาวชนทีไขาดทีไพึไง นักรียนทีไครอบครัวมีฐานะยากจน 
ริไมด้านนิการครัๅงรก฿นป ๎๑๐๓ ถงึปจัจบุัน ซึไงตอนืไอง
มาปຓนปทีไ ํ์ มีการมอบทุนการศึกษาเปลຌวทัๅงสิๅน
จ้านวน ํ๕ ครัๅง มียอดงินทุนทีไสนับสนุนยาวชนตัๅงต
ริไมครงการจนถงึป ๎๑๑๒ รวมทัๅงสิๅน ๒ุ๑ํ๎ุ๒ํ์ บาท 

฿นปการศึกษา ๎๑๑๒ มียาวชนอยู฿นครงการทัๅงสิๅน 
ํ๒๐ คน รียน฿นระดับปริญญาท ํ คน ปริญญาตรี 
๓๏ คน อนุปริญญา ๏ คน มัธยมศึกษา ๔๓ คน ละ
ประถมศึกษา ํ คน 

 ปัจจุบันเดຌมียาวชนทีไเดຌรับทุนการศึกษาอยาง
ตอนืไองละส้ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีกลับมา
ท้างานบຌานกิดละ฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียงจ้านวน ํ๓ คน  

๓๘๓๘๓๘   



รายงานสิง่แวดลอ้ม กฟผ. ๒๕๕๖ 

กฟผ. ผูน้ าเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

 จิตอาสาผานกิจกรรม คาย Summer-Winter Camp 

 ปทีไ ๎ ของการด้านินงานครงการ คายทคนลยีสารสนทศกับชีวิตประจ้าวัน Summer –
Winter Camp  กิจกรรมจิตอาสาทีไปຓนสวนหนึไงของการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม 
ิCSRี ของ กฟผ. ทีไกลุมจิตอาสาเดຌผสานอาความรูຌดຌานทคนลยีสารสนทศ มา฿หຌความรูຌละสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีกับยาวชน ชุมชน฿นพืๅนทีไปງาหมาย฿หຌกิดความขຌา฿จ เวຌนืๅอชืไอ฿จ ชืไอมัไนละมี
ทัศนคติทีไดีตอการด้านินการพัฒนาหลงพลังงานของ กฟผ.  
 ฿นป  ๎๑๑๒ กฟผ. เดຌจัดกิจกรรมขึๅนทีไจังหวัดกระบีไ ซึไงปຓนพืๅนทีไพัฒนาครงการศึกษาละ
พัฒนาขยายก้าลังผลิตรงเฟฟງากระบีไ ดยการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดกิจกรรม ดยการ
มุงนຌนการ฿หຌความรูຌทางทคนลยีสารสนทศกบุคลากรทางการศึกษาละนักรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌนของรงรียนบຌานคลองยวน ต้าบลตลิไงชัน รงรียนบຌานคลองยางประชานุสรณ์ ต้าบลคลองยาง 
อ้าภอกาะลันตา รงรียนบຌานหลมกรวด ต้าบลคลองขนาน อ้าภอหนือคลอง จังหวัดกระบีไ ระหวาง
วันทีไ ๎์-๎ํ กุมภาพันธ์  ๎๑๑๒ ดย฿ชຌสถานทีไของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกระบีไ ดยกิจกรรมประกอบดຌวย การสอนปรกรมการ฿ชຌ  Microsoft Ofice บืๅองตຌน  จัด฿หຌ
มีการประกวดผลงานของนักรียน สรຌางวที฿หຌนักรียนสามารถบูรณาการน้าความรูຌภาคทฤษฎีละการ
ลงมือปฏิบัติจริง จัดท้าละน้าสนอผลงานหนຌาชัๅนรียน ท้า฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌจากการปฏิบัติ 
ิLearning by Doingี เดຌอยางปຓนระบบละสามารถน้าเป฿ชຌงานเดຌจริง 

๓๙๓๙๓๙   
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 ครูอาสา สอนสริมติมตใม 

กิจกรรมจิตอาสา ดยปฏิบัติงานซึไงมีความถนัดละชีไยวชาญสาขาตางโทีไมีจิตอาสารวมปຓน
อาสาสมัคร ครูอาสา  พืไอขຌาเปรวมสอนสริมกอนการสอบปลายภาค฿น ๒ วิชาหลัก นຌนการติวขຌม
฿หຌกับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒  รงรียนวัดวิมุตยารามพิทยากร พืไอการตรียมตัวสอบรียนตอ฿น
ระดับอุดมศึกษา ดยเดຌด้านินการมาอยางตอนืไองตัๅงตภาครียนทีไ ๎ ปการศึกษา ๎๑๑๐  ละตลอด
การด้านินงานกใเดຌรับการประมินจากรงรียนวา กิจกรรมดังกลาวสามารถกระตุຌน฿หຌนักรียนสน฿จวิชา
ทีไรียนพิไมมากขึๅน ฿นสวนของวิทยากรทีไปຓน ครูอาสา กใมีความรูຌละประสบการณ์฿นตละ
สาขาวิชาอยางทຌจริง  ดยทางรงรียนประสงค์฿หຌกิจกรรม ครูอาสา  ด้านินการอยางตอนืไอง    
ทัๅงยังปຂดอกาส฿หຌผูຌปฏิบัติงานทีไปຓนศิษย์กาเดຌขຌามาท้าคุณประยชน์฿หຌกับรงรียนอีกดຌวย  
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กฟผ. ใส่ใจชมุชน และสิง่แวดล้อมกฟผ. ใส่ใจชมุชน และสิง่แวดล้อม  
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