




สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

บทน า 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มุ่งมั่นพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ตามภารกิจหลักขององค์การ ภายใต้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล ท่ีด าเนินการควบคู่ไปกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าปี 2557 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา ให้
ผู้ปฏิบัติงาน สาธารณชน และชุมชน ได้รับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ รวมท้ัง การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ท่ีระบุไว้ 
ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า 
โครงการระบบส่งไฟฟ้า โครงการเหมืองของ กฟผ. อย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ 
 นอกจากนี้ รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ได้น าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการก๊าซ     
เรือนกระจก ผ่านกลไกและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งท่ีสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กฟผ. ในการเป็นองค์การท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซ     
เรือนกระจกของประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ท่ี
นับวันจะทวีความรุนแรง และเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศให้ความส าคัญ เพื่อให้สังคมและชุมชนได้
มั่นใจว่า การด าเนินงานของ กฟผ. เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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เกี่ยวกับ กฟผ. 1 

วิสัยทัศน์ 
 

 “ เป็นองค์การชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล ”  
    โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นน ารวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 

 Good Corporate Governance เป็นองค์การท่ีมีธรรมาภิบาล 
 High Performance Organization เปน็องคก์ารท่ีมกีารบรหิารงานท่ีดมีปีระสทิธภิาพสงู 
 Operational Excellence เป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นเลิศ 
 National Pride เป็นองค์การท่ีสังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ 
 Financial Viability เป็นองค์การท่ีมีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน 

 

 “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” หรือ “กฟผ.” เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมท้ัง
ด าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

พันธกิจ 
 

“ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่าย พลังงานไฟฟ้า  
และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิต และขายลิกไนต์ ” 

วัฒนธรรมองค์การ 
 

“ รักองค์การ  มุ่งงานเลิศ  เทิดคุณธรรม ” 
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ค่านิยมองค์การ กฟผ. (FIRM-C) 
 

 Fairness - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 
 Integrity - ยึดมั่นในคุณธรรม 
 Responsibility & Accountability - ส านึกในความรับผิดชอบและหน้าท่ี 
 Mutual Respect - เคารพในคุณค่าของตน 
 Commitment to Continuous Improvement and Teamwork - มุ่งมั่นใน 
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท างานเป็นทีม 
  

 การผลิตไฟฟ้า 
 

 ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีแหล่งผลิตของ กฟผ. รวมท้ังสิ้น 40 แห่ง มีก าลังผลิตติดตั้ง รวมท้ังสิ้น 
15,010.13 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม 6 แห่ง  โรงไฟฟ้าพลงัน้ า 22 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล    
1 แหง่ ซึ่งในปี 2557 กฟผ. ผลติพลังงานไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 73,336 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่โมง นอกจากนี ้กฟผ. ยังรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศประมาณ 104,245 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีการน า
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้บางส่วนไปใช้ในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า  ประมาณ 1,070 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง        
คดิเป็นร้อยละ 0.60 ของปริมาณท่ีผลิตและซื้อสุทธิ โดยร้อยละ 97.66 ของพลังงานไฟฟ้าท้ังหมด จะจ าหน่าย
ให้กบั การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค โรงงานอตุสาหกรรม ไฟฟา้ส ารอง และอื่นๆ นอกจากนี้ เป็น
พลงังานไฟฟา้ท่ีสญูเสยีในระบบประมาณ 3,078 ลา้นกโิลวตัต-์ชัว่โมงคดิเปน็รอ้ยละ 1.73  
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและ 
ปฏิญญารักษส์ิ่งแวดล้อม กฟผ. 

2 

นโยบายสิ่งแวดล้อม กฟผ.  
 

 กฟผ. ได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการ กฟผ. จึงก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 

1)  ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
 เคร่งครัด  

 

2)  เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถอยู่
 ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

3) สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและรักษาระบบอย่าง
 ต่อเนื่อง  
 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) และโครงการกลไกการ
 พัฒนาท่ีสะอาด (CDM) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการ
 แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

 

5)  เสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
 ประสิทธิภาพท้ังภายในองค์กรและสังคมโดยรวม  

 

6) ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมไปสู่พนักงานท้ังหมดของ กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติและ
 เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อด าเนินการตามแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
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ปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ.  
 

 กฟผ. ได้ประกาศปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืน
และความมุ่งมั่นท่ีจะน า กฟผ. ไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้าง
ความสุขของคนไทย  ซึง่เปน็การลงนามร่วมกนัของ ผู้วา่การ กฟผ . และรองผูว้า่การ  รวม 10 สายรอง  เพื่อ
แสดงค ามั่นสัญญาในการด าเนนิงานตามนโยบายสิง่แวดลอ้ม  ดงันี ้  

       
1) เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 

2) เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนอย่างมีความสุข 

 

3) เราจะร่วมกันสนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลและรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

4) เราจะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนบริเวณโดยรอบ
พื้นท่ี กฟผ. 

 

5) เราจะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า  โครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

6) เราจะร่วมกันเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3 

 กฟผ. ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของการ

ด าเนินงาน ด้านการศึกษาและจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันแก้ ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมด้านทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงด้านสุขภาพของชุมชนเป็น

ส าคัญด้วย และยังด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้เสีย อีกท้ังยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อการ
ด าเนินงานในทุกโครงการ นอกจากนี้ กฟผ.ได้น าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ( ISO 14001) และระบบการ
จัดการอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ยตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.18001) มาใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังได้
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ในปี 2557 กฟผ. มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องท่ี 1 -2)  
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่  และ
โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว  โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท่ี 4-7  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ
ชุดที่ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทับสะแก เป็นต้น รวมถึงได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงไฟฟ้าจะนะ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น 
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สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

ท้ังนี้ กฟผ. ยังได้ด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
ชุมชนบริเวณรอบโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า รวมท้ังส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. มุ่งด าเนินการ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล (ISO 26000)  จัดท าฐานข้อมูลชุมชน ส ารวจ
ความพึงพอใจในการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของ กฟผ. รอบแหล่งผลิต ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ     
มีส่วนร่วม พัฒนาพลังงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์การอิสระ สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเข้าใจการพัฒนาแหล่งผลิตใหม่ด้วยการน าการศึกษาเชิงประจักษ์แก่
ชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ การยอมรับ และไว้วางใจต่อการด าเนินงานของ กฟผ. 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 กฟผ. ได้ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรต่ำงๆ ตำม
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดโครงกำรหรือกิจกำรที่
เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
และด ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทำงในกำรจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบัโครงกำรหรอืกจิกำร
ท่ีอำจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยำ่งรนุแรงท้ังทำงดำ้นคณุภำพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสขุภำพ 
(Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) นอกจำกนี้โครงกำรก่อสร้ำงระบบโครงข่ำย
ไฟฟำ้หรอืกำรขยำยแรงดนัไฟฟำ้เฉพำะกรณท่ีีมกีำรขยำยพืน้ท่ีรศัมคีวำมปลอดภยัของแนวระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้
ท่ีพำดผำ่นพืน้ท่ีปำ่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ ตอ้งด ำเนนิกำรศกึษำและจดัท ำรำยงำนผลกระทบเบือ้งตน้ (Initial Environ-
mental Examination : IEE) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัท่ี 26 เมษำยน 2554 เรือ่ง กำรทบทวนกำรก ำหนด
ประเภทและขนำดโครงกำรของหนว่ยงำนของรฐัท่ีตอ้งเสนอรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยำยน 2537) เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรขอใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีปำ่อนรุกัษเ์พิม่เตมิในเขตปำ่สงวนแหง่ชำต ิ 
 ในปี 2557 กฟผ. ได้ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำร
ประเภทรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (EHIA) โดยแบ่งเป็นโครงกำรท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบ     
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 5 โครงกำร และอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบรำยงำน
กำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม จ ำนวน 3 โครงกำร ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี ้ 

การศึกษาและจดัท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 โครงการโรงไฟฟา้ทดแทนโรงไฟฟา้แมเ่มาะ เครือ่งที ่4-7 จังหวดัล าปาง 
 

 โครงกำรโรงไฟฟ้ำทดแทนโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ เครื่องท่ี 4-7 เดิมเป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนใช้ถ่ำนหิน
ลกิไนตเ์ปน็เชือ้เพลงิ ขนำดก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 600 เมกะวตัต ์ซึง่ไดห้มดวำระกำรใชง้ำน เนือ่งจำกมอีำยกุำรใช้
งำนมำนำนถึง 33 ปี  กฟผ. จึงมีแผนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ำแม่เมำะเดิม เพื่อรองรับควำม
ตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยใชเ้ทคโนโลยีถ่ำนหนิสะอำดที่ทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และเนื่องจำก
เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ท่ีมีขนำดก ำลังผลิตตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วเิครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภำพ (EHIA) ในกำรนี้ คณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำติ มมีตเิห็นชอบ
ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำน และให ้กฟผ. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่ำงเครง่ครัด และน ำ
ประเด็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และ
ประเดน็ขอ้คดิเหน็จำกกำรจดัรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้เสีย ของคณะกรรมกำรรับฟงัควำมคิดเหน็ฯ มำ
ใชป้ระกอบกำรด ำเนนิโครงกำร  

 

โครงการทีผ่า่นความเหน็ชอบรายงาน 
 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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 โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มบางปะกง ชดุที ่5 จังหวดัฉะเชงิเทรา  
 

 เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2547 -2558 
(PDP 2004) ปัจจุบันได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเริ่มจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ตั้งแต่ปี 2552 ขนำดก ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 763.3 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมกับก ำลังผลิตของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนบำงปะกง เครื่องท่ี 1-4 
และโรงไฟฟำ้พลงัควำมรอ้นรว่มบำงปะกง ชดุท่ี 3-4 สง่ผลใหโ้รงไฟฟำ้บำงปะกงมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมเท่ำกบั 
3,720.3 เมกะวัตต์ จำกประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี      
31 สิงหำคม 2553 ก ำหนดประเภท ขนำด และ
วิธีปฏิบัติ ให้โรงไฟฟ้ำท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังควำมร้อนร่วมชนิด 
Combined Cycle  ข น ำ ด ก ำ ลั ง ก ำ ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ำรวมตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงท้ังทำงด้ำนคุณภำพ
สิง่แวดล้อม ทรพัยำกรธรรมชำติและสขุภำพ เพื่อใชใ้นกำรขออนญุำตประกอบกิจกำร ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศฯ ดงักลำ่ว กฟผ. จงึด ำเนินกำรศกึษำและวิเครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ (EHIA) โรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อนร่วมบำงปะกง ชุดที่ 5 เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ได้มีมติเห็นชอบรำยงำน
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน โดยให้ กฟผ. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำง
เครง่ครัด พิจำรณำน ำประเด็นข้อหว่งกังวล และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระดำ้นสิ่งแวดล้อม

และสุขภำพ รวมท้ังประเด็นข้อคิดเห็น
ตำมรำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย มำใช้
ประกอบกำรด ำเนินโครงกำร และรับ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้ม
แห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำร ในกำร

เฝ้ำระวังคุณภำพสิง่แวดล้อมโดยกำรมสี่วนรว่มของประชำชน และกำรจดัท ำโครงกำรรณรงค์อนุรกัษส์ัตว์น้ ำใน
แมน่้ ำบำงปะกง  
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 การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการโรงไฟฟา้จะนะ (กรณใีชน้้ ามนัดเีซลเปน็เชือ้เพลงิ)     
      จังหวดัสงขลา 
 

 โรงไฟฟ้ำจะนะ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (PDP 2010 Revision 3) มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 1,606.8       
เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ำจะนะท้ัง 2 ชุด เป็นโรงไฟฟ้ำผลิตพลังงำนไฟฟ้ำฐำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ระบบไฟฟ้ำในภำคใต้ ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กระทรวง
พลังงำนมีนโยบำยให้ กฟผ. ด ำเนินกำรศึกษำปรับปรุงระบบเพื่อใช้น้ ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส ำรองแทน            
ก๊ำซธรรมชำติในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้มีมติ
ให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำจะนะชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 เพิ่มประเภทเชื้อเพลิงในใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำเป็นใช้          
ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส ำรอง ซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติได้มีมติรับทรำบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำ 
จะนะ ชุดท่ี 1 อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบเพื่อใช้น้ ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส ำรอง และคำดว่ำจะสำมำรถ
เดินระบบได้ประมำณเดือนเมษำยน 2558  
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 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2  
 

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 230 กิโลโวลต์ อยุธยำ 4 - สีคิ้ว 2 เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ระบบไฟฟ้ำ ในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก ซึ่งจะท ำให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรผลิตไฟฟ้ำ และลด
ภำระกำรลงทุนของภำครัฐในระบบผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ และยังท ำให้ภำคอุตสำหกรรมมีควำมเชื่อมั่น
ต่อระบบพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศไทยท่ีจะมี
ปริมำณเพียงพอในกำรรองรับกำรขยำยกำรลงทุน ซึ่ง
กำรก่อสร้ำงสำยส่งดังกล่ำว มีแนวระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำพำดผ่ำนพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งได้จัดท ำ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร
พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรขอใช้พื้นท่ีต่อกรมป่ำไม้ 

 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่ - ล าภูรา 
 

 ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลต์ กระบี่ - ล ำภูรำ เป็นสำยส่งท่ีเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 
ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 50 ปี จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงสำยส่งซึ่งมีกำรเสื่อมสภำพ ตำมอำยุกำร   
ใช้งำน เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถของสำยส่งให้จ่ำยไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรก่อสร้ำงสำย

ส่งดังกล่ำว มีแนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำพำด
ผ่ำนพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม กฟผ.จึงได้จัดท ำ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโรงไฟฟ้ำพลัง - 
ควำมร้อนแล้ว ท้ั งนี้ เพื่ อ ใช้ เป็น เอกสำร
ประกอบกำรขอใช้พื้นท่ีต่อกรมป่ำไม้ต่อไป  
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สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาขอความเหน็ชอบ
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 โครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี จังหวัดกระบี่ 
 

 เปน็หนึง่ในโครงกำรท่ีบรรจอุยูใ่นแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 เพื่อ
เพิม่ก ำลงัผลติไฟฟำ้ภำยในพืน้ท่ีภำคใตใ้หเ้พยีงพอโดยเฉพำะภำคใตฝ้ัง่อนัดำมนั ซึง่เปน็เขตเศรษฐกจิกำรท่องเท่ียว
ท่ีมอีตัรำกำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เนือ่ง ใหม้คีวำมมัน่คงและลดควำมเสี่ยงกำรเกดิไฟฟำ้ดบัในพืน้ท่ีภำคใต ้ จำกกำร
พึ่งพำพลังงำนไฟฟ้ำจำกภำคกลำงท่ีมี
ข้อจ ำกัดด้ำนระบบส่ง สอดคล้องตำม
นโยบำยของรัฐบำลในกำรกระจำย
สัดส่วนของเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่เป็นโรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อน มีขนำดก ำลังผลิต
ติดตั้งประมำณ 870 เมกะวัตต์ เป็น
พื้น ท่ี ท่ีมีศั กยภำพในกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน เนื่องจำกเป็นพื้นท่ีโรงไฟฟ้ำเดิมของ กฟผ. ท่ีมีระบบสำธำรณูปโภครองรับโครงกำรฯ มี
ควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงเข้ำระบบส่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลำงกำรใช้ไฟฟ้ำภำคใต้ฝั่งอันดำมัน มีควำม
เหมำะสมในกำรขนส่งถ่ำนหินน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยน ำถ่ำนหินคุณภำพดีประเภทซับบิทูมินัสหรือ       

บิทูมินัสท่ีมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ไม่เกิน   
ร้อยละ 1 มำใช้เป็นเชื้อเพลิง น ำเทคโนโลยีกำร
เผำไหม้ กำรผลิตไอน้ ำ และกำรควบคุมมลสำรท่ี
ทันสมัยมำใช้กับโรงไฟฟ้ำแห่งนี้   โครงกำรฯ   
เข้ำข่ำยเป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ท่ีมีก ำลังผลิตตั้งแต่ 
100 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
(EHIA) โดย กฟผ. ได้เสนอขอควำมเห็นชอบตำม

ขัน้ตอน  ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนกำรพจิำรณำรำยงำน EHIA จำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำร
วเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดำ้นโรงไฟฟำ้พลงัควำมรอ้น 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 โครงการทา่เทยีบเรอืบา้นคลองรัว้ จังหวดักระบี ่
 

 เป็นโครงกำรพัฒนำเพื่อก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือส ำหรับขนถ่ำยถ่ำนหิน ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนคลองรั้ว อ ำเภอ      
เหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่ซึง่เปน็ท่ำเทียบเรอืขนถำ่ยน้ ำมนัเตำเดมิของโรงไฟฟำ้กระบี ่อยูห่ำ่งจำกโรงไฟฟำ้กระบี่
ประมำณ 9 กโิลเมตร รองรบักำรขนถำ่ยถำ่นหนิคณุภำพดนี ำเขำ้จำกตำ่งประเทศดว้ยเรอืบรรทุกขนำดประมำณ 
10,000 เดทเวทตัน (DWT)  และล ำเลียง
ด้วยสำยพำนระบบปิดน ำไปเก็บไว้ใน
อำคำรเกบ็ถำ่นหนิ ส ำหรบัใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ
ผลิตไฟฟ้ำของโครงกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตโรงไฟฟ้ำกระบี่ โครงกำรท่ำเทียบเรือ
บ้ำนคลองร้ัว เข้ำข่ำยเป็นโครงกำรซึ่งต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โดย กฟผ.ได้ด ำเนิน
กำรศกึษำและจดัท ำรำยงำน EIA เสนอขอ
ควำมเห็นชอบตำมขั้นตอน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำรำยงำน EIA จำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร
พจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงน้ ำ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 

เป็นโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนภำยใต้แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 
มีขนำดก ำลังผลิตติดตั้ง 1.25 เมกะวัตต์ พลงังำน
ไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกโครงกำรเฉลี่ย 5.54 ล้ำนหน่วย 
ตอ่ปี ลักษณะโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน้ ำท้ำยเขือ่น
จุฬำภรณ์ เป็นกำรน ำน้ ำท่ีระบำยลงล ำน้ ำเดิม 
(River Outlet) ตำมข้อก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำของคณะกรรมกำรจดักำรชลประทำนโครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำพัฒนำลุ่มน้ ำพรม-เชิญ เพื่อ
รักษำระบบนิเวศท้ำยน้ ำผ่ำนอำคำรระบำยน้ ำ    

เขำ้สูเ่ครือ่งกงัหนัน้ ำในโรงไฟฟำ้พลงัน้ ำท้ำยเขือ่น กอ่นระบำยลงสูล่ ำน้ ำพรมเพือ่ไหลลงสูเ่ขือ่นหว้ยกุม่ดงัเดมิ  
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สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 นอกจำกนี้  ในปี 2557 กฟผ. ได้มีกำรพัฒนำโครงกำรขึ้นใหม่อีกหลำยโครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนิน 

กำรศกึษำและจดัท ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น ไดแ้ก ่โครงกำรระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้ 500 กโิลโวลต ์

ท่ำล่ี - ขอนแก่น 4 (ส่วนท่ีพำดผ่ำนพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) รวมถึงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก ่โครงกำรเหมอืงหินปูน เพื่ออตุสำหกรรมเคม ีจังหวัดล ำปำง และกำรศึกษำ

และจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบัโครงกำรหรอืกจิกำรท่ีอำจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่

ชุมชนอย่ำงรุนแรง ท้ังทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (EHIA)  ได้แก่ โครงกำร

โรงไฟฟำ้บำงปะกง (ทดแทน เครือ่งท่ี 1-2) จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  โครงกำรโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ (ทดแทนเคร่ืองท่ี 

1-5) จังหวัดสมุทรปรำกำร โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ และโครงกำรท่ำเทียบเรือส ำหรับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

เทพำ จงัหวดัสงขลำ  

1717  



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

การดูแลสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลสาร 5 

 กฟผ.เป็นองค์กรท่ีค ำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ท้ังด้ำน 
คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำ กำรจัดกำรของเสีย และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นกับทุกภำคส่วน                
กฟผ. ได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลสำรต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกโรงไฟฟ้ำ    
ในควำมรับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด    

 การจัดการคุณภาพอากาศ 
  

 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตถือเป็นหนึ่งในภำรกิจท่ีส ำคัญในกำรดูแล
สิ่งแวดล้อมของ กฟผ. มีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศท่ีระบำยออกจำกปล่องโรงไฟฟ้ำ 2 แบบ คือ           
กำรตรวจวัดแบบครั้งครำว ด ำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง และกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ โดยท ำกำรกำรติดตั้งเครื่องตรวจวัดควำมเข้มข้นของมลสำรทำงอำกำศจำกปล่องโรงไฟฟ้ำแบบ
อัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs) โดยข้อมูลกำรระบำยมลสำร
จะถูกบันทึกและส่งรำยงำนให้กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อท ำกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำร
แสดงผลให้ชุมชนทรำบผ่ำนทำงจอแสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีติดตั้งไว้ในชุมชนด้วย 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบ CEMs ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำ
ข้อมูลกำรตรวจวัดที่ได้จำก CEMs มีควำมถูกต้องแม่นย ำ  

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบตรวจวัด 

ปริมำณมลสำรจำกปล่องโรงไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่อง 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

นอกจำกกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของมลสำรทำงอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่องแล้ว 
กฟผ. ยังมีกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศท่ัวไปในชุมชน  (Ambient Air Quality         
Monitoring: AAQM) โดยรอบโรงไฟฟ้ำ ซึ่งกำรตรวจวัดแบ่งเป็น 2 แบบเช่นเดียวกับกำรตรวจวัด         
ควำมเข้มข้นของมลสำรทำงอำกำศจำกปล่องโรงไฟฟ้ำ คือ กำรตรวจวัดแบบคร้ังครำว ด ำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง 
และกำรตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะมีกำรส่งข้อมูลผลกำรตรวจวัดไปยังโรงไฟฟ้ำ เพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่ง        
ในกำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบสัญญำณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรและควบคุมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมได้ทันทีหำกค่ำท่ีตรวจวัดเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

สถำนีตรวจวัดแบบถำวร สถำนีตรวจวัดแบบครั้งครำว 

รถตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 

 ผลกำรตรวจวัดมลสำรทำงอำกำศจำกปล่องโรงไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่องของโรงไฟฟ้ำ กฟผ. 
ในปี พ.ศ.2557 ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง 
แสดงได้ดังนี้ 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2557 

 ที่มา:  ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร กฟผ. (มีนำคม 2558) 

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

เชื้อเพลิง  
ความ
เข้มขน้ 

มาตรฐาน 
ความ       
เข้มขน้ 

มาตรฐาน 
ความ 
เข้มขน้ 

มาตรฐาน 

แม่เมาะ พลังควำมร้อน เครื่องที่ 4 ลิกไนต ์ 30-171 320 208-346 500 5.09-16.6 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 5 ลิกไนต ์ 30-171 320 208-346 500 5.09-16.6 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 6 ลิกไนต ์ 26-182 320 184-386 500 5.05-6.2 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 7 ลิกไนต ์ 26-182 320 184-386 500 5.05-6.2 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 8 ลิกไนต ์ 11-152 320 210-339 500 5.15-10.4 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 9 ลิกไนต ์ 22-185 320 213-386 500 10.61-25.9 180 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 10 ลิกไนต ์ 35-215 320 237-333 500 5.95-12.5 180 
  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 11 ลิกไนต ์ 30-195 320 225-355 500 11.0-11.94 180 
  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 12 ลิกไนต ์ 7-118 320 144-290 500 8.58-11.6 180 
  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 13 ลิกไนต ์ 16-168 320 184-315 500 6.7-9.1 180 

บางปะกง พลังควำมร้อน เครื่องที่ 1 ก๊ำซธรรมชำติ/
น้ ำมันเตำ 

<1-0.31 320 57.04-63.28 200 1.6-7.6 120 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 2 ก๊ำซธรรมชำติ/
น้ ำมันเตำ 

<1-0.42 320 90.02-94.92 200 3.8-6.4 120 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 3 ก๊ำซธรรมชำติ/
น้ ำมันเตำ 

0.54-1.15 320 119.89-140.48 200 3.1-8.6 120 

  พลังควำมร้อน เครื่องที่ 4 ก๊ำซธรรมชำติ/
น้ ำมันเตำ 

0.61-1.33 320 124.73-127.44 200 3.8-9.3 120 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่3 ก๊ำซธรรมชำต ิ 0.26-1 60 174.24-229.10 230 3.4-12.2 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่4 ก๊ำซธรรมชำต ิ 0.31-0.88 60 167.13-201.35 230 3.3-14.8 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่5 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 20 45.82-60.45 120 4.3-11.1 60 

กระบี่ พลังควำมร้อน เครื่องที่ 1 น้ ำมันเตำ 14-18 450 142-178 180 14-27 120 

พระนครใต้ พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่1 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1-1.3 60 174-195 250 2.4-11 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่2 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1-0.8 60 32-167.18 175 1.9-8.3 60 
  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่3 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1-6.3 20 52-59.58 120 4.5-5.9 60 

วังน้อย พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่1 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 60 113.5-124.80 175 3.0-9.4 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่2 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 60 117.18-138.6 175 3.2-9.5 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่3 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 60 55.04-63.2 175 4.4-19.0 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่4 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 10 22.0-27.2 70 3.4-4.1 20 

จะนะ พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่1 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 20 33.23-46 120 1.03-6.0 60 

  พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่2 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 20 11.39-11.62 120 0.87-0.95 60 

พระนครเหนือ พลังควำมร้อนร่วม ชุดที ่1 ก๊ำซธรรมชำต ิ <1 20 37.39-43.17 120 3.5-8.6 54 

2020  

   หมายเหตุ: ppm หมำยถึง หนึ่งในล้ำนส่วน, mg/m3 หมำยถึง มิลลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร 



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

ป ี2557 
ปรมิาณ CO2 (ตนั) 

kg CO2/kWh 
น้้ามันดเีซล น้้ามันเตา ลกิไนต ์ กา๊ซธรรมชาต ิ รวม 

มกราคม 3,628 120,386 1,562,897 1,805,859 3,492,770 0.56 

กมุภาพนัธ ์ 3,326 95,996 1,291,053 1,869,823 3,260,198 0.54 

มนีาคม 1,891 119,488 1,519,884 2,299,985 3,941,248 0.54 

เมษายน 1,082 164,509 1,606,497 2,039,492 3,811,579 0.56 

พฤษภาคม 3,087 79,073 1,674,586 2,243,321 4,000,067 0.54 

มถินุายน 22,266 104,791 1,576,534 2,057,615 3,761,206 0.55 

กรกฎาคม 7,752 155,696 1,505,888 2,121,922 3,791,258 0.55 

สงิหาคม 3,428 64,372 1,418,822 1,926,206 3,412,829 0.56 

กนัยายน 1,763 60,906 1,376,425 1,857,298 3,296,393 0.57 

ตลุาคม 2,371 75,367 1,502,590 1,925,162 3,505,490 0.57 

พฤศจกิายน 2,892 62,494 1,424,906 1,871,062 3,361,353 0.57 

ธนัวาคม 1,735 63,234 1,539,016 1,650,557 3,254,542 0.59 

รวม 55,222 1,166,312 17,999,099 23,668,302 42,888,935 0.56 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2557 

ที่มา:     1. ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร กฟผ. (กุมภำพันธ์ 2558) 
 2. รำยงำนกำรใช้เชื้อเพลิงและพลังงำนไฟฟ้ำรำยเดือนจำกฝ่ำยควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ กฟผ.   
    (ข้อมูล ณ กุมภำพันธ์ 2558) 
หมายเหตุ: 1. ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ค ำนวณตำม 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse   
                     Gas Inventories  Volume 2 Energy 

 2. kgCO2/kWh ค ำนวณจำกพลังงำนไฟฟ้ำท่ีผลิตของ กฟผ. ปี 2557 (76,912,474,420 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)   
      – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล พลังน้ ำ และพลังงำนหมุนเวียน  (ข้อมูลกำรใช้เชื้อเพลิงรำยเดือน จำกฝ่ำย 
         ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ กฟผ.) 
 3. kgCO2/kWh หมำยถึง ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อหนึ่งหน่วยกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง  
      – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล และพลังน้ ำ 

นอกจำกนี้ กฟผ. ได้ท ำกำรตรวจวัดปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงและพลังงำนไฟฟ้ำรำยเดือน เพื่อน ำมำใช้
ประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ของโรงไฟฟ้ำ กฟผ.  โดยสำมำรถสรุปได้ดังตำรำง 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 ส ำหรับปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกปล่องโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. ในปี 2557 รวม 

42.89 ล้ำนตัน แยกเป็นปริมำณท่ีเกิดจำกกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ 23.67 

ล้ำนตัน น้ ำมันเตำ 1.17 ล้ำนตัน น้ ำมันดีเซล 0.05 ล้ำนตัน และถ่ำนลิกไนต์ 18 ล้ำนตัน และมีสัดส่วน

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังงำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้ในภำพรวมเท่ำกับ 0.56 กิโลกรัมต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh) 

2222  



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 นอกจำกกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศท่ีกล่ำวมำแล้วนั้น โรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ยังมีกำรติดตั้งระบบป้องกัน    
มลสำรทำงอำกำศท่ีระบำยสู่ภำยนอกอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่นท่ีโรงไฟฟ้ำวังน้อย อ ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรอียธุยำ เปน็โรงไฟฟำ้พลงัควำมรอ้นรว่ม มีก ำลังผลิต รวมท้ังสิ้น 2,830.95 เมกะวัตต์ มีกำรควบคุม
มลสำรทำงอำกำศ คือ กำรฉีดน้ ำหรือไอน้ ำ (Water Stream Injection) เข้ำไปในห้องสันดำป กำรติดตั้ง
ระบบควบคุมกำรเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (Dry Low NOx Combustion) จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิและลดอัตรำกำรระบำยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน อีกท้ัง ยังได้ติดตั้ง ชุดกรองอำกำศเข้ ำ 
(Air Inlet Filter) เพื่อกรองฝุ่นละอองจำกอำกำศท่ีถูกดูดเข้ำมำส ำหรับใช้ในกระบวนกำรเผำไหม้ ซึ่งจะส่งผล
ให้อำกำศท่ีระบำยออกจำกปล่องมีฝุ่นละอองเจือปนออกมำน้อยมำก  
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 การจัดการระดับเสียง  
 

กำรติดตำมตรวจสอบระดับควำมดังของเสียง จำกระดับเสียงภำยในโรงไฟฟ้ำ กฟผ. ได้ตรวจวัด
ระดับเสียงเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง ได้แก่ บริเวณกระบวนกำรผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ขนำดใหญ่ (Work Place 
Noise) และระดับเสียงภำยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ (Ambient Noise) โดยด ำเนินกำรตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรตรวจวัดระดับเสียงภำยในโรงไฟฟ้ำ เพื่อจัดท ำแผนท่ีเส้นเสียง (Noise Contour Map)  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงต ำแหน่งของอุปกรณ์หรือพื้นท่ีท ำงำนท่ีมีระดับเสียงดังกว่ำพื้นท่ีโดยรอบ  

กฟผ. ยังมีกำรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดระดับเสียงจำกแหล่งก ำเนิด เช่น กำรติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง  
กำรติดตั้งก ำแพงป้องกันเสียง และผนังครอบกันเสียง บริเวณเครื่องจักรอุปกรณ์ขนำดใหญ่ ซึ่งมำตรกำรท่ี
กล่ำวมำท้ังหมด เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังไม่ให้เสียงท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและผู้ปฏิบัติงำนภำยในโรงไฟฟ้ำ 

กำรตรวจวัดระดับเสียงภำยในโรงไฟฟ้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ขนำดใหญ่ (Work Place Noise) 

กำรตรวจวัดระดับเสียงภำยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ (Ambient Noise) 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 การจัดการด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 กำรตรวจวัดค่ำสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic 
Fields: EMF) กฟผ. ด ำเนินกำรตรวจวัดในสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง   
บริเวณลำนไกไฟฟ้ำ (Switch Yard) เนื่องจำกกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ
จำกลำนไกไฟฟ้ำไปในท่ีต่ำงๆ ระยะทำงไกลๆ จะต้องท ำกำร
ยกระดับแรงดันไฟฟ้ำให้สูง ท ำให้มีโอกำสเกิดกำรแพร่กระจำยของ
ค่ำควำมเข้มของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ กฟผ. ได้มีมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบค่ำควำมเข้มของสนำมแม่เหล็ก (Magnetic Field: MF) 
และควำมเข้มของสนำมไฟฟ้ำ (Electric Fields: EF) ในพื้นท่ี  
ลำนไกไฟฟ้ำ แนวเขตสำยไฟฟ้ำแรงสูง (Right Of Way: ROW) ท่ี
อยู่ใกล้กับชุมชน ตลอดจนกำรจัดท ำแผนท่ีระดับควำมเข้มของ
สนำมแม่เหล็ก และแผนท่ีระดับควำมเข้มของสนำมไฟฟ้ำ (EMF 
Contour Line Map) เพื่อจ ำลองภำพ ลักษณะควำมเข้มและ  
กำรแผ่ของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกจุดก ำเนิดในสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง
ไปยั งบริ เวณโดยรอบเพื่อเป็นกำรประเมินผลกระทบของ
สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ถึงควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของประชำชน จำกกำร
ด ำเนินงำนของ กฟผ. ไม่ว่ำจะเป็นสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง หรือสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูง 

กำรตรวจติดตำมตรวจวัดค่ำสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Fields: EMF)  

แผนภำพระดับควำมเข้มของสนำมไฟฟ้ำ  
(EMF Contour Line Map)  

บริเวณสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงกระบี่  
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 การจัดการและการควบคุมคุณภาพน้ า 
 

กฟผ. ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพน้ ำท้ิงของโรงไฟฟ้ำ เพื่อเป็นกำรเฝ้ำ
ระวังปัญหำมลภำวะทำงน้ ำท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเน้นกำรจัดกำรน้ ำใช้ใน
อำคำรส ำนักงำน กำรรณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด กำรบ ำบัดและควบคุมคุณภำพน้ ำท้ิงก่อนระบำยออก
จำกทุกโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. เพื่อให้มีคุณภำพน้ ำ อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำท้ิง เดือนละ 1 ครั้ง นอกจำกนี้ กฟผ.ยังมีมำตรกำรในกำรน ำน้ ำท้ิงกลับมำใช้
ใหม่ (Reuse) เพื่อเป็นกำรใช้น้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 กรณีตัวอย่ำงกำรจัดกำรน้ ำท้ิงของโรงไฟฟ้ำวังน้อย แบ่งเป็นน้ ำท้ิงจำกกระบวนกำรผลิต และจำกกำร
อุปโภคบริโภค รวมประมำณ 10,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะน ำเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมประเภทของ
น้ ำท้ิงท่ีเกิดขึ้น คือ น้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตจะมีกำรติดตั้งบ่อปรับสะเทินทำงเคมี (Neutralization    
Basin) น้ ำเสียจำกห้องน้ ำได้มีกำรบ ำบัดด้วยระบบชีววิธี (Activated Sludge Treatment) และยังมีกำร
ติดตั้ง Oil Separator ส ำหรับน้ ำเสียท่ี
มีน้ ำมันปนเปื้อนอีกด้วย จำกนั้นน้ ำท่ี
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว จะไหลไปรวมกัน
ในบ่อพักน้ ำท้ิง (Holding Pond) เพื่อ
ดักตะกอน ก่อนปล่อยให้ไหลล้นไปยัง
บ่อหน่วงน้ ำ (Retention Pond) เพื่อ
ปล่อยให้มีกำรฟอกตัวตำมธรรมชำติ 
ก่อนไหลล้นลงสู่ ท่อระบำยน้ ำและ
คลอง 26 ต่อไป เพื่อให้มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิงจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม  

กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งเพ่ือติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิวดิน 
และนิเวศวิทยำทำงน้ ำ โรงไฟฟ้ำวังน้อย 
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สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

 โรงไฟฟ้ำวังน้อยยังมีกำรควบคุมคุณภำพน้ ำ และน ำน้ ำกลับมำใช้ประโยชน์ซ้ ำภำยในโรงไฟฟ้ำฯ เช่น 
กำรรดน้ ำต้นไม้ ประมำณวันละ 450 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 1 ของปริมำณน้ ำท่ีสูบมำใช้ท้ังหมด 
นอกจำกนี้ กฟผ. ได้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิวดินและนิเวศวิทยำทำงน้ ำ ซึ่ง
ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ำดิน ในคลอง 26 ครอบคลุมบริเวณเหนือน้ ำและ
ท้ำยน้ ำจำกจุดปล่อยน้ ำท้ิงของโรงไฟฟ้ำฯ ในระยะทำง 500 เมตร ปีละ 2 ครั้ง  

บ่อพักน้ ำท้ิง (Holding Pond) ดักตะกอน กำรน ำน้ ำจำกบ่อพักกลับมำใช้ซ้ ำ  

 กระบวนการจัดการขยะ กากของเสีย และการใช้ประโยชน์จากวัสดุ 
 ที่ไม่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  
 

 กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของ กฟผ. มีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงหลัก ซึ่งกำร
ใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่ำนหินจะก่อให้เกิดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจำกกระบวนกำรผลิตฯ ท่ีเรียกว่ำ “วัตถุพลอยได้”   
ซึ่งสำมำรถน ำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีควำมคุ้มค่ำสูงสุด กรณีตัวอย่ำงโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ          
ท่ีมีปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินประมำณปีละ 16 ล้ำนตัน ท ำให้เกิดวัตถุพลอยได้ 3 ชนิด ท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ เถ้ำลอย (Fly Ash) ประมำณปีละ 2.1 ล้ำนตัน เถ้ำหนัก (Bottom Ash) ประมำณ 1.4  
ล้ำนตัน และยิปซัมสังเครำะห์ (Synthetic Gypsum) ประมำณ 2.3 ล้ำนตัน โดยโรงไฟฟ้ำแม่เมำะมีระบบ
กำรจัดกำรวัตถุพลอยได้ท้ังสำมประเภทด้วยวิธีกำรจ ำหน่ำยให้กับอุตสำหกรรมผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต 
เพื่อน ำไปผสมกับวัตถุดิบหลักในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ดังนี้  
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

วัตถุพลอยได้ กระบวนการเกิด การน้าไปใช้ประโยชน์ 

เถ้าลอย (Fly Ash) กำรเผำไหม้ถ่ำนหิน  ใช้เป็นตัวเชื่อมประสำนหรือสำรปอซโซลำน เพ่ือทดแทน
ปูนซีเมนต์บำงส่วน 

 ใชผ้สมซเีมนตส์ ำหรับคอนกรตีผสมเสรจ็ เชน่ งำนก่อสร้ำง
เขื่อนปำกมลู เขื่อนคลองท่ำด่ำน 

 ผสมซีเมนต์ผลิตงำนหล่อส ำเร็จรูป เช่น พ้ืนส ำเร็จรูป อิฐตัว
หนอนรองพ้ืนทำงในงำนก่อสร้ำงถนน 

เถ้าหนัก 
(Bottom Ash) 

กำรเผำไหม้ถ่ำนหิน  ใช้เป็นวัสดุทดแทนหินฝุ่นในงำนแอสฟัลต์คอนกรีต 
 ผสมวัสดุมวลรวมละเอียด ในงำนคอนกรีตถนน 

ยิปซัมสังเคราะห์ 
(Synthetic       
Gypsum) 

กำรก ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์-
ไดออกไซด์ (FGD) 

 ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นตัวหน่วงชะลอ
กำรแข็งตัวของปูนซีเมนต์ 

 ใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุทดแทนไม้ หรือ เรียกว่ำ ไฟเบอร์
ซีเมนต์ 

 ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุปรับปรุงดิน 

 นอกจำกนี้  กฟผ. ยังมีระบบกำรจัดกำรขยะท่ี เกิดขึ้นจำกกิจกรรมภำยในโรงไฟฟ้ำและ            
อำคำรส ำนักงำนทุกแห่งด้วยวิธีกำรคัดแยกขยะ ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตรำย  
 โดยปี 2557  ตัวอย่ำงของโรงไฟฟ้ำวังน้อย มีขยะท่ัวไป 74.43 ตันต่อปี แบ่งเป็น ขยะท่ัวไป       
47.42 ตัน ก ำจัดโดยจ้ำงเอกชน
ท่ีได้รับอนุญำตจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวังจุฬำ น ำไป
ฝังกลบ ในเขตพื้นท่ีเทศบำล    
ล ำตำเสำ อ ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ส่วนอีก 
27.01 ตันท่ีเหลือ  เป็นขยะ
จ ำพวกเศษไม้และกิ่ งไม้  ถูก
น ำ ไ ป ท ำ ปุ๋ ย ห มั ก เ พื่ อ ใ ช้
ประโยชน์ภำยในโรงไฟฟ้ำ 

กำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท และกิจกรรมกำรกำรท ำปุ๋ยหมัก  
ภำยในโรงไฟฟ้ำวังน้อย 
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 คิดเป็นปริมำณปุ๋ยหมักท่ีได้ 9 ตัน หรือ ประมำณ 1 ใน 3 ของปริมำณท้ังหมด ขยะรีไซเคิล มีปริมำณ 
125.85 ตันต่อปี ซึ่งขยะรีไซเคิลท้ังหมด โรงไฟฟ้ำได้จ้ำงผู้รับก ำจัดท่ีได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม น ำไปก ำจัดท้ังหมด  นอกจำกนี้  ในส่วนท่ีเป็นขยะอันตรำย มีปริมำณ 1,043.11 ตันต่อปี     
ส่วนใหญ่เป็นของเสียท่ีเกิดจำกงำนบ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เช่น น้ ำและน้ ำมัน ท่ีปนเปื้อน สำรเคม ี    
ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ ฉนวนกันควำมร้อน เป็นต้น โดยจ้ำงผู้รับก ำจัดท่ีได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมน ำไปก ำจัดทั้งหมดเช่นเดียวกับขยะรีไซเคิล 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 
 

กฟผ. ได้น ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001 มำใช้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเรื่องกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ปี 2557 มีโรงไฟฟ้ำ เขื่อน และเหมืองถ่ำนหินของ กฟผ. รวม 27 แห่ง ท่ีได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 14001 จำกหน่วยงำนให้กำรรับรอง 
(Certification Body: CB) นอกจำกนี้ สถำนีไฟฟ้ำ - 
แรงสูงของ กฟผ. ก็ได้มีกำรน ำมำตรฐำน ISO 14001 
มำประยุกต์ ใช้ ในหน่วยงำนเพื่ อให้มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกลครอบคลุมตั้งแต่กำร
ผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้ำอีกด้วย 

ส ำหรับหน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO 14001 จ ำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้ำ 10 
แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำวังน้อย โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ โรงไฟฟ้ำน้ ำพอง โรงไฟฟ้ำ         
สุรำษฎร์ธำนี  โรงไฟฟ้ำแม่ เมำะ (หน่วยท่ี 4 -13) 
โรงไฟฟ้ำลำนกระบือ โรงไฟฟ้ำกระบี่ โรงไฟฟ้ำจะนะ 
และโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เขื่อน 16 แห่ง ส ำนักงำน-
ใหญ่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนศรีนครินทร์ 
เขื่อนวชิรำลงกรณ เขื่อนรัชชประภำ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนท่ำทุ่งนำ เขื่อนแก่งกระจำน เขื่อนสิรินธร เขื่อน
จุฬำภรณ์ โรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนปำกมูล เขื่อนน้ ำพุง และเขื่อนบำงลำง และ
เหมือง 1 แห่ง คือ เหมืองแม่เมำะ 
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นอกจำกควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกแหล่งก ำเนิดอย่ำงจริงจังใน
ทุกโครงกำรของ กฟผ. ท้ังระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรแล้ว กฟผ. ยังสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยใน กฟผ. เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วย
ส่งเสริม พัฒนำ และรักษำส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ตัวอย่ำงเช่น โรงไฟฟ้ำวังน้อยซึ่งเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในปี 2557 จนได้รับประกำศนียบัตรผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนคำร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กรมหำชน) เมื่อวันท่ี 19 กันยำยน 2557 ได้รับ
รำงวัล CSR-DIW จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันท่ี 21 ตุลำคม 2557 ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียว 
ระดับ ท่ี 3 จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันท่ี 20 มิถุนำยน 2557 ได้รับเกียรติบัตรโครงกำรธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 28 กันยำยน 2553 และได้รับใบรับรอง ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน 
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 โครงการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม  
 (Carbon Footprint for Organization: CFO) 
 

 กฟผ. ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรม (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) ร่ ว ม กั บ ส ถ ำ บั น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
จนได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ 
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของโครงกำร  

 ในปี พ.ศ. 2557 โรงไฟฟ้ำของ กฟผ. จ ำนวน 4 แห่งใน
โครงกำร “กำรขยำยผลกำรส่งเสริมกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรม” ได้แก่ โรงไฟฟ้ำวังน้อยชุดท่ี 1-3 
โรงไฟฟ้ำจะนะ ชุดท่ี 1 โรงไฟฟ้ำกระบี่ และโรงไฟฟ้ำพลังควำม
ร้อนร่วมบำงปะกงชุดท่ี 5 ท ำให้สำมำรถประเมินปริมำณก๊ำซ
เรือนกระจกท่ีปล่อยออกมำจำกกิจกรรมกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

และสำมำรถจ ำแนกสำเหตุของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ เพื่อหำแนวทำงลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยนื 

6 

กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนเพื่อ
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร และ
แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกท่ีเหมำะสมแห่งชำติ โดยเข้ำร่วมโครงกำรและกลไกกำรลดก๊ำซ        
เรือนกระจกต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมเป็นผู้น ำในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำระดับประเทศ มี
ควำมจริงใจในกำรร่วมลดปัญหำสิ่งแวดล้อมและแก้ไขสภำวะโลกร้อนในระดับนำนำชำติ ส ำหรับปี 2557 
กฟผ.มีโครงกำรท่ีได้ด ำเนินงำน ดังนี้  
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โดยกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงไฟฟ้ำ กฟผ. ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบภำยในองค์กร และ
ผ่ำนกำรทวนสอบตำมแนวทำงกำรทวนสอบคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในระดับกำรรับรองแบบจ ำกัด 
(Limited level of assurance) โดยผู้เชี่ยวชำญท่ีผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนกับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน) ซึ่งสำมำรถสรุปปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำงๆ 
ได้ดังนี้  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ 

โรงไฟฟ้า 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) 
Scope 1 

Scope 2 Scope 3 
CO2 CH4 N2O HFC SF6 รวม Scope 1 

1. วังน้อย         
ชุดที่ 1-3 

4,627,744.89  1,881.21  2,240.89  85.15  132.47  4,632,084.61  43.26  152.73  

2. จะนะ  
ชุดที่ 1 

2,284,407.24  849.29  999.14  26.33  -  2,286,282.00  1,558.59  163.64  

3. กระบี่ 812,898.73  110.81  0.05   -   -  813,009.59  13,076.60  21.05  

4. พลังความ
ร้อนร่วมบาง
ปะกง ชุดที่ 5 

2,139,629.47  846.48  1,009.01  4.29  8.21  2,141,497.46  205.14  3.08  

ที่มำ:  ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร กฟผ. (ธันวำคม 2557) 

 หมำยเหตุ:  1. ช่วงระยะเวลำติดตำมผล มกรำคม ถึง ธันวำคม 2556 

   2. tCO2e คือ Ton Carbon dioxide Equivalent หรือตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ  

 3. Scope 1 หมำยถึง กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำงตรง (Direct Emissions) จำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น 

กำรเผำไหม้ของเครื่องจักร กำรใช้พำหนะขององค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้ำของเอง) กำรใช้สำรเคมีในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย กำรรั่วซึม/

รั่วไหล จำกกระบวนกำรหรือกิจกรรม เป็นต้น  

Scope 2 หมำยถึง กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ กำรซื้อ

พลังงำนมำใช้ในองค์กร ได้แก่ พลงังำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน พลงังำนไอน้ ำ เป็นต้น 

Scope 3 หมำยถึง กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำงอ้อมด้ำนอ่ืนๆ (Other Indirect Emissions) เช่น กำรเดินทำงของ
พนักงำนด้วยพำหนะท่ีไม่ใช่ขององค์กร กำรเดินทำงไปสัมมนำนอกสถำนท่ี กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
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ท้ังนี้ กฟผ. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
และคำดว่ำจะขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำรไปยังโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ท้ังหมดของ กฟผ. เพื่อจัดท ำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกของ กฟผ. และเตรียมควำมพร้อมเพื่อหำแนวทำงลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
 

กฟผ. ร่วมด ำเนินโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจจำกหลำกหลำยกลไกท้ังใน
ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ โดยพัฒนำโครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำด (Clean Development 
Mechanism: CDM) และโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction program: T-VER) ซึ่งมีรำยละเอียดต่ำงๆ ของโครงกำร 
ดังนี้ 
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กฟผ. ได้ด ำเนินโครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำด (CDM) โดยท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะหน่วยท่ี 10 -11 (Energy Efficiency Improvement of Mae Moh Power Plant 
Through Retrofitting Turbines Unit 10-11) ซึ่งเป็นโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำโดย
กำรเปลี่ยนกังหันไอน้ ำควำมดันต่ ำ  สำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกังหันไอน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 5 MW/
Unit เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำได้ประมำณ 
1.6% ซึ่งโครงกำรนี้ได้รับกำรรับรองจำก UNFCCC ให้
เป็นโครงกำร CDM ขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
และมีขนำดคำร์บอนเครดิตต่อปีใหญ่ท่ีสุดในโลกภำยใต้ 
Methodology: Energy Efficiency Improvements 
of a Power Plant through Retrofitting Turbines  

ปี พ.ศ. 2557 กฟผ. ท ำกำรทวนสอบ และขอใบรับรองปริมำณกำรลดก๊ำซเรือนกระจก (Issuance 
of CER) จำก CDM Executive Board (CDM-EB) ท ำให้สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
หรือคิดเป็นคำร์บอนเครดิตได้ 371,366 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) ซึ่งคำร์บอนเครดิตท่ีได้จำกกำร
พัฒนำโครงกำร กฟผ. ได้ท ำสัญญำซื้อขำยกับบริษัท Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.  

นอกจำกนี้ กฟผ. ยังร่วมด ำเนินโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของ
ประเทศไทย (T-VER) โดยมีโครงกำรท่ีเข้ำร่วมเป็น
โครงกำรต้นแบบจ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 
โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำท้ำยเขื่อนนเรศวร และระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกกังหันลมล ำตะคอง ซึ่งท ำกำรทวนสอบ
และขอใบรับรองเพื่ อรับรองปริมำณกำรลด      
ก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กำรบริหำรจัดกำร      
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ท ำให้สำมำรถ
ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็น      

ก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดได้จำกกำรพัฒนำโครงกำร T-VER ท้ัง 2 โครงกำร  จ ำนวน 16,914 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) 

 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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กฟผ. มีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นโครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำด (Clean      
Development Mechanism: CDM) ประเภทพลังงำนหมุนเวียน จ ำนวน 8 โครงกำร ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ  
พลังน้ ำล ำรำงชลประทำนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สิรินธร  โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ 
ท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ  โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำท้ำยเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์  โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำท้ำยเขื่อนแม่กลอง 
โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำท้ำยเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล  โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำท้ำยเขื่อนแควน้อย  และโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ทับสะแก โดยคำดกำรณ์ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรประมำณ 
201,893 tCO2/ปี  

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ (Demand-Side Management: DSM) คือ มำตรกำรท่ีปรับเปลี่ยน
ลักษณะของกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำให้สมดุลกับกำรผลิตไฟฟ้ำ มุ่งส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ประหยัด และมีประสิทธิภำพขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดกำรใช้พลังงำนโดยรวมของชำติ ลดกำรน ำเข้ำ
เชื้อเพลิง ตลอดจนลดปริมำณก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์ ท่ีปล่อยออกสู่บรรยำกำศของโลก  
 ในส่วนของกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ กฟผ. ได้รณรงค์ส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพใน
ภำคท่ีอยู่อำศัย ภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2536 จนถึง ปี 2557 เป็นเวลำ 21 ปี 
และประสบผลส ำเร็จในกำรลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดของประเทศลงได้ 3,476 เมกะวัตต์ (สะสม) ลด
ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ 20,726 ล้ำนหน่วย (สะสม) ส่งผลให้ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยำกำศได้ถึง 12 ล้ำนตัน (สะสม)  โดยกลยุทธ์ท่ีจะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จด้ำนกำร
ประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ คือ กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อำคำรประหยัดไฟฟ้ำ และอุปนิสัยประหยัด
ไฟฟ้ำ  

 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
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  โครงการการลดการใช้พลังงาน  
 

  อำคำร ท.100 หนึ่งในอำคำรของส ำนักงำนกลำงของ กฟผ. เป็นอำคำรสร้ำงขึ้นในปี 2516 
ปัจจุบันปี 2557 กฟผ. ได้ส่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่ ท.100 เข้ำขอใบรับรองกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดยจำกเกณฑ์กำรพิจำรณำขอรับรองอำคำรลด
คำร์บอน (Carbon  Reduction  Building) อยู่ในเกณฑ์พิจำรณำข้อท่ี 1 อำคำรท่ีสร้ำงก่อนปี 2545 ต้อง
เป็นอำคำรท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซึ่งคำดว่ำจะได้รับใบรับรองใน
ต้นปี 2558  อำคำร ท.100 ได้ด ำเนินกำรมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และบริหำรจัดกำรพลังงำนตั้งแต่ปี 2548 เรื่อยมำ โดย
หลักใหญ่ๆ จะเป็นกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ด ำเนินกำรไปแล้ว
จ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เปลี่ยนเครื่องท ำควำมเย็นขนำด 
500 450 และ 300 ตัน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด เปลี่ยน
หลอดไฟ T5 ขนำด 28 วัตต์ท้ังอำคำร จ ำนวน 8,584 ชุด 
เปลี่ยน Cooling Tower 400 ตัน จ ำนวน 1 ชุด เปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศแยกส่วนขนำด 300,000 และ 
200,000 BTU/Hr จ ำนวน 11 และ 17 ชุด ตำมล ำดับ ซึ่งท้ังหมดนี้สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ 
922,940.34 กิโลวัตตช์ั่วโมง/ปี  
  นอกจำกนี้ กฟผ. ยังส่งอำคำร ท.102 เข้ำร่วมประกวดโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 

ประเภทส ำนักงำนท่ีป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกำรตรวจประเมินแบ่ง
ออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน  ได้แก่  1) กำรบริหำรจัดกำรองค์กร    
2)  กำรด ำ เนินกำร Green Office  3) กำรใช้พลั งงำนและ
ทรัพยำกร  4) กำรจัดกำรของเสีย  5) สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำน 6) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และ 7) กำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพสภำพกำร
ท ำงำนของส ำนักงำนให้ได้มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรของภำครัฐ ท่ีรณรงค์ส่งเสริมหน่วยงำนรำชกำรหันมำเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส ำนักงำนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสะอาด 
 

กฟผ. ได้ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนทดแทน รวมท้ังกำร
พัฒนำโครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำดอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 พลังงำนไฟฟ้ำในระบบ กฟผ. 
ผลิตได้จำกพลังงำนสะอำดซึ่งเป็นแหล่งปฐมภูมิทำงตรง ประกอบด้วย พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม 
พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ และชีวมวล รวม 3,981.30 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ในส่วนของพลังงำนลม และ
พลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นอีกทำงเลือกท่ี กฟผ. พยำยำมเพิ่มสัดส่วน ก่อนท่ีจะหันไปมองเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น 
ถ่ำนหิน และนิวเคลียร์ ท้ังนี้เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล ท่ีต้องกำรกระจำยแหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำท่ี
สะอำด ลดภำวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับกำรผลิตไฟฟ้ำให้มีพอใช้  

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระบบ กฟผ. ปี 2557 

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ในระบบ กฟผ. ปี 2557 
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 492.43 12.37 

โรงไฟฟ้ำกังหันลม 383.82 9.64 

โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนใต้พิภพ 1.39 0.03 

โรงไฟฟ้ำชีวมวล 3,103.66 77.96 

รวม 3,981.30 100.00 
ที่มา: ฝ่ำยแผนงำนพัฒนำโรงไฟฟ้ำ กฟผ. (มีนำคม 2558) 
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กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟงัความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

7 

กฟผ. ใหค้วำมส ำคญัตอ่กระบวนกำรมสีว่นรว่มและรบัฟงัควำมคดิเหน็ของประชำชน และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ระยะก่อนกำรก่อสร้ำง ระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำรผลิต
กระแสไฟฟำ้มำอยำ่งตอ่เนือ่ง 

ป ี2557 กฟผ. จดัใหม้ีกระบวนกำรมสี่วนร่วมและรบัฟงัควำมคดิเห็นของประชำชนและผูม้สี่วนไดเ้สีย 
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อห่วงใยและข้อวิตกกังวลของชุมชน ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก ำหนดขอบเขต และ
แนวทำงกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมท้ังมำตรกำรปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในกำรพฒันำ
โครงกำรใหม ่จ ำนวน 13 โครงกำร คอื  

 

1. การรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียส าหรับการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)   ได้แก่  โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
(ทดแทน เครื่องท่ี 1-2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ทดแทนโรงไฟฟำ้แมเ่มำะ เครือ่งท่ี 4-7 โครงกำร

โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ (ทดแทน เครื่องท่ี 1-5) โครงกำรขยำยก ำลังผลิตโรงไฟฟ้ำกระบี่ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ     
ถำ่นหนิเทพำ  

 

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
สว่นไดเ้สยีส าหรบัการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA)  ไดแ้ก ่ โครงกำรท่ำเทียบเรอืบำ้นคลองรั้ว  
โครงกำรท่ำเทียบเรอืส ำหรบัโรงไฟฟำ้เทพำจงัหวดัสงขลำ  และ
โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงัน้ ำท้ำยเขือ่นจฬุำภรณ ์ 
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3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส าหรับการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
ได้แก่ โครงกำรระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้ 230 กโิลโวลต ์ 
อยุธยำ 4 - สีคิ้ ว  2  (ส่ วน ท่ีพำดผ่ำนพื้น ท่ี        
ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) โครงกำรปรับปรุงระบบ
โครงขำ่ยไฟฟำ้ 115 กโิลโวลต ์กระบี ่- ล ำภรูำ (สว่น
ท่ีพำดผำ่นพืน้ท่ีปำ่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ) โครงกำรระบบ
โครงขำ่ยไฟฟำ้ 500 กโิลโวลต ์เลย 2 - ขอนแกน่ 4 
(ส่วนท่ีพำดผ่ำนพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) และ
โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต ์
ชำยแดน (บรเิวณจงัหวดันำ่น) - นำ่น 2 - แมเ่มำะ 3 (สว่นท่ีพำดผำ่นพืน้ท่ีปำ่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ)  

 

4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส าหรับการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการด าเนินงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนศรีนครินทร์  

 

 
 
 
 
 
 
ส่วนโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำอยู่ในปัจจุบัน  กฟผ. ได้จัดประชุมคณะกรรมกำร   

ชุดต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรไตรภำคี คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อรำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนพรอ้มรบัฟงัควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจำกผูเ้ขำ้รว่มประชมุอยำ่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้  

 

นอกจำกนี้ กฟผ.ยังเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟำ้ตำ่งๆ ของ กฟผ. ในรปูแบบของกำรจดักจิกรรมเครอืขำ่ยตดิตำมตรวจสอบคณุภำพสิง่แวดลอ้มโดยชมุชน
ท้องถิน่ ประกอบดว้ยกำรสำธติวธิกีำรตรวจวดัคณุภำพน้ ำ คณุภำพอำกำศ และคณุภำพเสยีง รวมถงึใหช้มุชนได้
ท ำทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเอง เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสและควำมเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
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การส ารวจทัศนคติและความคิดเห็น 
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
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 กฟผ. โดยฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนสังคมเศรษฐกิจ โดยกำรส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน
ของโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของประชำชน
โดยรอบโรงไฟฟ้ำรวม 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้ำจะนะ โรงไฟฟ้ำวังน้อย และโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ  

ผลกำรส ำรวจประเมินควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นตัวแทนครัวเรือนประชำชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้ำท้ัง 3 แห่ง ในประเด็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
ฝุ่น/เขม่ำควัน เสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือน น้ ำเสีย ขยะตกค้ำง สุขภำพอนำมัย และมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมของโรงไฟฟ้ำ โดยมีควำมเห็นว่ำ กำรมีโรงไฟฟ้ำท ำให้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงเพียงพอ เกิดกำร
จ้ำงงำนในท้องถิ่น และท ำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น  

โรงไฟฟ้ำวังน้อย เป็นตัวอย่ำงของกำรด ำเนินกำรส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของชุมชน โดยผล
กำรศึกษำปี 2557 ในประเด็นต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน พบว่ำ 
มำกกว่ำร้อยละ 65 ไม่ได้รับผลกระทบสิง่แวดลอ้มในเรือ่ง ฝุ่น/เขมำ่ควนั เสียงรบกวน กลิน่เหมน็ น้ ำเสยี และ
ควำมวติกกงัวลตำ่งๆ กลุม่ตวัอยำ่งท่ีไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส่วนใหญ่มคีวำมเหน็วำ่ไดร้บัผลกระทบมำจำก
แหลง่อืน่ๆ ไมไ่ดม้ำจำกโรงไฟฟำ้วงันอ้ย ดำ้นประเด็นกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของโรงไฟฟ้ำวังน้อย พบว่ำ รับรู้
จำกผู้น ำชุมชน จดหมำยข่ำว เอกสำรแผ่นพับ เสียงตำมสำยและเจ้ำหน้ำท่ีโรงไฟฟ้ำ ตำมล ำดับ 
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ส ำหรับกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้ำวังน้อย  กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำร้อยละ  60 รับทรำบและเคย
ได้รับกำรสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ผลกำรศึกษำระดับควำม
พึงพอใจของประชำกรในพื้นท่ีศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม   
พึงพอใจในระดับปำนกลำงถึงมำกในทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมมอบ
ทุนกำรศึกษำและมอบอุปกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียน กำรบริกำร
ของหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนท่ี กำรให้ควำมรู้และศึกษำ 
ดูงำนในโรงไฟฟ้ำและโครงกำรเปิดบ้ำน และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
น้ ำอุปโภคและบริโภค เป็นต้น 

ท้ังนี้ ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ
โรงไฟฟ้ำวังน้อย ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ต่อกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นผลจำกควำมมุ่งมั่นในกำร
แก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน รวมท้ังกำรช่วยเหลือสวัสดิกำรชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำวังน้อยท่ีมีต่อชุมชน  

พ งพอใจมาก
79 

พ งพอใจน้อย
4 

ไม่มีความ
คิดเห็น 17 

ความพ งพอใจต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย

4141  



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

งานวิจัยและความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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กฟผ.ได้มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานแก่ กฟผ. และสังคม ชุมชน โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา กฟผ.สนับสนุน
และด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า และสนับสนุนการวิจัยเชิงสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 
ดังต่อไปนี้ 

 ในปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 
  

1) การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

 ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 สรุปผลการศึกษา : ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า สัตว์น้ า และระบบ

นิเวศทางทะเล โดยปะการังเทียมผสมเถ้าลอยทรงโดม หรือ “โดมทะเล”  ช่วยป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี และการวางโดมทะเลท าให้มีปริมาณตะกอนทับถมมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

4242  



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

2) การศึกษาการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจ าลองการ
กระจายตัวของมลพิษทางอากาศ  

 ผู้วิจัย : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 สรุปผลการศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่าง ผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศ และผลจาก

แบบจ าลองคาลพัฟ (CALPUFF) ในปี 2552 พบว่าในฤดูหนาว และฤดูร้อน แบบจ าลองมีความแม่นย า
มากกว่า ในฤดูฝน และการเปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตจาก 100% เป็น 50% พบว่ามีการกระจายตัว
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่แตกต่างกันมาก และการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจากการ
ท าเหมืองใน ปี 2558 ไม่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในฤดูร้อน แต่มีผลบ้าง
เล็กน้อย ช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน  

3) การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการท านายระดับเสียงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ  
 ผู้วิจัย : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 สรุปผลการศึกษา : จากผลการประเมิน พบว่าพื้นท่ีชุมชนมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากความถี่ต่ า และ

แบบจ าลองเอสพีเอ็ม 9613 ท่ีน ามาใช้ในการท านายค่าระดับเสียงท่ีเกิดจากการท้ิงดินบนท่ีท้ิงดินด้าน
ตะวันตกของเหมืองลิกไนต์แม่เมาะมีความแม่นย าในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลการศึกษาในด้าน
อิทธิพลของเสียงจากปัจจัยในแบบจ าลองท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายเสียงจากแหล่งก าเนิดถึงผู้รับเสียง
ใน 3 Terms พบว่า Term การดูดกลืนเสียงของอากาศ และ Term ก าแพงกั้นเสียง จะมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่าระดับเสียง แต่เทอมการดูดกลืนเสียงของพื้นดินไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
ระดับเสียงท่ีได้จากการท านาย  
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4) การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุดูดซับก๊าซเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ได
ออกไซด์จากการเผาไหม้  

 ผู้วิจัย : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 สรุปผลการศึกษา : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตาเป็นวัสดุดัก

จับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากการเผาไหม้ถ่านหิน พบว่า 
เถ้าก้นเตาสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าเถ้าลอย  การศึกษาน าเถ้าลอยและเถ้าก้นเตา
ไปใช้ในการดักจับ CO2 และ SO2  เป็นการเพิ่มมูลค่าและการก าจัดวัสดุดูดซับท่ีใช้งานแล้วให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานวัสดุก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  

  ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สรุปผลการศึกษา : การด าเนินงานพัฒนาบ้านปลาและฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถร่วมมือกันและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี  โดยผลการศึกษาการวางบ้านปลา พบว่า มีตัวอ่อนของปะการังในธรรมชาติมาเกาะ
อย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยฟื้นฟูแนวปะการังได้ และผลการศึกษาการฟื้นฟูหญ้าทะเล พบว่า การย้าย
การปลูกหญ้าทะเลด้วยวิธีแยกกอให้ผลดีท่ีสุด นอกจากนี้ วิธีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เชิง
พื้นท่ี หรือ การก าหนดแหล่งหญ้าทะเลเป็นพื้นท่ีคุ้มครอง จะช่วยให้สามารถฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลได้ดี
ยิ่งขึ้น  
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6) การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน  าชนิดสัตว์น  าและผลผลิตสัตว์น  าในแม่น  าบางปะกง 
 ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สรุปผลการศึกษา : ผลการศึกษาในภาพรวมไม่สามารถสรุปได้ว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลง

จากในอดีต ในขณะท่ีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า  
ปริมาณน้ าจืดที่ไหลสู่ระบบแม่น้ าบางปะกง มีช่วงเวลา
ยาวนานมากขึ้นท าให้ความเค็มของน้ าลดลง ซึ่งมี    
ผลต่อคุณภาพน้ า และปัจจัยอื่นๆ อย่างเป็นลูกโซ่
รวมท้ังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกะชังในพื้นท่ี  

7) การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้สนามแม่เหล็กถาวร  
 ผูว้ิจัย : สถาบันพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  
 สรุปผลการศึกษา : จากการทดลองใช้สนามแม่เหล็กกับพืชกลุ่มต่างๆ พบว่า พืชท่ีผ่านสนามแม่เหล็กมี

อัตราการเจริญเติบโตดีในการปลูกในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง แต่ไม่พบความ
แตกต่างในการเจริญเติบโตของพืชอย่างเด่นชัด เมื่อน าไปปลูกในแปลงปลูกพืชทดลองกลางแจ้ง  ผลท่ี
ได้แม้ว่าจะไม่เห็นชัดเจนทางด้านการเพิ่มผลผลิตของพืช แต่สรุปได้ว่าสนามแม่เหล็กถาวรไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อพืช  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาสูตรผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร่วมกับเอฟจีดียิปซัมและวัสดุ          
ปอซโซลาน โดยด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รวมท้ังโครงการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนในอ าเภอหัวไทรท่ีมีต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาโครงการต่อไป 
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 นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ 
 

 การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่  และอาชีว -
อนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ (Cohort Study)   

 ผูว้ิจัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 สรุปผลการศึกษา : การศึกษาแบบตามรุ่น (Cohort 
study) เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สุขภาพของประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องจนถึงภาวะสุขภาพในปัจจุบัน โดย
การวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพ การเจ็บป่วย และโรคต่างๆ 
และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมวิถี-
ชีวิต สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรม ของประชาชนบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมมูลทุติยภูมิจากสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ตั้งแต่โรงไฟฟ้าเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2548 จนถึง      
ปี พ.ศ.2557 และจะน าข้อมูลท่ีได้ไปจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังในพื้นท่ีศึกษาต่อไป  

 
 เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ น าไปพัฒนาในพื้นท่ีโครงการในทุกๆด้าน โครงการวิจัยการใช้ Flue 
Gas Desulfurization (FGD) ยิปซัมในการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และ
วัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ก็เป็นอีกโครงการท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2557 
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 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้เริ่มด าเนินการในปี 2557 
  

1) การศึกษาทดลองการลดปริมาณซัลเฟต เพื่อลด Total Dissolved Solids (TDS) ในน  าทิ งจาก 
 เหมืองแม่เมาะด้วยระบบ Sulfate Reducing Bacteria (SRB) Bioreactor แบบ Vertical Flow 
 ผูว้ิจัย : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
2) การศึกษาและประเมินผลการเพ่ิมพื นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 
 ผูว้ิจัย : มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย  
3) การพัฒนาแนวทางลดเสียงความถี่ต่ าโดยใช้การควบคุมเสียงความถี่ต่ าแบบแอคทีฟ 
 ผูว้ิจัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ  
4) การศึกษาเบื องต้นเพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบกรองอากาศด้านทางเข้ากังหันลมก๊าซ  

และการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางด้านเสียงจากการท างานของระบบป้อนอากาศของโรงไฟฟ้าพลัง  
ความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 

 ผูว้ิจัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
5) การศึกษาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพื นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผูว้ิจัย : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
6) การศึกษารูปแบบและต้นทุนเบื องต้นในการผลิตน  าประปาจากแหล่งน  ากร่อยส าหรับโรงไฟฟ้า  

บางปะกงและโรงไฟฟ้าจะนะ 
 ผูว้ิจัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
7) การพัฒนาระบบแบบจ าลองส าหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพื นที่รอบโรงไฟฟ้า : กรณีศึกษาในพื นที่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพื นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
 ผูว้ิจัย : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.  
8) การจ าลองและควบคุมระบบทางเดินก๊าซไอเสียเพื่อก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้า 

ถ่านหินแม่เมาะ 
 ผูว้ิจัย : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 10 

กฟผ. ได้ด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับภารกิจส าคัญในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  
โดยความตระหนักในด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับภาคราชการ นักพัฒนา
เอกชนและองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับ ไว้วางใจ และการพัฒนาพลังงานท่ีมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในทิศทางเดียวกันระหว่าง กฟผ. กับชุมชนท้องถิ่นได้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 

 โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ธารน้ าใจเพ่ือเยาวชนคนชายขอบ กฟผ.  
 รางวัล CSR ดีเด่นด้านการพัฒนาเยาวชน 
 

 ในปี 2557 เป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี  ของการด าเนินงานโครงการพ่อ -แม่อุปถัมภ์ ธารน้ าใจเพื่อ
เยาวชนคนชายขอบ กฟผ. กิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น ด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม แบ่งปันและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชนชาย-หญิงกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีชายแดนไทย-พม่า อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ให้
อยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการถูกล่อลวงทางเพศหาก
ออกนอกระบบก่อนวัยอันควร โดยรณรงค์เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจิตอาสาร่วมเป็นพ่อ -แม่อุปถัมภ์หรือ
ครอบครัวอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีขาดท่ีพึ่ง หรือครอบครัวฐานะยากจน สามารถก้าวข้าม
วิกฤติ ให้สามารถเรียนต่อจนส าเร็จปริญญาตรี  
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โครงการฯ เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วท้ังสิ้น 21 ครั้ง 
มียอดเงินท่ีสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนรวมท้ังสิ้นกว่า 7 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีเยาวชนในโครงการฯ 
จ านวน 170 คน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท และเยาวชนท่ีได้รับทุนการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วกลับมาท างานท่ีบ้านเกิดและพื้นท่ีใกล้เคียงแล้วจ านวน 32 คน ท้ังนี้ยังมี
เยาวชนท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 12 คน 

 จิตอาสาผ่านกิจกรรม “ค่าย Summer-Winter Camp” 
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านเยาวชนในพื้นที่แหล่ง
พัฒนาพลังงานของ กฟผ. 
 

 ตั้งแต่ปี 2555  กิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจ าวัน “Summer-Winter Camp”  
ได้เป็นอีกกิจกรรมฟหนึ่งท่ีกลุ่มจิตอาสา  ท่ีได้บูรณาการเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้
และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเยาวชน ในโรงเรียนต่างๆในพื้นท่ีเป้าหมายของการพัฒนาแหล่งพลังงานของ 
กฟผ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติท่ีดีผ่านการเรียนรู้ ต่อการพัฒนา
แหล่งพลังงานของ กฟผ.   
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 ในปี 2557  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  ณ 
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีพัฒนาโครงการศึกษาและพัฒนาขยาย
ก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้วยการมุ่งเน้นการความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 3 โรงเรียนในพื้นท่ี 
และครั้งท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่ง
กิจกรรมภายในค่ายจะประกอบไปด้วย การสอนโปรแกรมการใช้ Microsoft Office เบื้องต้น จัดการ
ประกวดผลงานของนักเรียน  สร้างเวทีให้นักเรียนสามารถท่ีจะบูรณาการร่วมกันในการน าความรู้ภาคทฤษฎี
จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ได้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 จิตอาสาผ่านกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) 
 ศิลปะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 ในปี 2557 กลุ่มจิตอาสา กฟผ. ได้เป็นส่วนส าคัญในการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ซึ่งด าเนินการโดยมูลนิธิ (Art for All) กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
ในรูปของภาคีเครือข่ายด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ท้ังการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรท่ีจ าเป็น 
โดยในปี 2557 กฟผ. ได้สนับสนุนบุคลากรท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจิตอาสาเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการเตรียมการจัดค่ายศิลปะ ณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเอางานด้านศิลปะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนผู้พิการและไม่พิการ  โดยหลักการรวมกันเป็นหนึ่ง ให้ทุกคนผสานเอาความสามารถทางด้านศิลปะ 
ร่วมหล่อหลอมสร้างเวทีในการแสดงออก เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพจนสามารถสร้างผลงานทางศิลปกรรม ก่อให้เกิดเมตตาธรรมระหว่างกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทาง
สังคม และเกิดสันติสุข 
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 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. EGAT ENVI CAMP  
 มุ่งสร้างนักสิ่งแวดล้อมล้อมรุ่นเยาว์ 
 

 เป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายและส าคัญยิ่งต่อเยาวชนในพื้นท่ีพัฒนาแหล่งพลังงานของ กฟผ.  ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.  ด้วยการคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ านวน 
40 คน ในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่  จากใบสมัครในการส่งเรียงความหัวข้อ “ถ้าน้องได้รับเลือกเข้าค่าย EGAT    
ENVI CAMP รุ่นท่ี 1 น้องคิดว่าจะได้อะไรจากการมาค่ายครั้งนี้”  
 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. จึงเป็นการเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ส่งผ่านองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ให้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน
ด้านด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ กฟผ. ในการเป็น
ผู้น าด้านพลังงานไฟฟ้า 
 เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มด าเนินงาน
โครงการ  การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และการฝึก
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการปลุกจิตส านึกให้
เยาวชนให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม   พร้อมกับการเจริญเติบโตเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม ในการร่วมกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ในปี 2557 กฟผ.ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในพื้นท่ีเขื่อน และโรงไฟฟ้า จ านวน 3,600 ไร่ และสร้างฝาย 3,600 ฝาย ระหว่างปี 
2557-2558 โดยมีโครงการน าร่องท่ีร่วมมือกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ าสายหลักของประเทศ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดให้มีการปลูกป่าในกิจกรรมย้อนรอย 20 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 2557 
ในพื้นท่ีรอบเขื่อนท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กฟผ. ท่ัวประเทศ จ านวน 5 เส้นทาง ประกอบด้วย 
เส้นทางท่ี 1 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ เส้นทางท่ี 2 ณ เขื่อนภูมิพล เส้นทางท่ี 3 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ เส้นทางท่ี 4   
ณ เขือ่นรชัชประภา และ เสน้ทางท่ี 5 ณ เขือ่นจฬุาภรณ ์ท่ีผ่านมา กฟผ. ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีท่ี 50 ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 
ภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งครบ 20 ปี ในปี 
2557 นี้ โดยได้ปลูกป่าในพื้นท่ีป่าท่ีมีความเสื่อมโทรมท่ัวประเทศ และต้นไม้เหล่านั้น ได้มีการเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่ามีความสมบูรณ์เช่นดังเดิม ท่ีส าคัญยังเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดจิตส านึก รัก หวงแหน และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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กิจกรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 กฟผ. ตระหนักถึงความส าคัญในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าและโครงการพัฒนาต่างๆ  เช่น 
โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทับสะแก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง 

 กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความหลากหลาย เช่น  
 

 กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส าหรับเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเครือข่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองพร้อมน าเสนอผลงาน โดยเครือข่ายติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าด้วยตนเองพร้อมน าเสนอผลงาน โดยเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 
 เข้าร่วมสังเกตการณ์การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและระดับเสียง ของเครือข่ายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อยและโรงไฟฟ้าจะนะ 
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รางวัล EIA Monitoring Awards 
 

 ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เป็นหนึ่งในโครงการท่ี
ด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่ในคลองศรีบอยา เขตต าบลตลิ่งชัน อ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เริ่มด าเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดย
ตลอดระยะเวลาด าเนินการท่ีผ่านมา กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด     
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในระบบของท่าเทียบเรือฯ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุน้ ามันหกรั่วไหล หรือ
เหตุฉุกเฉินต่างๆ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือฯ ร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญและสถาบันทางวิชาการเพื่อติดตามระบบนิเวศทางทะเลอันส าคัญของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ แหล่ง
หญ้าทะเล ปะการัง พะยูน และผลผลิตชีวภาพทางทะเล รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนโดยรอบท าการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน 
การปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น โครงการท่าเทียบ
เรือขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม  การันตีได้จากรางวัล  EIA  Monitoring Awards  2014 หรือรางวัลสถาน
ประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี 2557 โดยโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนกระบี่  เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2551, 2552 และ 2554 ส าหรับปี 2557 นี้เป็นการ
รับรางวัล EIA Monitoring Awards ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

...โรงไฟฟ้าบางปะกง... 

...โรงไฟฟ้าจะนะ... 

...เขื่อนวชิราลงกรณ... 

...โรงไฟฟ้าแม่เมาะ... 

...สายส่งไฟฟ้า... 

...ล าตะคอง... 

...เขื่อนศรีนครินทร์... 
...โรงไฟฟ้าน  าพอง... 

5555  



สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

5656  

...สายส่งไฟฟ้า... 

...โรงไฟฟ้าวังน้อย... 

...โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ... 

...โรงไฟฟ้าพระนครใต้... 

...เหมืองแม่เมาะ... 





สิ่งแวดล้อมวันน้ี เพื่อวันหน้า 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ าป ี2557 

ปกหลัง 


