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เกี่ยวกับ กฟผ.
ท� ำควำมรู ้ จั ก  กฟผ .

เ ร ำ คือใคร?

เรำท� ำอ ะ ไร?

“	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 หรือ	 กฟผ.	 จัดตั้งขึ้น

ตั้งแต่วันที่	 1	 พฤษภาคม	 2512	 โดยเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการ

พลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงานและมีกระทรวง

การคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต	 จัดให้ได้มา

และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	(กฟภ.)					ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�าหนดและประเทศใกล้เคียง	รวมถึง

ธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ	กฟผ.	”					

1

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 25594 



“เป็นองค์การชั้นน�าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล”	 ตั้งเป้าให้	 กฟผ.	 มีความสามารถอยู่ในกลุ่มระดับยอดเยี่ยม	

(Top	Quartile)	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอื่น	ๆ	ในโลก	โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้น

น�ารวม	5	ด้าน	ได้แก่

 1. Good Corporate Governance	เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล

 2. High Performance Organization เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง

 3. Operational Excellence เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการท�างานเป็นเลิศ

 4. National Pride	เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ

 5. Financial Viability เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

ผลิต	 จัดหาให้ได้มา	 จัดส่ง	 หรือจ�าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า	 ด�าเนินธุรกิจกับพลังงานไฟฟ้า	 และธุรกิจเกี่ยวกับหรือ			

ต่อเนื่องกับกิจการของ	 กฟผ.	 รวมถึงผลิต	 และขายลิกไนต์	 ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของ	 พระราชบัญญัติการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต	พ.ศ.	2511

รักองค์การ มุ่งงานเลิศ	เทิดคุณธรรม

วัฒนธรรมองค ์การ

ค ่ า นิยมองค ์การ

F : Fairness	ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	ท�างานโปร่งใส	

ตรวจสอบได้	และไม่เอาเปรียบไม่เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น

I : Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	รักษา		

ชื่อเสียงองค์การ	

R : Responsibility & Accountability ส�านึก

ในความรับผิดชอบและหน้าที่	 ให้ความส�าคัญกับ									

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ	ใส่ใจสังคม	ชุมชน	และ

การรักษาสิ่งแวดล้อม	

M : Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน	 รับฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	 พร้อมให้เกียรติและ																					

มีน�้าใจไมตรี

C : Commitment to Continuous Improvement and Teamwork	มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

ท�างานเป็นทีม	ใฝ่รู้พัฒนาตนเอง	คิดอย่างเป็นระบบ	และมีความสามัคคี

ค่านิยม FIRM-C ทั้ง 5 ข้อนี้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 

EGAT FIRM-C

พันธกิจ

5 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2559



การผลิตไฟฟ ้ า
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 40	 แห่ง	 มีก�าลังผลิตรวม				

ทั้งสิ้น	15,010.13	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	โรงไฟฟ้าหลายประเภท	ได้แก่	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน		3	แห่ง	โรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม	6	แห่ง	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	22	แห่ง	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	8	แห่ง		และโรงไฟฟ้าดีเซล	1	แห่ง	

โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้านั้นแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง	 ซึ่งสัดส่วนมากที่สุด	 ได้แก่	 ก๊าซธรรมชาติ	 ร้อยละ	 66.38	

ถ่านหิน	ร้อยละ	22.65	และพลังน�้า	ร้อยละ	7.74

เ จตจ� านงสุจ ริต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ประกาศเจตจ�านง

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 อย่างมีคุณธรรม

และโปร่งใส

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 25596 



 

 

 

ประกาศการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

ที ่   15/2553      

เร่ือง  นโยบายสิ่งแวดลอม กฟผ. 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักในการวางแผน 

พัฒนาระบบ จัดซื้อ ผลิตและสงพลังงานไฟฟา รวมท้ังการจัดการดานการใชไฟฟา เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ โดยมุงมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟาควบคูไปกับการพัฒนาองคกรใหเปนผูนําดานการอนุรักษพลังงานและรักษา

สิ่งแวดลอม  ผวก. จึงกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี ้

1) ใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

2) เลือกใชเทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟา เพื่อใหโรงไฟฟาของ กฟผ. สามารถอยูรวมกับชุมชน

อยางปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3) สนับสนุนใหทุกโรงไฟฟาจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลและรักษาระบบอยางตอเนื่อง 

4) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการดานการใชไฟฟา ( DSM) และโครงการกลไกการพัฒนา        

ท่ีสะอาด (CDM) เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ซึ่งเปนการแกไขปญหาภาวะ

โลกรอน 

5) เสริมสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ท้ังภายในองคกรและสังคมโดยรวม 

6) ประกาศนโยบายสิ่งแวดลอมไปสูพนักงานท้ังหมดของ กฟผ. และผูเก่ียวของใหนําไปปฏิบัติและเผยแพรตอ

สาธารณชน เพื่อดําเนินการตามแนวนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  4  มิถุนายน  2553 

  

 (นายสุทัศน  ปทมสิริวัฒน)  

 ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

 

 

2
นโยบาย

สิ ่งแวดล้อม

7 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2559



กำรบริ ห ำร
จัดกำรด ้ ำน

ส่ิ ง แวดล ้ อม

	 “กฟผ.	 ได้ให้ความ

ส�าคัญในการจัดการด้าน

สิ่ งแวดล ้อมตั้ งแต ่ เริ่ ม

โครงการ”	 เนื่องจากปัจจุบัน

โครงการส่วนใหญ่ของ	 กฟผ.	 เป็น

โครงการประเภทโรงไฟฟ้า	 ท่าเทียบ

เรือและระบบโครงข่ายไฟฟ้า	(ระบบ

ส่ง)	 	 ซึ่งเป็นโครงการที่กฎหมาย

ก�าหนดให้มีการศึกษาผลกระทบ		

สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่	 หากไม่มีการด�าเนินการ

ท่ีดีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชนได้	ดังนั้น	โรงไฟฟ้าต่าง	ๆ	

ของ	 กฟผ.	 โครงการท่าเทียบเรือ	

โครงการเหมืองหินปูน	และโครงการ

เหมืองถ่านหินลิกไนต์	 รวมไปถึง

โครงการระบบโครงข ่ายไฟฟ ้า	

(ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง)	ต้องมีการจัด

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม	 (Environmental					

Impact	Assessment:	EIA)	รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 (Environmental	 and	Health	 Impact	

Assessment:	 EHIA)	 ท�าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 (Initial	

Environmental	 Examination:	 IEE)	 หรือจัดท�ารายการตรวจสอบด้าน		

สิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ	(Code	of	Practice)	แล้วแต่กรณี

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย

ทั่วไปจะต้องศึกษาให้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักทางสิ่งแวดล้อมและ

คุณค่าต่าง	ๆ	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ทรัพยากรทางกายภาพ	ทรัพยากรทางชีวภาพ	

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	 และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	 เพื่อศึกษา

สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก่อนที่จะมีโครงการ	 และประเมินผลกระทบว่า

กรณีที่มีโครงการเกิดขึ้นจะท�าให้สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจาก

การด�าเนินงานของโครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะด�าเนินการ

ตลอดอายุโครงการ	 โดยต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	 หน่วยงานอนุญาต	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 6	 เดือน	 เช่น	 ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	เป็นต้น
รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 25598 



	 นอกจากนี้	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดย

รอบโรงไฟฟ้าหรือโครงการอื่น	 ๆ	 ของ	 กฟผ.	 นั้น	 มีการจัดการอย่างดีและมีประสิทธิภาพจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน	กฟผ.	จึงได้มีการน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	(ISO	14001)	

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ	 (ISO	 9001)	 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 (มอก.	 18001)	

รวมทั้งการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล	(ISO	26000)	มาพัฒนาใช้ในกิจการของ	กฟผ.	ซึ่ง

ส่งผลให้	กฟผ.	ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2559	 (EIA	Monitoring	Awards	2016)	จากส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	จ�านวน	9	โครงการ	อีกด้วย

	 กฟผ.	 มีการด�าเนินงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 และมุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นน�าในกิจการ

ไฟฟ้าระดับสากล	(Global	Top	Quartile	Utility)	 	บนพื้นฐานการพัฒนาไฟฟ้าที่ยั่งยืนของประเทศ		โดย	กฟผ.				

มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า	 โดยได้สนับสนุนในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จะน�าไปสู่การลด

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	 (Nationally	

Appropriate	 Mitigation	 Action:	 NAMA)	 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ประกาศเจตจ�านงไว้ที่

ประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2559



กำร ศึกษำและ จัดท� ำ 
ร ำยงำนกำร
วิ เ ครำ ะห ์

ผลกระทบ ส่ิงแวดล ้ อม

 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการศึกษา

และ จัดท� ารายงานการวิ เคราะห์ 																						

ผลกระทบ ส่ิง แวด ล้อม โคร งก า ร

ต่าง	 ๆ	 ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	 ก�าหนดประเภท	 และขนาด

โครงการหรือกิจการที่ เข้าข่ายต้อง			

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ																																																			

สิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

ระ เ บียบปฏิ บัติ และแนวทางการ							

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ																																																																

สิ ่งแวดล้อม	 (Environmental						

Impact		Assessment	:	EIA)	และตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 เรื ่อง	 ก�าหนด											

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางในการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผล	 กระทบสิ่งแวดล้อม	

ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 	 (Environmental	 and	 Health				

Impact	Assessment	 :	 EHIA)	นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างที่ต้อง

ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะ

รัฐมนตรี	 เรื่อง	 การทบทวนการก�าหนดประเภทและขนาดโครงการ

ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ																																																																																				

สิ่ งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกับป่าอนุรักษ์ เ พ่ิมเ ติม																																		

ซึ่งต้องด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม								

เบื้องต้น			(Initial	Environmental	Examination	:	IEE)	

	 ปี	 2559	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภท	 	EIA	EHIA	และ	 IEE	

โดยแบ่งเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานฯ	จ�านวน	3	โครงการ	

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานฯ	 จ�านวน	

5	 โครงการ	และโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม	 จ�านวน	1	

โครงการ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

โครงการท ี ่ ได ้ร ับความเห ็นชอบ
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์	 	 เป็นโครงการ

พลังงานหมุนเวียน	 เป็นการน�าน�้าที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ตามข้อ

ก�าหนดการบริหารจัดการน�้าของคณะกรรมการจัดการชลประทาน

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าพรม	 –	 เชิญ	 ส่งผ่านอาคาร

ระบายน�้าเข้าสู่เครื่องกังหันน�้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า	 ก่อนระบายลงสู่ล�าน�้าพรมดังเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศ

ท้ายน�้า	มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	1.25	เมกะวัตต์	โดยพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตจากโครงการเฉลี่ย	5.54	ล้านหน่วยต่อปี	เนื่องจากโครงการตั้งอยู่

ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่	 1	 จึงเข้าข่ายต้องจัดท�ารายงาน	 EIA							

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 255910 



ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ในการประชุมครั้งที่	 1	 /	 2559	 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะ

กรรมการผู้ช�านาญการฯ	พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ด้านพัฒนาแหล่งน�้า

ระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี	 พ.ศ.	 2562	 เนื่องจากภายหลังมีโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	 ระยะที่	 1																					

จะท�าให้โรงไฟฟ้า	พระนครใต้มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	3,070.6	เมกะวัตต์	จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 (EHIA)	 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ						

ในการประชุมครั้งที่	 5/2559	 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

2. โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 

จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	 ระยะที่	 1	 เป็น

โครงการก ่อสร ้างโรงไฟฟ ้าพลังความร ้อนร ่วม																		

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น�้ามันดีเซล

เป็นเชื้อเพลิงส�ารองมีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 1,350	

เมกะวัตต์	 เพื่อทดแทนก�าลังผลิตเดิมของโรงไฟฟ้า

พระนครใต้	 เครื่อง	1	–	5	และมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า

3. โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่    

1 - 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	 (ทดแทน								

เครื่องที่	 1	 –	 2)	 เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลัง																						

ความร้อนร่วม	 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและ

ใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง	 	 มีขนาดก�าลังการ

ผลิตติดตั้ง	1,450	เมกะวัตต์	เพื่อทดแทนก�าลังผลิตเดิม

ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	เครื่องที่	1	-	2	
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และมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	ภายในปี	พ.ศ.	2562	เนื่องจากภายหลังมีโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	

(ทดแทน	 เครื่องที่	 1	 -	 2)	 จะท�าให้โรงไฟฟ้าบางปะกงมีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	 3,720.3	 เมกะวัตต์	 จึงเข้าข่าย

โครงการที่ต้องจัดท�ารายงาน	 EHIA	 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ									

สิ่งแวดล้อม	ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	ในการประชุมครั้งที่	25	/	2559	ได้ผ่านการพิจารณาแล้วเห็นว่า	รายงาน	

EHIA	 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	 (ทดแทน	 เครื่องที่	 1	 –	 2)	 มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับน�าเข้าพิจารณาของคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

โครงการท ี ่ อย ู ่ ระหว ่ างการพ ิจารณาขอความเห ็นชอบ
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว             

จังหวัดกระบี่

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่	 (ส่วนขยาย	 ครั้งที่	 1)	 และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว					

จังหวัดกระบี่	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่	 (ส่วนขยาย	 ครั้งที่	 1)	 เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.2558	–	2579	(PDP2015)	มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	870	เมกะวัตต์	และ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 Ultra	 Super	 Critical	 ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง	 ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อ				

สิ่งแวดล้อม

	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงาน	 EHIA	 จนแล้วเสร็จ	 และน�าส่งรายงานต่อส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม	

ปี	 2557	 และตลอดปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 ได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านขององค์กรเอกชน	 และภาคประชาชนที่ไม่เห็น

ด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	

จังหวัดกระบี่	(คณะกรรมการไตรภาคี)	เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ	ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	องค์กรเอกชน	และนักวิชาการได้

ร่วมกันพิจารณาและจัดท�าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	และในช่วงปลายปี	2559	รัฐบาลยังได้มอบหมายให้	กฟผ.	ศึกษา

และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการฯ	 รวมถึงจัดกิจกรรม

การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่	

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 255912 



2. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 

จังหวัดสงขลา

	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เทพาเป็นหนึ่ ง ในโครงการ เพิ่ ม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

ด้วยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศและเสริมความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้าในภาคใต้	 มีขนาดก�าลัง

การผลิตติดตั้งเครื่องละ	1,100	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง	โครงการใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสหรือ																																																									

บิทูมินัส	 น�าเข้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งองค์ประกอบของซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ	 1	 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง	 จึงเข้าข่าย

โครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด																																																																																																				

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	(EHIA)	ขณะนี้อยู่

ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	

ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
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4. โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม)

	 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	 500	 กิโลโวลต์	

สุราษฎร์ธานี	 2	 -	 ภูเก็ต	 3	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ปรับปรุ งระบบส่งไฟฟ้าบริ เวณภาคตะวันตกและ							

ภาคใต้	 เพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงระบบไฟฟ้าใน																																																																										

ระยะยาว	 	 	 	 	 โดยเช ื ่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าระหว่าง

ภาคกลาง	 ภาคตะวันตก	 และภาคใต้	 แก้ไขปัญหา

บริเวณที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับ	 โดยจะเชื ่อม

โยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี	 2	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต	 3	 จังหวัด

ภูเก็ต	 ระยะทางประมาณ	 168	 กิโลเมตร	 เนื่องจาก

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ	 บางส่วนพาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	 (ป่า	 C)	 จึงเข้าข่ายต้อง																																																																					

จัดท�ารายงาน	 IEE	 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม	 ด้านโรงไฟฟ้าพลัง					

ความร้อน

3. โครงการท่าเทียบเรือส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

โครงการท่าเทียบเรือส�าหรับโรง

ไฟฟ้าถ่านหินเทพา	 เป็นโครงการ

พัฒนาเพื่อก ่อสร ้างท ่าเทียบเรือ

ส�าหรับขนถ่ายถ่านหิน	ตั้งอยู่ที่ต�าบล

ปากบาง	อ�าเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	

สามารถรองรับการขนถ่ายถ่านหิน

คุณภาพดีน�าเข้าจากต่างประเทศ

ด้วยเรือบรรทุกถ่านหินระบบปิด	

ขนาด	 13,000	 เดทเวทตัน	 (DWT)	

และท�าการล�าเลียงถ่านหินจากเรือ

บรรทุกด้วยสายพานระบบปิดน�าไปเก็บไว้ในอาคารเก็บถ่านหิน	 ส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า	 เนื่องจากเป็น

โครงการที่มีความยาวหน้าท่าตั้งแต่	 300	 เมตรขึ้นไป	 จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�ารายงาน	 EHIA	 ขณะนี้อยู่ใน		

ข้ันตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 255914 



5. โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ – สตูล     

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

	 โครงการระบบส่งไฟฟ้า	 230	 	 กิโลวัตต์	 คลองแงะ	 –	 สตูล	 เป็น

ส่วนหนึ่งในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่	 12	 เพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอ	 สนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่ม

ขึ้น	 และลดปริมาณการเกิดไฟฟ้าตก	 ไฟฟ้าดับ	 ซึ่งเป็นความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยจะเชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ	

จังหวัดสงขลา	 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล	 จังหวัดสตูล	 มีระยะทาง	 57	

กิโลเมตร	 เนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ	 บางส่วนพาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	 (ป่า	 C)	 เป็นระยะทาง	 7.8	 กิโลเมตร	 จึงเข้า

ข่ายต้องจัดท�ารายงาน	 IEE	 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะ

กรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน				
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การตรวจฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป

กำร ดู แล
ส่ิงแวดล ้ อม

แล ะกำรควบ คุม
มลสำร

	 กฟผ.	 มีมาตรการป้องกัน	

ควบคุม	 และลดมลสาร	 ตั้งแต่

กระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดจน

ชุมชนรอบข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	

ท�าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

	 กฟผ.	 มีมาตรการเฝ้าระวัง	

ควบคุม	 และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศที่เกิดจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิง	 อย่างเคร่งครัด	 โดย

มีการติดต้ังระบบการติดตามตรวจ

วัดมลสารทางอากาศแบบอัตโนมัติ

อย่างต่อเนื ่อง	 (Continuous				

Emission	 Monitoring	 System:	

CEMS)	 ที่ปล่องโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	

โดยระบบจะท�าการตรวจวัดปริมาณ

ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 	

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	

การตรวจสอบความถูกต้องการท�างานของ CEMS

การจ ัดการด ้ าน
ค ุณภาพอากาศ

และฝุ่นละออง	(Particulate	Matter	 :	PM)	ตลอด	24	ชั่วโมง	และข้อมูล

ผลการตรวจวัดจะถูกเก็บบันทึกและรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม				

เพื่อท�าการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย	 และมีการแสดงผล

การตรวจวัดผ่านจอแสดงผลการตรวจวัด	 และป้ายประกาศหน้าโรงไฟฟ้า	

รวมถึงในเว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	

	 นอกจากการควบคุมคุณภาพอากาศที่เกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้า	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศให้กับชุมชน	 โดยจัดให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ในบริเวณพื้นที่ชุมชน

รอบโรงไฟฟ้า	 รวมทั้งการการตรวจวัดแบบครั้งคราว	 ความถี่ปีละ	 2	 ครั้ง	

เพื่อเฝ้าระวัง	และติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของชุมชน																						

(NOX)

(SO2)
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	 โดยด�าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม	 (Total	 Suspended	 Particles:	 TSP)	 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 10	

ไมครอน	 (PM10)	 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	 ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพ

อากาศที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	

ระบบภายในสถานีตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโรงไฟฟ้า	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที	

	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการท�างานของระบบติดตามตรวจวัดมลสารทางอากาศ

แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง	 (CEMS)	 และระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง			

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชน

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

	 การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 จะตรวจวัดมลสารต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

และฝุ่นละออง	โดยปี	2559	ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า	ซึ่งปริมาณ

มลสารทั้ง	 3	ชนิด	มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	และมาตรฐานการระบายไอเสีย

ของโรงไฟฟ้าฯ	ดังแสดงในตาราง

(NOX)

(SO2)

(SO2)

(NO2)
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ผลการตรวจว ัดค ุณภาพอากาศจากปล ่องโรงไฟฟ ้ า กฟผ. ป ี 2559

ท่ีมา: ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ	(อสค.)	และฝ่ายเคมี	(อคม.)

หมายเหตุ:	mg/m3 = ความเข้มข้นของสารมลสารในหน่วยน้�าหนักต่อปริมาตร	(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ppm	= ความเข้มข้นของสารมลสารในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตร	(ส่วนในล้านส่วน)
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ระบบเฝ ้ าระว ั งค ุณภาพอากาศในพ ื ้นท ี ่ รอบโรงไฟฟ ้ า
ของการไฟฟ ้ าฝ ่ ายผล ิตแห ่งประ เทศไทย

	 กฟผ.	มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วยส�านึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่น

พัฒนาเพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 แม้ว่า	 กฟผ.	 จะมีระบบการจัดการ

ด้านคุณภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมไม่ให้การด�าเนินการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีแล้ว

ก็ตาม	 แต่ด้วยส�านึกที่ใส่ใจต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรง

ไฟฟ้าขึ้น	 โดยน�าระบบแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ	 3	 มิติ	 ที่มีชื่อว่า	 Regional	 Atmospheric	

Modeling	System	(RAMS)	มาพัฒนาโครงการพยากรณ์ข้อมูลลมรายชั่วโมงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	โดยเริ่มด�าเนิน

งานในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นกรณีน�าร่อง

	 ต่อมาได้ขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่อื่นๆของ	 กฟผ.	 โดยปัจจุบันสามารถ

ท�าการพยากรณ์ข้อมูลลมรายชั่วโมงและสภาพอุตุนิยมวิทยาไปล่วงหน้าประมาณ	 7	 วัน	 ได้ใน	 7	 พื้นที่ของ	 กฟผ.	

โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดพื้นที่และผลการพยากรณ์ดังกล่าวได้บนเว็บไซต์	http://tairgle.egat.co.th

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากการค�านวณของแบบจ�าลองจะถูกน�าไปเป็นข้อมูลน�าเข้าในแบบจ�าลอง

คณิตศาสตร์ด้านการแพร่กระจายมลสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 เพื่อต่อยอดให้เป็น	 ระบบเฝ้าระวังคุณภาพ

อากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนิน

งานของ	กฟผ.	ต่อไปในอนาคต
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	 กฟผ.	 มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมระดับ

เสียงจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า	 ที่อาจมีผล	

กระทบต่อชุมชนและผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า	

โดยได้ด�าเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรง

ไฟฟ้า	 กระบวนการผลิต	 และเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาด

ใหญ่	 (Work	 Place	 Noise)	 แผนที่เส้นเสียง	 (Noise									

Contour)	 รวมถึงการตรวจวัดระดับเสียงดังบริเวณ

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 (Ambient	Noise)	 โดยด�าเนินการ

อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจวัดราย

อุปกรณ์หรือแหล่งก�าเนิดอื่นๆ	 ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	 เพื่อ

น�ามาจัดท�ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางด้าน

เสียง	 เช่น	 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง	 (Silencer)	

ติดตั้งก�าแพงป้องกันเสียง	 (Sound	 Protection	Wall)	

และผนังครอบเสียง	(Sound	Enclosure)	เป็นต้น	

กำรจ ัดกำร
ด ้ านระด ับ เส ียง

การตรวจวัดระดับเสียงดังภายในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (Ambient Noise)

การตรวจวัดระดับเสียงดังภายในโรงไฟฟ้า และเสียงดังจากเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 

(Work Place Noise)
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การตรวจวัดระดับเสียงดังภายในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (Ambient Noise)

	 	 กฟผ.	 จะใช้น�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง	 เช่น	 แม่น�้า	 คลอง	 หรืออ่างเก็บน�้า				

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค	 บริโภค	 และการหล่อเย็น	 โดยปริมาณ

น�้าดิบที่โรงไฟฟ้าน�ามาใช้จะมีปริมาณไม่เกินกว่าที่ก�าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผล	

กระทบสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)		และโรงไฟฟ้ายัง

มีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อติดตามตรวจสอบการสูบน�้าของโรงไฟฟ้า	 เพื่อไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อแหล่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง	 เช่น	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 เป็นต้น	 โดยการใช้น�้าของ

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	

1. น�้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค - บริโภค	 โรงไฟฟ้าจะสูบน�้าดิบจาก

แหล่งน�้าใกล้เคียง	 เพื่อน�ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนน�ามาใช้ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ		

โรงไฟฟ้า	 ไม่ว่าจะเป็น	 กระบวนการผลิตไฟฟ้า	 การอุปโภค	 -	 บริโภค	 และการล้าง

อุปกรณ์	เครื่องจักร	เป็นต้น

2. น�้าใช้ส�าหรับการหล่อเย็น	 โรงไฟฟ้าจะสูบน�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง	 เพื่อน�ามาใช้

ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า	 โดยสูบน�้าเข้ามาในเครื่องควบแน่นเพื่อเป็นตัวกลาง

ในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า	 จากนั้นน�้าจะถูกส่งไปยังหอ

หล่อเย็น	(Cooling	Tower)	เพื่อลดอุณหภูมิและหมุนเวียนกลับมาที่เครื่องควบแน่น

เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง	ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม

การใช ้น�้ า

น�้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค - บริโภค น�้าใช้ส�าหรับระบบหล่อเย็น
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	 การจัดการและควบคุมคุณภาพน�้าผิวดิน	และคุณภาพน�้าทิ้ง	เป็นการป้องกันปัญหามลภาวะทางน�้า			ที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 โดยโรงไฟฟ้ามีการจัดการและควบคุมคุณภาพน�้าตั้งแต่กระบวนการ

ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าผิวดินและคุณภาพน�้าทิ้ง	ตามที่ระบุไว้

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(Environmental	 Impact	Assessment	หรือ	EIA)	ของโรงไฟฟ้า

อย่างเคร่งครัด	

	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง	โรงไฟฟ้าพระนครใต้	และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	จะไม่ระบายน�้าทิ้งจากบ่อพัก

น�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วลงสู่แหล่งน�้า	แต่จะน�าน�้าทิ้งไปใช้ในกิจกรรมรดน�้าต้นไม้ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าแทน	

การจ ัดการและการควบค ุมค ุณภาพน ้ � า

EIA MONITORING AWARDS 2016
 ในปี	 2559	 กฟผ.	 ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่

สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	

2559	(EIA	Monitoring	Awards	2016)	ซึ่งจัดโดยส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นของ	ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	อย่างเคร่งครัด	

และความตระหนักต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม	

โดยมีการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ	โดย	กฟผ.	ได้รับรางวัลรวม	9	โครงการ	ดังนี้

			1.	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	1

			2.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้	ชุดที่	3

			3.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง	ชุดที่	5	 												

			4.	ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน�้ามัน

						ส�าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
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			5.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

			6.	ระบบขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ

						ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

			7.	ท่าเทียบเรือขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง

						ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่	

			8.	โรงไฟฟ้าจะนะ	

						(กรณีใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง)

			9.	เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

	 กฟผ.	 ได้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล	 ISO	 14001	 มาใช้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ																																																																							

ท่ี เ ก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเ พ่ือเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเร่ืองการจัดการ																										

สิ่งแวดล้อม	 โดยในปี	 2559	 กฟผ.	 ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	 ISO	 14001	 จากหน่วยงานให้การรับรอง																																																	

(Certification	 Body	 :	 CB)	 รวม	 27	 แห่ง	 แบ่งเป็น																			

โรงไฟฟ้า	 10	 แห่ง	 เขื่อน	 16	 แห่ง	 และเหมืองถ่านหิน																																											

1	 แห่ง	 นอกจากนี้	 สถานีไฟฟ้าแรงสูงยังได้น�ามาตรฐาน	

ISO	 14001	 มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน	 เพื่อให้มีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลครอบคลุมตั้งแต่

การผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้า

การจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อมตาม
ระบบ ISO 14001
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ระบบฐานข ้อม ูลและสารสนเทศ
ข ้อม ูลการศ ึกษาทร ัพยากรชายฝ ั ่ ง
	 กฟผ.	ได้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชายฝั่ง	เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง	และ

ติดตามตรวจสอบสถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรหลัก	 ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล	 บริเวณโครงการของ	 กฟผ.	 ทั้งนี้	 ได้ศึกษาและติดตามตรวจ

สอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรนิเวศในน�้าของท่าเทียบเรือขนถ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนกระบี่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	 ทั้งในระยะก่อสร้าง	 (ปี	 2545	 และปี	 2548)	 และในช่วงด�าเนินการ

ตั้งแต่ปี	 2550	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นระยะเวลา	 17	 ปี	 โดยศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรหลักทาง

ทะเลได้แก่	 ปะการัง	 หญ้าทะเล	 และพะยูน	 ตลอดจนการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้แก่	 การใช้ประโยชน์พื้นที่

ทางทะเลและการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอน	 รวมทั้งจัดท�าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลการศึกษา

ทรัพยากรชายฝั่ง	 เพื่อตรวจสอบสถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรหลัก	 ตลอดจนศึกษาถึง

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการัง	หญ้าทะเล	และจ�านวนประชากรพะยูน

โครงการอ ุตสาหกรรมส ี เข ียว
	 กระทรวงอุตสาหกรรมไ ด้ริ เ ร่ิม โครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	 Industry)	 ขึ้น	 เพื่อส่ง

เสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี

ภาพลักษณ์ที่ดี	 น่าเชื่อถือและประชาชนไว้วางใจเกิด

การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน					

โดยในปี	 2559	 เหมืองถ่านหินแม่เมาะได้รับรางวัล	 2					

ปีซ้อน	และเหมืองหินปูนแม่เมาะได้รับรางวัล	 3	ปีซ้อน																																																																														

ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า	 กฟผ.	 มีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 มีการติดตาม

ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

รวมถึงการได้รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับ	

และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ
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ตารางการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

จากแหล่งก�าเนิด

ประเภทต่าง ๆ 

พ.ศ. 2558                    

ตามมาตรฐาน 

ISO14064-1

ข ้อม ูลการปล ่อยก ๊ าซ เร ือนกระจก
จากการประ เม ิน

คาร ์บอนฟ ุตพร ิ ้นท ์ขององค ์กรกำรบริ ห ำร
จัดกำร

ก ๊ ำซ เรื อนกระจก

	 กฟผ.	มีความมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้า

ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกของ	กฟผ.	ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ			

(Nationally	 Appropriate	 Mitigation						

Action:	 NAMA)	 เพื่อสร้างการยอมรับและ

ความเชื่อมั่นไว้วางใจในการด�าเนินงานด้าน

การลดก๊าซเรือนกระจก	 รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กรต่อสาธารณะในการมีส่วนร่วมแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง

ยั่งยืน	 พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นน�าใน

กิจการไฟฟ้าระดับสากล	 (Global	 Top			

Quartile	Utility)	โดยในปี	พ.ศ.	2559	กฟผ.	มี

การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก	ดังนี้

	 ในปี	พ.ศ.	 2559	กฟผ.	 ได้ประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก	 หรือ	 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 (Carbon	 Footprint	 for							

Organization:	CFO)	จ�านวน	11	แห่ง	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 โรงไฟฟ้า	

บางปะกง	 โรงไฟฟ้าพระนครใต้	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	 โรงไฟฟ้าน�้าพอง	 โรงไฟฟ้ากระบี่	 เหมืองแม่เมาะ	 ศูนย์ซ่อม

และผลิตอะไหล่	 กฟผ.	 (ส�านักงานหนองจอก)	 และส�านักงานใหญ่	 กฟผ.	

พร ้อมท้ังจัดท�ารายงานการประเมินคาร ์บอนฟุตพริ้นท ์ขององค ์กร																							

และด�าเนินการทวนสอบและรับรองผลตามมาตรฐาน	 ISO14064-1	 และ

มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	

เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล	 ทั้งนี้	 ก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา	

ได้แก่	 คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2) 	 มีเทน	 (CH4) ไนตรัสออกไซด์	 (N2O)        

เพอร์ฟลูออโรคาร ์บอน	 (PFCs) 	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs) 	และ

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	 (SF6) 	โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาส�าหรับใช้อ้างอิง

แ ละค� า น วณปริ ม าณกา รปล ่ อ ยก ๊ า ซ เรื อ นก ระจกขอ งอ งค ์ ก ร																																	

ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากแหล่งก�าเนิดประเภทต่าง	ๆ	สามารถสรุปได้ดังนี้

ที่มา:		ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ	กฟผ.	(ธันวาคม	พ.ศ.	2559)

หมายเหตุ			ขอบเขตที่	1	คือ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Direct	Emissions)	จากกิจกรรมต่าง	ๆ	ขององค์กรโดยตรง	

	 ขอบเขตที่	2	คือ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน	(Energy	Indirect	Emissions)	

														ขอบเขตที่	3	คือ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น	ๆ	(Other	Indirect	Emissions)	
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	 การจัดท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรเป็นวิธี

การหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกจากการด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

องค์กร	 ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร	 ในด้านการ

บริหารจัดการ						ก๊าซเรือนกระจกและการมีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ	 ภูมิอากาศอย่าง

ยั่งยืน

	 กฟผ.		ท�าการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้รายเดือน				เพื่อประเมิน

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า	 โดยในป	ี พ.ศ.	 2559	 กฟผ.	 มีการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	38,836,323	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	 (tCO2)  

โดยมีพลังงานไฟฟ้าสุทธิ	 67,765,922	 กิโลวัตต์	 -	 ชั่วโมง	 (kWh)	 หรือความเข้มข้นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	

0.5731	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 (kgCO2/kWh) 	รายละเอียดดังแสดงในตาราง

การรับรองผลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรตามมาตรฐานองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก และ ISO14064-1

ข ้อม ูลการปล ่อยก ๊ าซคาร ์บอนไดออกไซด ์
จากกระบวนการผล ิตไฟฟ ้ า

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2559

ท่ีมา:    1.	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ	กฟผ.	(10	เมษายน	พ.ศ.	2560)

2.	รายงานการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้ารายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	กฟผ. (7 เมษายน พ.ศ. 2560)

หมายเหตุ: 1. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาํนวณตาม 2006 IPCC	Guidelines	for	National	Greenhouse	Gas	Inventories		Volume 2 Energy

 2.	พลังงานไฟฟ้าสุทธิ	หมายถึง	พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากพลังน้�า	พลังงานหมุนเวียน	และการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล

3.	kgCO2/kWh	หมายถึง ปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หนึ�งหนว่ยพลงังานไฟฟา้สทุธิ (กิโลวตัต์-ชั�วโมง) 
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การด � า เน ินงานลดก ๊ าซเร ือนกระจกของ กฟผ.
	 ในปี	พ.ศ.	2559	กฟผ.	ได้ทวนสอบและรายงานผลการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก	ตามแผนการลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	 (NAMA)	 ซึ่งประเมินผลจากมาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี

สะอาด	 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า	 มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 (น�้า	

ลม	 แสงอาทิตย์)	 และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์	 5	 โดยผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก

มาตรการดังกล่าว		

ที่มา:	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ	กฟผ.	(ธันวาคม	พ.ศ.	2559)

นอกจากการด�าเนินงานตามมาตรการข้างต้นแล้ว	กฟผ.	

ยังด�าเนินการลดก ๊าซเรือนกระจกในรูปแบบของ

โครงการทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ	 โดยใน

ระดับสากล	ได้ด�าเนินการผ่านโครงการกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด	(Clean	Development	Mechanism:	CDM)	

ซึ่งในปี	พ.ศ.2558	กฟผ.	มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด

ได้จากโครงการ	 CDM	 ทั้ง	 9	 โครงการ	 รวม	 585,316		

ตันคาร์บอนไดออกไซด์	 (tCO2) 	ทั้งนี้	การด�าเนินโครงการ	

CDM	 สามารถน�าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	 หรือ	

“คาร์บอนเครดิต”	 	 (Certified	 Emission	 Reduction:	 CERs)	 ไปขายในตลาดคาร์บอน	 (Carbon	Market)	 ได้				

ซึ่งตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2556	 -	 2559	 กฟผ.	 ได้ขายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ	เครื่องที่	10	-	11	ให้กับผู้ซื้อจากประเทศเนเธอร์แลนด์	(Vattenfall	Energy	Trading	Netherlands	N.V.)	

ดังตารางปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(CDM)	พ.ศ.	2558

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. พ.ศ. 2558
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) พ.ศ. 2558

หมายเหตุ	:	โครงการล�าดับที่	1	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองคาร์บอนเครดิตจากคณะกรรมการบริหาร

		 	กลไกการพัฒนาที่สะอาด	(CDM	Executive	Board:	CDM-EB)

	 	โครงการล�าดับที่	2	-	9	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคาดว่าจะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ	ตามเอกสารประกอบ

		 	โครงการ	(Project	Design	Document:	PDD)

จ�านวนคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายจากการด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-11

หมายเหตุ	:	1	จ�านวน	CERs	ที่คาดการณ์ตามเอกสารประกอบโครงการ	(Project	Design	Document:	PDD)

	 ส�าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ	 	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก									

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program	:	T-VER)	

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	จ�านวน	3	 โครงการ	 โดยในปี	พ.ศ.	2558	กฟผ.	มี

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ	T-VER	รายละเอียดดังตารางที่	6	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2559	กฟผ.	ได้ขาย

คาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนนเรศวรให้กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 จ�านวน	 2,403	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (tCO2e) 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่าง	 ๆ	 ในประเทศ	 และส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต�่าผ่านกลไกตลาด

คาร์บอนเครดิตในประเทศ	

	 การที่	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก	นอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแล้ว	 ยังเพิ่มรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ	 และเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2558

การ เ ข ้ า ร ่ ว มปร ะช ุ มร ั ฐภ าค ี อน ุ ส ัญญาสหปร ะช า ช าต ิ 
ว ่ าด ้ วยการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ (COP22)

หมายเหตุ	:	โครงการล�าดับที่	1-2	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	ผ่านการทวนสอบและรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

		 	โครงการล�าดับที่	3	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ	ตามเอกสารประกอบโครงการ		(Project	Design	Document	:	PDD)

	 กฟผ.	 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสื่อแสดงผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	PDP	2015	และแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ของ	กฟผ.	(พ.ศ.	2559	-	2563	หรือ	ค.ศ.	2016	-	2020)	ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 22	 (COP22)	 ในระหว่างวันที่	 7	 –	 18	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2559																																						

ณ	 เมืองมาร์ราเกซ	 ราชอาณาจักรโมร็อกโก	 เพื่อรายงานข้อมูลที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	(Nationally	Appropriate	Mitigation	Action:	NAMA)	ตามที่ประเทศไทย

ได้ประกาศเจตจ�านงการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ	 7	 -	 20	 จากระดับการปล่อยในสภาวะเศรษฐกิจปกติ	

(Business	as	Usual	:	BAU)	ในปี	พ.ศ.	2563	(ค.ศ.2020)	ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง	และลดก๊าซเรือนกระจก

ให้ได้ร้อยละ	 20	 -	 25	 ตามแผนการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Nationally	Determined	Contribution:	NDC)	 ในปี	พ.ศ.	 2573	 (ค.ศ.	 2030)	

พร้อมกันนี้	กฟผ.	ได้จัดแสดงนิทรรศการภายในหอจัดแสดงของประเทศไทย	(Thailand’s	Pavilion)	โดยมีเนื้อหา

ข้อมูล	 เช่น	 ผลส�าเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจก	 (Mitigation)	 ของ	 กฟผ.	 จากมาตรการพลังงานทดแทน	 และ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า	 การก่อก�าเนิดพลังงานทดแทนซึ่งเน้นนวัตกรรมของ	 กฟผ.	 ที่ด�าเนิน

ตามรอยพระราชด�าริ	 เช่น	 พลังงานทดแทนจากพลังน�้าที่	 กฟผ.	 สร้างขึ้นเอง	 เป็นต้น	 และการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Adaptation)	 จากโครงการต่าง	 ๆ	 ของ	 กฟผ.	 เช่น	 โครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติ	โครงการชีววิถี		หมู่บ้านบ้านสามขา	เป็นต้น	รวมถึงได้จัด	Site	Event	เพื่อเสนอผลการด�าเนินงาน

ลดก๊าซเรือนกระจก	ภายในบริเวณหอจัดแสดงของประเทศไทย	(Thailand’s	Pavilion)	โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น	

2	 ช่วง	 ได้แก่	 การน�าเสนอวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับ
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กิจการไฟฟ้าของประเทศไทย	 ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้า	 มีพระราชด�าริให้น�าน�้าที่กักเก็บเอาไว้

มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า	 อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการบูรณาการการใช้ทรัพยากร

อย่างองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และการเสวนาภายใต้หัวข้อ	 Sufficient	 Economy	 and	 Sustainable	

Energy	for	Climate	Change	Resolution	ซึ่งกล่าวถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกตาม

เป้าหมาย	NAMA	และ	NDC	ซึ่งภาคการผลิตไฟฟ้าโดย	กฟผ.	มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้า

หมายที่ได้ประกาศเจตจ�านงไว้	โดยการเสวนาได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการเสวนาเป็นจ�านวนมาก

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 255930 



กระบวนกำร
มี ส ่ วนร ่ วมและ

รั บฟ ั งควำม คิด เ ห็น
ของประชำชน
ผู ้ มี ส ่ วนได ้ เ สี ย

	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญต่อการจัด

กระบวนการรับฟ ั งความคิด เห็นของ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder)	

เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี

ส ่ วน ร ่ ว ม ในการประ เมิ นผลกระทบ															

สิ่งแวดล้อม	 โดยการประชาสัมพันธ์และ			

ให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการอย่างโปร่งใสและ

ถูกต้อง	 และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น				

ข้อวิตกกังวลของประชาชน	 มาพิจารณา

แนวทางการแก ้ไขป ัญหาที่ เกิดขึ้นจาก

โครงการของ	กฟผ.	ตามแนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมของส� านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 และระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	พ.ศ.	2548

	 ในปี	 2559	 ได้จัดให้มีการประชุม

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งหมด	8	โครงการ	คือ	

1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัด

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 

จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	(ทดแทน	เครื่อง

ที่	1	-	2)	และโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	ระยะที่	1	

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัด

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)                

จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์	

ชายแดน	 (บริเวณจังหวัดน่าน)	 -	 ท่าวังผา	 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้น

คุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่	1)	และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	230	กิโลโวลต์	

ตาก2	-	แม่สอด	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่	1)
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3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Initial Environmental Examination: IEE)	จ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่	 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	500	

กิโลโวลต์	บางสะพาน	2	-	สุราษฏร์ธานี	2	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)	โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	

500	กิโลโวลต์	ชายแดน	(บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี)	–	อุบลราชธานี	3		(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)	

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	230				กิโลโวลต์	อุบลราชธานี	3	-	อุบลราชธานี	1	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)	และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนผาจุก	จังหวัดอุตรดิตถ์
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กำรส� ำ รวจทั ศนค ติ
และควำม คิด เ ห็น

ของ ชุมชน
รอบโรงไฟฟ ้ ำ

	 กฟผ.	 ปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ด�าเนิน

การติดตามตรวจสอบทัศนคติและความคิด

เห็นของชุมชนตามมาตรการติดตามตรวจ

สอบคุณภาพสิ่ ง แวดล ้ อมด ้ านสั ง คม

เศรษฐกิจ	เพื่อประเมินความคิดเห็น	การรับ

รู้ข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้งความพึงพอใจของ

ประชาชนโดยรอบที่มีต่อการด�าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	

	 ส�าหรับในปี	 2559	 นี้	 กฟผ.											

โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ	 ได้ด�าเนินการ

ส�ารวจชุมชนในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 บริเวณรอบ			

โรงไฟฟ้า	ได้แก่	 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	โรงไฟฟ้า

บางปะกง	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	โรงไฟฟ้า

จะนะ	และโรงไฟฟ้าน�้าพอง

	 ผลการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการด�าเนินงานของ

โรงไฟฟ้าในเรื่องการรับรู้ข่าวสารจาก	 กฟผ.	 พบว่า	 กลุ่มครัวเรือน

ตัวอย่างส่วนใหญ่	ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ	ผ่านทาง	ผู้น�าชุมชน	เจ้าหน้าที่

จากโรงไฟฟ้า	เสียงตามสาย	เพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างในชุมชน

ที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี	 5	 กิโลเมตร	 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใน

เรื่องสิ่งแวดล้อม	 โดยมากกว่าร้อยละ	 71	 ระบุว่า	 ไม่ได้รับผลกระทบใน

เรื่อง	ฝุ่น	 เขม่าควัน	 เสียงดังรบกวน	แรงสั่นสะเทือน	กลิ่นเหม็น	น�้าเสีย	

ขยะตกค้าง	การจราจรติดขัด	และอากาศร้อนขึ้น	

	 ทั้งนี้ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่	 มากกว่าร้อยละ	 85	 มีความ				

พึงพอใจและมีทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 และ	

ครัวเรือนตัวอย่างมากกว่าร้อยละ	 84	 ระบุว่า	 การมีโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับ

ชมุชนก่อให้เกดิประโยชน์มีส่วนช่วยพฒันาท้องถ่ินให้เจริญขึน้	 เสริมความ

มั่นคงด้านพลังงาน	และเป็นการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ
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งำน วิ จัย
และควำมร ่ วมมื อทำง

วิชำกำร
ด ้ ำน ส่ิงแวดล ้ อมและ

สังคม

 กฟผ.	 ได้มีการส่งเสริมงานวิจัย

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิด

การสร้างนวัตกรรม	 และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมส�าหรับการใช้งานของ	 กฟผ.	

สังคม	 และชุมชน	 โดยในปี	 2559									

ที่ผ่านมา	 กฟผ.	 สนับสนุนและด�าเนิน

งานโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 จากการด�าเนินงานที่

เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง กั บ กิ จ ก า ร ไฟฟ ้ า แ ล ะ

สนับสนุนการวิจัยเชิงสังคม	 เพื่อพัฒนา

ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	ดังต่อไปนี้

โครงการว ิ จ ัยและพ ัฒนาท ี ่
ด � า เน ินการแล ้ ว เสร ็จในป ี 2559
1. การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร

ผู้วิจัย	:	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปผลการศึกษา	:	การใช้	FGD	ยิปซัม	ท�าให้ผลผลิตของอ้อย	ข้าวโพด	

ถั่วลิสงเพิ่มขึ้น	 และช่วยให้พืชได้รับธาตุแคลเซียม	ซัลเฟอร์	 และโบรอน

มากขึ้น	 ลดความเป็นพิษธาตุอะลูมิเนียมซึ่งท�าให้รากพืชเติบโตในดิน

ล่างได้ดีขึ้น	พืชจึงดูดกินธาตุอาหารและทนแล้งได้ดีขึ้น
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3.  การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ. - แม่เมาะ

ผู้วิจัย	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

สรุปผลการศึกษา	 :	การน�าวัสดุเหลือใช้จาก	กฟผ.	-	แม่เมาะ	เช่น	ขี้เถ้าหนัก	ยิปซัมสังเคราะห์	ตะกอนที่เกิดจาก

การผลิตน�้าในโรงไฟฟ้า	 มาผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร	 และสารปรับปรุง

ดินคุณภาพสูงเพื่อแก้ไขสภาพดินที่มีปัญหาทางเคมีและฟิสิกส์	 มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตภาพรวมของข้าว	 อ้อย														

มันส�าปะหลัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้	อีกทั้งยังท�าให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น	

4.  การศึกษาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้วิจัย	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปผลการศึกษา	 :	จากผลการด�าเนินงานของคณะวิจัย	ท�าให้เข้าใจและทราบความต้องการของชุมชนอันน�าไปสู่

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ศึกษา	ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของ

โรงไฟฟ้า	 และได้นวัตกรสังคมที่เป็นผู้แทนจากชุมชนและคัดเลือกจากชุมชนเป็นเครื่องข่ายในการเข้าถึงประชาชน

ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนา

โครงการว ิ จ ัยท ี ่ อย ู ่ ระหว ่ างด � า เน ินการ ในป ี 2559
1.  การพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

ผู้วิจัย	:	สถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ	 :	 คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการปลูกหญ้าเนเปียร์	 ส�าหรับป้อนโรงไฟฟ้า

ชีวภาพและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์	 เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงไฟฟ้า

ชีวภาพก�าลังผลิต	 500	 kW	พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ส�าหรับการขยายผลการผลิตไฟฟ้าจาก

หญ้าเนเปียร์ต่อไป
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2.  การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการดูดซับไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้วิจัย	:	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ	:	การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบและแนวทางการน�าวัสดุนาโนดูดซับไปใช้	เพื่อลดไอปรอท

ความเข้มข้นต�่าในก๊าซทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน	

3.  การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อ�าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้วิจัย	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ	 :	 ศึกษาผลกระทบจากการปล่อยมลสารของโรงไฟฟ้าวังน้อย	 ปัจจัยทางสภาพอากาศและ

อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย	 รวมทั้งส่งเสริม

เทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตข้าวแก่เกษตรกรพื้นที่	
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ควำมรั บผิ ดชอบ
ต ่ อ สังคม ชุมชน 
และ ส่ิ งแวดล ้ อม

 ตลอดการด� า เ นิ น ง าน ท่ี			

ผ่านมา	 ไม่เพียงแต่การผลิตไฟฟ้า

เ พ่ือความสุขของคนไทยเท ่านั้น						

ท่ีเป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานของ	

กฟผ.	การรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน

และสิ่งแวดล้อมยังเป็นอีกข้อหนึ่ง			

ที่เรายึดมั่นและด�าเนินงานควบคู่ไป

กับภารกิจหลักอยู่เสมอ		 จากทั้ง

โครงการเพื่อพัฒนาสังคม	 อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม	 และการจัดกิจกรรมให้

ค ว ามรู ้ แ ก ่ ชุ มชนและ เยาวชน										

ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการดูแลชุมชน

และสิ่งแวดล้อม	 ยังก่อให้เกิด

ก ร ะ บ วนก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง

ประชาชนในการด�าเนินงาน	ส่งเสริม

ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	 เพื่อให้	 กฟผ.	

ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 สามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

1.กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	กฟผ.	 ได้บริการ

แก่ประชาชนทั่วไป	 ได้แก่การบริการย้อมผ้าด�าแก่ประชาชนที่ต้องการเสื้อ

ด�าเพื่อถวายความอาลัย	 โดยกระบวนการย้อมผ้าเน้นความปลอดภัยต่อผู้

สวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บริการรถรับ	 –	 ส่งประชาชนบริเวณ

ส�านักงานใหญ่	 กฟผ.	 	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปร่วม									

สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช															

ณ	พระบรมมหาราชวัง	อีกทั้งตั้งซุ้มแจกอาหารและน�้าให้แก่ประชาชนที่มา

สักการะพระบรมศพ	 และมอบน�้า	 EM	 จากโครงการชีววิถีเพื่อใช้ในการ

บ�าบัดกลิ่นในห้องน�้ารถสุขาเคลื่อนที่แก่	กทม.	อีกด้วย
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2.กิจกรรมค่ายเยาวชน

	 กฟผ.	ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	“EGAT	ENVI	CAMP	ปณิธานตามรอยพ่อ”	ณ	กองรักษาความปลอดภัย	

ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	2	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า	ความจ�าเป็นใน

การพัฒนาแหล่งพลังงาน	 และการจัดการสิ่งแวดล้อมของ	 กฟผ.	 และน้อมน�าแนวคิดและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเผยแพร่แก่เยาวชนผ่านฐานกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เยาวชน

ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนให้มุ่งด�าเนินตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการพัฒนา	อนุรักษ์	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง

ชาญฉลาด

3.โครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ 

	 ปี	 2559	 กฟผ.	 ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 ในพื้นที่โครงการเตรียมงาน

พัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา	 โดยประสานการด�าเนินงานและจัดกิจกรรมน�านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	

4	 โรงเรียน	 มาร่วมศึกษาเรียนรู้	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานที่โรงไฟฟ้าจะนะ	 อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 เพื่อให้

นักเรียนได้มีโอกาสและทางเลือกในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจนอกเหนือจากการเรียนในภาคปกติ	 และ

เติมเต็มองค์ความรู้และสิ่งที่น่าสนใจใกล้ตัว		
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4.โครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ ธารน�้าใจเพื่อเยาวชน

คนชายขอบ กฟผ.

	 ในปี	2559	เป็นโอกาสที่ครบรอบ	12	ปี		ของ

การด�าเนินงานโครงการพ่อ	 -	 แม่อุปถัมภ์	 ธารน�้าใจ

เพื่อเยาวชนคนชายขอบ	 กฟผ.	 เป็นหนึ่งในกิจกรรม

เพื่อสังคมดีเด่นด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม	ใน

การไปช่วยเหลือ	แบ่งปัน	และให้โอกาสทางการศึกษา			

แก่เยาวชนชาย	 -	 หญิงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน		

ไทย	-	พม่า	อ�าเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่	ให้อยู่ใน

ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี			

สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการถูกล่อลวงทางเพศหากออกนอกระบบก่อนวัยอันควร	 	 รณรงค์เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน

ที่มีจิตอาสาร่วมเป็นพ่อ	 -	 แม่อุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดที่พึ่ง	 ครอบครัวที่

ฐานะยากจน

5.โครงการห้องเรียนสีเขียว

		 ในปี	 2559	 โครงการห้องเรียนสีเขียวได้จัด

นิทรรศการ	 ปรับปรุง	 และพัฒนาอุปกรณ์ห้องเรียน							

สีเขียว	 ในโรงเรียนภาคอีสาน	 5	 โรงเรียน	 อีกทั้งได้มอบ

ป้ายโรงเรียนสีเขียว	 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ปี	2558	จ�านวน	5	โรงเรียนด้วยกัน	นอกจากนี้ยังได้จัด

กิจกรรมอบรม	 “นักเรียนแกนน�าห้องเรียนสีเขียว						

แกนน�าอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”	 เพ่ือปลูก	

จิตส�านึกให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 มีจิตอาสาในด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน	และต่อยอดไปยังชุมชน
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6.ความหลากหลายทางชีวภาพ 

	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บท	

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 พ.ศ.2558	 -	 2564	 ของประเทศไทย	 ได้แก่	 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สนองพระราชด�าริ

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (อพ.สธ.-กฟผ.)	 โครงการปลูกป่า	 กฟผ.	 และโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา	

ประชามีสุข	(เขื่อนอุบลรัตน์)	เป็นต้น	

7.โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  กฟผ.	 ได้จัดอบรมการลดต้นทุนหัวอาหารปลาดุก	 ให้แก่ชุมชนขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	จังหวัดน่าน	จ�านวน	2	ชุมชน	และสร้างกลุ่มครัวเรือนน�าร่องโครงการชีววิถีฯ	กว่า	10	ครัวเรือน		ในพื้นที่หมู่	

8	 บ้านวังเลียบ	 ต�าบลเกาะสะบ้า	 อ�าเภอเทพา	 จังหวัดสงขลา	 เพื่อให้ประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง	

พึ่งพาตนเองได้ด้วยการเกษตรธรรมชาติ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 255940 



8.โครงการปลูกป่า กฟผ.

		 	 กฟผ.	ได้ด�าเนินโครงการปลูกป่า	กฟผ.	มาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการรักษาป่าต้นน�้า

เป็นหลัก	 ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่ถูกท�าลาย	 ปลูกป่าชายเลน	 เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน	 ปี	 2559	 ได้จัดกิจกรรม

ปลูกป่าหลายแห่ง	 เช่น	 กิจกรรม	 “ปลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืน	 พลิกฟื้น	 คืนป่า	 ลดปัญหาภัยแล้งกับ	 กฟผ.”																											

ณ	 เขื่อนสิริกิติ์	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 กิจกรรม	 “ปลูกป่า	 โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น	 จังหวัดน่าน”						

ณ	บ้านดอนไชย	ต�าบลป่าแลวหลวง	อ�าเภอสันติสุข	จังหวัดน่าน

9.โครงการสร้างฝายชะลอน�้า

	 ในปี	 2559	กฟผ.	 ได้จัดโครงการ	“รวมพล	คนอาสา	ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน”	 ร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	 ร่วม

สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ	 ณ	 บ้านองจุ	 อ�าเภอศรีสวัสดิ์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเครือข่าย

เยาวชน	 	 จังหวัดน่าน	 สร้างฝายชะลอน�้าแบบกึ่งถาวรด้วยเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อกักเก็บน�้าและคืนความชุ่มชื้นให้กับ

ผืนป่าต้นน�้าน่าน

41 รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2559



10.โครงการบ้านปลาหญ้าทะเล

	 กฟผ.	 ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	 กองทัพเรือ	 จัดโครงการสร้างบ้านปลา	 ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า	

เฉลิมพระเกียรติฯ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 บริเวณหาดเตยงาม	 อ่าวนาวิกโยธิน	 อ�าเภอสัตหีบ	

จังหวัดชลบุรี	 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน	 โดยน�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่หมดอายุ

จากระบบสายส่งไปสร้างระบบนิเวศทาทะเล								ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทางทะเล	

เช่น	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 กรมประมง	 กรมเจ้าท่า	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 และ

มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม	 เพื่อศึกษาความปลอดภัยของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและสร้างระบบนิเวศทางทะเล

อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

11.เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 เครือข่ายและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม	ได้มีการขับเคลื่อนและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	เช่น	เครือข่าย

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะโดยชุมชนท้องถิ่น	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	

เป็นต้น	ท�าให้ชุมชนและเครือข่ายสามารถน�าเอาความรู้ที่ได้ไปติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง
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 “	โครงการทั้ง	11	โครงการนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ได้ยกมาเท่านั้น	กฟผ.	ยังมีโครงการอีกมากมายที่ท�าเพื่อ

พัฒนาสังคม	 ชุมชน	 และดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพราะเราตระหนักและส�านึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	

ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมเสมอมา	 และจะยังคงด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง	 ให้	กฟผ.	 สังคม	 ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม	สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ”
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