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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการด�าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า 

พร้อมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ 

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

เพื่อสนับสนุนการรักษาคุณค่าร่วมกันระหว่างธรรมชาติและชุมชน ควบคู่ไปกับการประกอบกิจการหลักในการ 

ผลิตไฟฟ้า อีกทั้งมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม การใช้ระบบ

การจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการด�าเนินการส�ารวจทัศนคติของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

ประกอบกับการให้ความส�าคัญในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศ 

และระดับสากล ตามมาตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ตลอดปีที่ผ่านมา กฟผ. สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและ 

เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะปลูกจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งเสริมการเรียนรู้

และสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานด้าน 

สิ่งแวดล้อมของ กฟผ. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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SPEED

เกี่ยวกับ กฟผ.
    “ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย หรือ กฟผ.” จัดตั้งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยเป็น

รัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของ 

กระทรวงพลังงาน และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา 

และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตาม

กฎหมายก�าหนดและประเทศใกล้เคียง รวมถึงธุรกิจ 

อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวเนื ่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบ 

พระราชบัญญัติ กฟผ.      

พันธกิจ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง หรือจ�าหน่าย

ไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง รวมถึงการผลิต

และขายลิกไนต์

วิสัยทัศน ์ นวัตกรรมพลั งงานไฟฟ ้า  เพื่ อชี วิต 

ที่ดีกว่า

กฟผ. ก�าหนดค่านิยมองค์การ ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

sense of Belonging รักองค์การ มีความรัก 

ผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

Performance excellence มุ่งงานเลิศ ท�างาน

อย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงานหลายด้าน

E thic and Integrity เทิดคุณธรรม มีแนวทาง

ปฏบิตัสิอดคล้องกบัจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

Enthusiam for Innovation น�าด้วยนวัตกรรม 

แสวงหาวิธีการใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ 

ตลอดจนการปรับปรุงเพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่

Devotion to Society ท�าประโยชน์เพื่อสังคม  

มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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การผลิตไฟฟ้าของ ก
ฟผ.

    โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่

ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 40 แห่ง มีก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 

15,010.13 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า

พลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน�้า 

22 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง

ก๊าซธรรมชาติ 
63.48%

ถ่านหิน
 23.62%

พลังงานหมุนเวียน 
 11.62%

อื่น ๆ 
1.07%

น�้ามันเตา 0.11%

น�้ามันดีเซล 0.10%

สัด
สว่

นก
าร

ใช้เ
ชื้อ

เพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560

ข้อมูล: ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.6



แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน  

มีภารกิจหลักในการวางแผนพัฒนาระบบ จัดซื้อ ผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังการจัดการ

ด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งม่ันพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าควบคู ่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู ้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยมีแนวทางในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ี

ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและข้อก�าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

เลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าของ 

กฟผ. สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด�าเนนิการบริหารจดัการและลดก๊าซเรอืนกระจกทัว่ทัง้องค์กร เพื่อสนบัสนนุ

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) และ 

การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC)

เสริมสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  

ให้มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองค์กรและสงัคมโดยรวม

เผยแพร่แนวทางการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมไปสู่พนกังานทัง้หมดของ กฟผ. 

และผู้มีส่วนได้เสียให้น�าไปปฏบัิตอิย่างมีประสทิธภิาพ ต่อเนือ่ง และยัง่ยนื

สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้ามีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

และรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

1
2

4

6

3

5
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และชุมชนที่อาศัยโดยรอบน้อยที่สุด รวมถึงการจัด

ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) 

ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 

ผูแ้ทนจากชมุชน และผู้แทนจาก กฟผ. เพือ่ท�าหน้าที่

ในการให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับสภาพ 

สิง่แวดล้อมของชมุชน การเฝ้าระวงัปัญหาสิง่แวดล้อม

ที่อาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้าน

ต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนการวินิจฉัยข้อร้องเรียน

ของประชาชน การด�าเนนิการตามมาตรการดังกล่าว

ข้างต้นเป็นการด�าเนินการภายใต้กฎหมายด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้องอย่างเคร ่งครัด  

และอยู ่ภายใต ้การก�ากับดูแลของหน ่วยงาน 

ผูอ้นมัุต/ิอนญุาต โดยจะต้องรวบรวมผลการติดตาม

ตรวจวัดจากการด�าเนินงานตามมาตรการจัดท�า

เป็นรูปเล่มรายงานส่งให้กับหน่วยงานผู ้อนุมัติ/

อนุญาต และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท้ังในส่วนกลางและ

หน่วยงานในพืน้ท่ีตัง้โครงการเป็นประจ�าทกุ 6 เดือน

จากการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

อย ่างเคร ่งครัดในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อม  

และเฝ้าระวังด้วยการติดตามตรวจวัดคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้

น�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

(ISO 14001) รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

(ISO 9001) และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั (มอก. 18001) มาประยกุต์ใช้ในกจิการ

ความรับผิดชอบในการผลิต

ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ ้ า เ พื่ อ ส ่ ง จ ่ า ย ใ ห ้

ประชาชนไทยทั่วทุกภูมิภาคเป็น

ภาระหน้าที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) จะต้องด�าเนินการ

โดยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเชื่อถือได้และ 

มีราคาที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการรองรับความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ กฟผ. จึงมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และโครงการ

ต่าง ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ซึ่งมีการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลด

ความเส่ียงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง

มากเกินไปเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

การผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทนั้นส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกใช้

เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนา โครงการของ กฟผ. 

จึงมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล ้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ  

พร้อมระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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ของ กฟผ. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อาศัย

โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ. 

รวมท้ังเหมอืงแม่เมาะ ได้รับการรับรองท้ัง 3 ระบบ

มาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ เหมืองแม่เมาะยังได้รับ

รางวัล Green Mining Awards และรางวัลสถาน

ประกอบการเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR - DPIM Continuous Award) ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน จากกรมอุตสาหกรรม 

พื้นฐานและการเหมืองแร่ และได้รับรางวัลชนะ

เลิศ Best Practice for Surface Coal Mining 

Category และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

Corporate Social Responsibility (CSR)  

Category จากงาน ASEAN Coal Awards 

2017 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฟผ. 

ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าพร้อมกับ

การดูแลด ้านสิ่งแวดล ้อม

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยตามมาตรฐาน

สากลด้วยความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมตลอดมา

รวมถึงในด ้านการ

บรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 

กฟผ. ได้ด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

ประเทศที่ ได ้แสดงเจตจ�านงการลด 

ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคขนส่ง 

ลงร้อยละ 7 - 20 จากการด�าเนนิงานตามปกต ิ หรือ

ประมาณ 24 - 73 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO
2
)  

ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ตามการด�าเนินงาน

ลดก ๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ  

(Nationally Appropriate Mitigation Action: 

NAMA) และการด�าเนินงานตามข้อเสนอการมี 

ส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก

และการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ (Nationally Determined Contributions: 

NDC) ที่ได้แสดงเจตจ�านงการลดก๊าซเรือนกระจก

ลงร้อยละ 20 - 25 จากการด�าเนินงานตามปกติ 

หรือประมาณ 111 - 139 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  

(tCO
2
) ในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดยได้จัดท�า

แผนระยะยาวการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กฟผ. (พ.ศ. 2561 - 2573) เพื่อเป็นแนวทางการ

ด� า เนินงานลดก ๊าซเรือนกระจกขององค ์กร  

มีการประเมินศักยภาพและตั้งเป้าหมายการลด

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประเมินและรายงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตลอดจน

ด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับ

มาตรการและระดั บ โคร งการ 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีส่วนร่วม

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ภ า คี

อนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในฐานะ 

ผูแ้ทนภาคการผลติไฟฟ้าของ

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

เพราะไม ่เพียงแต่

ความรับผิดชอบต ่อ 

สิ่งแวดล้อมและประชาชน

ในประเทศเท่านั้น การรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโลกเป็น

สิ่งส�าคัญที่ทุกประเทศตระหนักถึง

และมุ ่ งมั่นที่จะด�าเนินการอย ่าง

จริงจังเช่นกัน

“กฟผ. 
ให้ความส�าคัญ

กับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ตั้งแต่เริ่มโครงการ”

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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EHIA

EIA

การศึกษาและจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ได้ให้ความส�าคัญใน

การศึกษาและวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

สิ่ งแวดล ้อมอย ่ าง เคร ่ งครั ดตามที่

กฎหมายก�าหนด โดยใช้หลักวิชาการในการคาด

การณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ  

ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจสังคม และ

สุขภาพ เพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากโครงการให้เกิดน้อยท่ีสุด พร้อมกับเสนอมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 

ส่ิงแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและ

ระยะด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินการศึกษาและ

จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด  

5 ประเภท ได้แก่

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental and 

Health Impact Assessment : EHIA) จัดท�าตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก�าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส�าหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ

และสขุภาพ ทีส่่วนราชการรฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชนจะต้อง

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment : EIA) จัดท�า

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
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CoP
ESA

IEE
ร า ย ง า น ป ร ะ ม ว ล ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ  
(Code of Practice : CoP) จัดท�าตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน เร่ือง มาตรการป้องกนั 

แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 และ

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน   

เรื่อง  มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการ

ขยะและกากของเสีย ส�าหรับผูป้ระกอบกจิการผลติไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  

ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล ้ อม เบื้ อ งต ้ น  
(Initial Environmental Examination : IEE) จัดท�า

ตามตามมตคิณะรฐัมนตร ี เม่ือวนัที ่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554  

เรื่ องการทบทวนการก�าหนดประเภทและขนาด

โครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการ

วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ต า ม ม ติ 

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ กี่ ย ว กั บ ป ่ า อ นุ รั ก ษ ์ เ พิ่ ม เ ติ ม  

(13 กันยายน พ.ศ. 2537)

การศึกษาและจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ 

ความปลอดภัย (Environmental and Safety  

Assessment : ESA) จัดท�าตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2552) เรื่อง การท�ารายงานเกี่ยวกับ

การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครือ่งที ่1 - 2) 

เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ เป ็น เชื้ อ เพลิ งหลักและใช ้น�้ ามันดี เซล 

เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง (Gross  

Capacity) ประมาณ 1,450 เมกะวตัต์ (เพ่ือทดแทนก�าลงั

การผลิตเดิมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 1 - 2 

จ�านวน 1,100 เมกะวตัต์ ทีจ่ะถกูปลดออกจากระบบ 

ในปี พ.ศ. 2561) โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่เดิมของ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบ 

ในเชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date: COD) 

ในปี พ.ศ. 2562 เมื่อรวมก�าลังการผลิตทั้งหมดจะมีก�าลงั

การผลติตดิตัง้รวม 4,070.3 เมกะวตัต์ ซึง่เข้าข่ายโครงการ

ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ (EHIA) โครงการได้รบัมตเิหน็

ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบ

โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

เครื่องที่ 4-7 เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านลิกไนต์

จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มกี�าลงัผลติตดิตัง้ (Gross Capacity) 

655 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทนก�าลังการผลิตเดิมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

เครื่องที่ 4-7 ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 600 เมกะวัตต์ ที่จะถูกปลดออกจาก

ระบบ) โดยจะก่อสร้างในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเข้าข่าย

โครงการที่ต ้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (EHIA) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
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โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหนิคณุภาพดี

น�าเข้าจากต่างประเทศ ประเภทซับบิทูมินัส/บิทูมินัส 

เป็นเชื้อเพลิง มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง (Gross  

Capacity) ประมาณ 1,100 เมกะวตัต์ จ�านวน 2 เครือ่ง 

มกี�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชงิพาณชิย์ (Commercial 

Operation Date: COD) เครื่องที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 

และเครื่องที่ 2 ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเข้าข่ายโครงการ 

ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ขณะนี้อยู ่

ระหว่างการด�าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป

โครงการท่าเทียบเรือส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการขนถ่าย

ถ่านหินคุณภาพดี ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเรือบรรทุกถ่านหินระบบปิดเพื่อป้องกันถ่านหินร่วงหล่นและ 

ฟุ้งกระจาย ขนาดระวางบรรทุกประมาณ 13,000 เดทเวทตัน และจากนั้นจะถูกล�าเลียงเข้าระบบสายพานล�าเลียง

ถ่านหินแบบปิด เพื่อไปเก็บยังอาคารเก็บถ่านหินของโครงการฯ ส�าหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าต่อไป 

เนื่องจากท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินของโครงการมีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป จึงเข้าข่าย

ประเภทโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้

เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์  

บางสะพาน 2 - สุราษฎร์ธานี 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุง

ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ ตามนโยบายของ

กระทรวงพลังงาน เพ่ือเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลางและภาคใต้เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าจากภาค

กลางไปเสริมก�าลังผลิตท่ียังไม่เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่ม

ขึ้นในภาคใต้ (รองรับการเชื่อมโยงจากโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

500 กิโลโวลต์ จอมบึง – บางสะพาน 2) โครงการเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้า

แรงสูงบางสะพาน 2 อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ไปยงัสถานไีฟฟ้าแรงสงูสรุาษฎร์ธาน ี 2 อ�าเภอพุนพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร เนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จึงต้องจัดท�า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์  

จอมบงึ – บางสะพาน 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ 

เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบาย

ของกระทรวงพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณพ้ืนที่

อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับและยังเป็นการเช่ือมต่อ

ระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ 

เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก�าลังผลิตที่ยัง

ไม ่ เพียงพอกับความต้องการใช ้ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้น 

ในอนาคต โครงการเริม่ต้นจากสถานไีฟฟ้าแรงสงูจอมบงึ 

อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง

บางสะพาน อ�าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร เนื่องจากแนวระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จึงต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) ขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของคณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อมด ้าน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 

เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น�้ามันดีเซลเป็น 

เชื้อเพลิงส�ารอง มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง (Gross 

Capacity) ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทน

ก�าลังผลิตเดิมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1 - 2 ที่จะ

ถูกปลดออกจากระบบในปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2565 

ตามล�าดับ) โดยจะท�าการก่อสร้างโครงการบนพื้นที่ของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)  

ในปี พ.ศ. 2565 ก�าลังผลติตดิตัง้รวมเป็น 3,587.6 เมกะวตัต์ 

ซึ่งเข้าข่ายโครงการท่ีต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้าน

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ (EHIA)

โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท�า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1 - 2) เป็น

โครงการก ่อสร ้ างโรงไฟฟ ้าพลั งความร ้อนร ่วมใช ้ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น�้ามันดีเซลเป็น 

เชื้อเพลิงส�ารอง มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง (Gross  

Capacity) ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทนก�าลัง

การผลิตเดิมของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 - 2 จ�านวน 1,300 

เมกะวัตต์ ที่จะถูกปลดออกจากระบบ ในปี พ.ศ. 2562) 

โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่ส่วนขยายทางด้านทิศตะวันออก

ของโรงไฟฟ้าวังน ้อย มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบ 

ในเชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date: COD)  

ในปี พ.ศ. 2566 ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม เป็น 2,996.69 

เมกะวตัต์ ซึง่เข้าข่ายโครงการทีต้่องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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1.โครงการสถานเีกบ็รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�า้ (FSRU) 

2.โครงการท่าเทียบเรือ FSRU 

3.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

โครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า  

(Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) เป็นโครงการทีค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) 

มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการท�าหน้าที่เตรียมความพร้อม

รองรับเชื้อเพลิงให้กับประเทศ และเสริมความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว โครงการฯ ตั้งอยู ่

ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ส�าหรับรองรับการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี  

เพือ่จดัส่งก๊าซธรรมชาตซิึง่เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าให้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

รวมท้ังจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึ่งมีก�าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได ้

ในปี พ.ศ. 2567 โครงการนี้ประกอบด้วย 

 ซึ่งทั้ง 3 โครงการ เข้าข่ายที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555  
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โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว เป็นโครงการที่มีแผนพัฒนาควบคู่กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เพื่อรองรับการขนถ่ายถ่านหินน�าเข้าคุณภาพดีจากต่างประเทศ โดยการขนส่งทาง

เรือบรรทุกถ่านหินระบบปิด เพื่อป้องกันถ่านหินร่วงหล่นและฟุ้งกระจาย ขนาดระวางบรรทุกประมาณ 10,000 

เดทเวทตนั และจากน้ันจะถูกล�าเลียงเข้าระบบสายพานล�าเลียงถ่านหนิแบบปิด  เพือ่ไปเก็บยังอาคารเก็บถ่านหินของ

โครงการฯ ส�าหรับเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าต่อไป เนือ่งจากโครงการท่าเทียบเรอืบ้านคลองรั้ว มีขนาดท่าเทียบ

เรือกว้าง 30 เมตร และยาว 280 เมตร จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเริ่มด�าเนินการศึกษาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการโรง ไฟฟ ้ าพ ลังความร ้ อน

กระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหิน

คุณภาพดีน�าเข ้าจากต่างประเทศประเภท 

ซบับิทมูนิสั/บทูิมนิสัเป็นเชือ้เพลิง มีขนาดก�าลัง

การผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 

870 เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่เดิมของ

โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�า

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส�าหรบั

โครงการหรอืกิจการท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

ชมุชนอย่างรนุแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โดยเริม่

ด�าเนินการศกึษาเมือ่เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จเพื่อใช้
ประกอบการขออนุญาตโครงการ

โครงการพฒันาทุ่นลอยน�า้ขนาดใหญ่ส�าหรบัตดิตัง้

ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาด 250 KW  

ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นโครงการติดต้ัง 

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์บนทุ ่นลอยน�้าในอ่างเก็บน�้า 

เขือ่นสรินิธร ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้ 250 KW ด้วยต้องการ

ใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างในอ่างเก็บน�้าของ กฟผ. ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โครงการพัฒนาทุ่นลอยน�้าขนาดใหญ่

ส�าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  

ถกูบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan: PDP 

2015) โดยโครงการฯ จะต้องจดัท�ารายงานประมวลหลัก

การปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) เพื่อใช้เป็น

เอกสารประกอบในขั้นตอนการแจ้งเป็นกิจการพลังงาน

ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการผลิตไฟฟ้า

โครงการพัฒนาพลังงานอจัฉรยิะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ 

4 ด้าน ได้แก่ Smart Energy, Smart System, Smart 

City และ Smart Learning โครงการฯ อยู่ในส่วน  

Smart Energy ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังผลิต  

3 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

(Battery Energy Storage System: BESS)  

ขนาด 4 เมกะวัตต์, 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งโครงการฯ 

เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 

(Code of Practice: CoP) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ

การขอใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า และรายงานเกีย่วกับการศกึษา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and 

Safety Assessment: ESA) ส�าหรับใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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กฟผ. มุ ่งเน ้นการดูแลรักษา 

สิง่แวดล้อม โดยมมีาตรการป้องกนั ควบคมุ 

และลดมลสารที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสร้างเสริมส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ 

โรงไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทางด้าน

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่กระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดจนชุมชนรอบข้าง

เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดมลสาร ไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนให้ความส�าคัญใน

กระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กำรดูแลสิ่งแวดล้อม
และการควบคุมมลสาร

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง อย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตั้งระบบการติดตาม

ตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Emission Monitoring System: CEMS) ท่ีปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดย

ระบบจะท�าการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)  

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) และฝุ่นละออง (Particulate 

Matter : PM) ตลอด 24 ชั่วโมง และข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูกเก็บ

บันทึกและรายงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท�าการตรวจสอบ

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย และมีการแสดงผลการตรวจวัดผ่าน

จอแสดงผลการตรวจวัด และป้ายประกาศหน้าโรงไฟฟ้า รวมถึงในเว็บไซต์

ของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพอากาศท่ีเกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการ ผลิตไฟฟ้า กฟผ. 

ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้กับชุมชน โดยจัดให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้า รวมทัง้การการตรวจวดัแบบครัง้คราว ความถีปี่ละ 2 ครัง้ เพือ่เฝ้าระวัง 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของชุมชน โดยด�าเนินการตรวจวัด

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particles: TSP) ฝุ่นละออง 

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)  

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มี

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่อาจ

จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน ระบบภายในสถานตีรวจวดัจะส่งสัญญาณ

แจ้งเตือนไปยังโรงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมได ้ 

อย่างทันท่วงที 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการท�างานของ

ระบบติดตามตรวจวดัมลสารทางอากาศแบบอตัโนมตัอิย่างต่อเนือ่ง (CEMS) 

และระบบตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง 

(AAQMS) อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศให้กับชุมชน

การจัดการด้านคุณภาพอากาศ

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การตรวจสอบความถูกต้อง 

การท�างานของ CEMS

การตรวจคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี พ.ศ. 2560

ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. และฝ่ายเคมี กฟผ.

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

   ppm = ความเข้มข้นของสารมลพิษในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตร (ส่วนในล้านส่วน)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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การตรวจวัดระดับเสียงดังภายในโรงไฟฟ้า

(Work Place Noise)

กำรจัดกำรด้ำนระดับเสียง
กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมระดับเสียง

จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�าเนินงานผลิตไฟฟ้าที่อาจมี

ผลกระทบต่อชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โดยการ

ตรวจวัดระดับเสียงต้ังแต่ระยะก่อนก่อสร้างจนถึงระยะ

ด�าเนินการ ได้แก่ การตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่

ปฏบิตังิาน (Work Place Noise) ตรวจวัดระดับเสียง 

ของเครื่องจักร การจัดท�าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise 

Contour) รวมถึงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (Ambient Noise)  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อน�ามาจัดท�ามาตรการป้องกัน

และลดผลกระทบทางด้านเสียงที่เหมาะสม

การตรวจวัดระดับเสียงดังภายในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

(Ambient Noise)

การตรวจวัดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่

(Work Place Noise)
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การจัดการและการควบคมุคณุภาพน�า้

กฟผ. มีการใช้น�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เช่น แม่น�้า คลอง หรืออ่างเก็บน�้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

การอุปโภค บริโภค และการหล่อเย็น โดยโรงไฟฟ้าจะควบคุมปริมาณการสูบน�้าดิบจากแหล่งน�้าให้ไม่เกินกว่าที่

ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยการ

ใช้น�้าของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

2. น�้าใช้ส�าหรับกระบวนการหล่อเย็น โรงไฟฟ้าจะสูบน�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เพื่อน�ามาใช้ในระบบหล่อเย็น

ของโรงไฟฟ้า โดยน�้าจะถูกสูบเข้ามาในเครื่องควบแน่นเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้า จากนั้นน�้าจะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิและหมุนเวียนกลับมาที่

เครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม

1. น�้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค - บริโภค โรงไฟฟ้าจะสูบน�้าดิบจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เพื่อน�ามา

ปรับปรุงคุณภาพก่อนน�ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลิตไฟฟ้า การอุปโภค

บริโภค และกิจกรรมการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น

ส�าหรับการจัดการและการควบคุมคุณภาพน�้าจากกระบวนการผลิตทั้ง 2 ส่วน โรงไฟฟ้าจะด�าเนินการบ�าบัด

และควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคให้มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ 

กฎหมายก�าหนด โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่มีการระบายน�้าท้ิงดังกล่าวนี้ลงสู่แหล่งน�้า แต่จะน�าไปใช้ในกิจกรรม 

การรดน�้าต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าแทน ส่วนน�้าจากกระบวนการหล่อเย็น โรงไฟฟ้าจะมีการควบคุม

อุณหภูมิให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด และเกณฑ์ค่าควบคุมตามที่ก�าหนดในรายงาน EIA  

ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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อีกทั้งเป็นองค์กรทีมีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหนิ

ของอาเซยีน โดยได้รบั 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัชนะเลศิ Best  

Practice  for  Surface  Coal  Mining Category  

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ตามระบบ ISO 14001

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

กฟผ. ได ้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้าง 

ความเช่ือมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเรื่องการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานของ กฟผ. 

รวม 27 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 

จากหน่วยงานให้การรบัรอง (Certification Body : CB) 

แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า 10 แห่ง เขื่อน 16 แห่ง และเหมือง

ถ่านหิน 1 แห่ง นอกจากนี้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 

ก็ได้มีการน�ามาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ใน

หน่วยงาน เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

สากลครอบคลุมต้ังแต่การผลติจนถงึระบบส่งไฟฟ้าอกีด้วย

กฟผ. แม่เมาะได้รับรางวลั Green Mining Awards 

และรางวลัสถานประกอบการเครอืข่ายด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง (CSR - DPIM Continuous Award) 

จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน สะท้อนการด�าเนินการ 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม สังคม และชมุชนอย่างต่อเน่ือง  

1) มคีวามรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม 

2) ลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ 

คนงานและชุมชน 

4) มีพืน้ทีส่เีขยีวและทศันยีภาพเรยีบร้อยสะอาดตา 

5) โปร่งใสตรวจสอบได้

6) ใชัทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการรักษามาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 6 หัวข้อ 

ได้แก่ 
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กฟผ. ได้น�าระบบแบบจ�าลองคณิตศาสตร ์

ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติ ที่มีชื่อว่า Regional  

Atmospheric Modeling System (RAMS)  

มาพัฒนาโครงการพยากรณ์ข้อมูลลมรายชั่วโมงในพื้นที่

รอบโรงไฟฟ้า โดยปัจจุบันสามารถพยากรณ์ข้อมูลลม

รายชั่วโมงและสภาพอุตนุยิมวทิยาครอบคลมุพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า

ของ กฟผ. และพืน้ท่ีเป้าหมาย ไปล่วงหน้าประมาณ 7 วัน 

ในทั้งสิ้น 8 พื้นที่ อันได้แก่ พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ 

และเส้นทางเดินเรือโรงไฟฟ้ากระบี่ พื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา และเส้นทางเดินเรือ 

พื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน รวมไปถึงพ้ืนที่รอบบริเวณอ่างพักน�้าตอนบนของโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนาซ่ึงเป็น 

ทีต่ัง้ของกงัหันลมของ กฟผ. และยงัคงขยายแผนการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรับพ้ืนที่โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของ กฟผ. 

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

 ทัง้นี ้ ข้อมลูอตุุนยิมวทิยาท่ีได้จากการค�านวณของแบบจ�าลองจะถกูน�าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์

ของพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงการถูกน�าไปใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าในแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านการแพร่กระจายมลสาร 

ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือต่อยอดให้เป็นระบบเฝ้าระวังคณุภาพอากาศในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า ซึง่จะเป็นประโยชน์

ต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนนิงานของ กฟผ. ต่อไปในอนาคต เพือ่เป็นการยนืยนัว่า 

กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วยส�านึกความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างรากฐาน

ของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน Corporate Social  

Responsibility (CSR) Category จากเวที ASEAN  Coal  

AWARDS 2017 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทีด่ ี ทัง้ในด้านการใช้

เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม รวมท้ังด�าเนนิงานโดยค�านงึถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม 

ซึ่ง กฟผ. ให้ความส�าคัญต่อเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่แหล่งก�าเนิด รวมทั้งให้ความส�าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในทุกภาคส่วน

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ  

พ.ศ. 2558 - 2564 ของประเทศไทย โดย กฟผ. ได้ตระหนัก

ถึงความจ�าเป็นและประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต 

เข้าร่วมสนองพระราชด�าริฯ โครงการอนรัุกษ์พันธกุรรมพืช

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�าริโดยการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) และ กฟผ.  

ได้รับพระทานพระราชนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2548 จนถงึปัจจุบนั รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 12 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์ทรัพยากรป่า

รอบเขื่ อนโรงไฟฟ ้ าอย ่ าง เห็นคุณค ่ าและ รู ้ ค ่ า”  

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีโครงการอื่น ๆ ซึ่งอยู ่ภายใต้

โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ ได้แก่ โครงการปลกูป่า กฟผ. 

และโครงการอนรุกัษ์พนัธ์ุปลา ประชามสีขุ (เขือ่นอุบลรตัน์) 

เป็นต้น นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้สร้างศูนย์การเรียนรู้    

ราชานุรักษ์ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยแนวคิดใหม่ 

TEACH LESS - LEARN MORE เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้า

เยี่ยมชมเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา 

อันทรงคุณค่าของชาวไทย

 ส�าหรับในปี 2560 กฟผ. น้อมน�าพระราชปณิธาน

งานอนุรักษ์ทรัพยากรสู่การปฏิบัติ โดยเข้าร่วมงาน          

การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการในงาน

ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยจัดแสดงนิทรรศการ

เพื่อน�าเสนอศักยภาพในความหลากหลายด้านของ 

พืชและสัตว์ท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ ์

และนวัตกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่ 13 แห่งของ กฟผ.  

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง  

เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ - เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนน�้าพุง โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา  

โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าจะนะ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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ข ้ อ มูลการปล ่อยก ๊ าซ เรื อนกระจก 
จากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ขององค์กร

กฟผ. เห็นถึงความส�าคัญ

ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่รบัมอืต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ขององค ์กรให ้สอดคล ้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร ์ของ

ประเทศ ภายใต้แผนระยะยาวการบริหาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. พ.ศ. 2561 - 2573 

เพ่ือตอบสนองเป้าหมายสู่การเป็นองค์การแห่ง

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ ้าเพื่อชีวิต ท่ีดีกว ่า  

ในมิติด ้านการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม

พลังงานไฟฟ้า (Electricity Innovation)  

ท�าให้โรงไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

ภาคสังคม ตลอดจนเป็นองค์การชั้นน�าที่มีการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กฟผ. มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับการจัดท�า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�าเนินงานขององค์กร 

อันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ

เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

โดย ปี พ.ศ. 2559 ได้ด�าเนนิการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์

ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 ทั้งสิ้น 12 

หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าจะนะ  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้ากระบี่ 

เหมืองแม่เมาะ ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า

ส�านักงานหนองจอก ส�านักงานใหญ่ กฟผ. และศูนย์

ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา ส�านักงานไทรน้อย และในป ี

พ.ศ. 2560 มีการประเมินฯ และน�าเสนอข้อมูลเพิ่มอีก 

1 หน่วยงาน คือ โรงไฟฟ้าลานกระบือ รวมเป็น 13 

หน่วยงาน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (มีนาคม พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลปี พ.ศ. 2559 ผ่านการทวนสอบและได้รับการรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

   2. ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 แหล่งก�าเนิดที่ 1 - 12 อยู่ระหว่างการทวนสอบ ในปี พ.ศ. 2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแหล่งก�าเนิดประเภทต่าง ๆ 
ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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ลิกไนต์16,811,959 (48.7%)
ก๊าซธรรมชาติ 17,494,788 (50.7%)

น�้ามันเตา 77,127 (0.2%)
น�้ามันดีเซล 115,484 (0.3%)

ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

ใบรับรองผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

ตามมาตรฐาน ISO 14064 - 1 ปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

กฟผ. ได้ด�าเนินการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม ้

เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการ

เผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล และลิกไนต์) ทั้งสิ้น 34,499,359  

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO
2
) และมพีลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติได้สทุธ ิ 60,791,416 เมกะวตัต์ - ชัว่โมง (MWh) คิดเป็น

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5675 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวตัต์ - ช่ัวโมง (kgCO
2
/kWh) 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามเชื้อเพลิง (tCO
2
) พ.ศ. 2560  
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ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

กฟผ. มุง่มัน่ในการด�าเนนิกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก 

เ พ่ือให ้บรรลุ เป ้ าหมายการลดก ๊าซเรือนกระจก 

ของ กฟผ. ตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่หมาะสม

ของประเทศ (NAMA) ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ  

4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (MtCO
2
)

ปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้ประเมินผลและรายงาน 

ก า ร ล ด ก ๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ใ น ร ะ ดั บ ม า ต ร ก า ร  

ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยการด�าเนินการ 

ลดก๊าซเรอืนกระจก 4 มาตรการ คอื มาตรการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟ้า มาตรการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยสีะอาด 

และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์

เบอร์ 5 คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 

3,959,171 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO
2
)

การลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. พ.ศ. 2559

การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

กฟผ. ได้ด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยในระดับสากล

ด�าเนินการผ่านโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 

กฟผ. ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(CDM Executive Board: CDM EB) จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

เครื่องที่ 10 - 11 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

โดยปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นหรือคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ CDM เรียกว่า CERs (Certified 

Emission Reductions)
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้รับรางวัลจากการพัฒนาโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ประเทศไทย (T-VER) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 

Scheme: LESS) เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้น�าการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากงาน “ร้อยดวงใจ 

ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้ง

สิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็น โล่เกียรติยศ จ�านวน 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าล�ารางชลประทานเขื่อนแม่งัดฯ 

และเขื่อนแก่งกระจาน และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรอีก 4 รางวัล ได้แก่ ประกาศนียบัตรรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดได้ 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนนเรศวร และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะ

คอง ขนาด 2×1.25 MW ประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายใน กฟผ. 

จ�านวน 11 หน่วยงานที่จัดท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการด�าเนิน

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ กฟผ. ได้ด�าเนนิการผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยในปี พ.ศ. 2560 

กฟผ. ได้รบัการรบัรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.  

ซึ่งปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นหรือคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER เรียกว่า VERs (Verified 

Emission Reductions)

พิธีรับมอบประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี พ.ศ. 2560 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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กฟผ. ในฐานะผู ้แทนภาคการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานหลกัทีด่�าเนินการ

ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ได้เข้าร่วม

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (COP) อย่างต่อเนือ่ง 

โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รบัเชญิจากส�านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ให้เข้าร่วมการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 

(COP 23) ณ กรุงบอนน์ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 

ร่วมกับหน่วยงานจากประเทศไทยอีกกว่า 30 หน่วยงาน 

เพื่อติดตามสถานการณ์ แนวทางการประเมนิผลและ

แนวทางปฏบัิตขิองการออกข้อบังคับการลดก๊าซ 

เรือนกระจกของโลก ในด้านเทคโนโลยีและการเงิน 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการน�าเสนอ

ผลส�าเร็จของการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก  

และแนวนโยบายในการตอบสนองต่อนโยบายของ

รฐับาลของ กฟผ. ผ่านรปูแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 

และการจดัเสวนาภายในงาน ภายใต้หวัข้อ “Moving 

towards Energy 4.0 for Climate Change Resolution”

การเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (COP23)

กฟผ. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23)

ณ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนรอบ 

โรงไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า
กฟผ. ให้ความส�าคัญต่อการจัดรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา

มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการมีโครงการของ กฟผ.  

โดยการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งรวบรวม

ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มาพิจารณาแนวทางแก้ไขผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 โครงการ 

1. โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

2. โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

3. โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2)

4. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (FSRU)   

โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU

5. โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง – บางสะพาน 2

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (EHIA) จ�านวน 2 โครงการ

การประชมุรบัฟังความคดิเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการก� าหนดขอบเขตและ

แนวทางการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อม (ค.1) ส�าหรบัโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล 

กระทบต ่อชุมชนอย ่างรุนแรง  

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

(EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ ระยะที ่2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการ

ทบทวนร ่างรายงานการวิ เคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการ

หรือกิจการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ

สขุภาพ (ค.3) ส�าหรบัโครงการหรือกิจการ

ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

อย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 

โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้า

ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ�านวน 2 โครงการ

การจัดเวทีรับฟ ังความคิด

เห็นของประชาชนและผู ้มีส่วนได้

เสีย คร้ังที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้า

วังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2)

การจดัเวทรีบัฟังความคิดเหน็ของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 

โครงการสถานี เ ก็ บ รั กษาและ 

แปรสภาพก ๊ าซธรรมชาติ จาก

ของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�า้ (FSRU) 

โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตจิาก FSRU 

ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ สถานีควบคุมก๊าซ  

RA6 (นนทบุรี) ของ ปตท.

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส�าหรับการจัดท�า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จ�านวน 1 โครงการ

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 

โ ค ร งก า ร ร ะบบ โคร งข ่ า ย ไฟฟ ้ า 

500 กโิลโวลต์ จอมบงึ – บางสะพาน 2

(ส่วนท่ีพาดผ่านพ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิ)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560

37



กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้า 

จงึได้ด�าเนนิการศึกษาส�ารวจสภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม ทัศนคตแิละความคิดเห็นของชมุชน ตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

เศรษฐกิจ เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูล

ข ่าวสาร ความพึงพอใจของประชาชนโดยรอบ 

ที่มีต่อการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นหนึ่ง

ในช่องทางการสื่อสารส�าหรับแก้ไขข้อวิตกกังวล

ของชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ

ด�าเนินงานของ กฟผ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชนต่อไป

การส�ารวจทัศนคติ
และความคิดเห็น
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
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ในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินการส�ารวจภาคสนาม

โดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลชุมชน สภาพปัจจบุนัภายในชมุชน และ

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงการ ท�าการสัมภาษณ์ประชาชน

ในชุมชน และผู้น�าชุมชน ในพืน้ทีต่่าง ๆ บรเิวณรอบ 

โรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าจะนะ 

 ซ่ึงผลการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยว

กับการรับรู ้และรับทราบข่าวสารต่าง ๆ จาก กฟผ.  

พบว่า กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับทราบ

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้า 

เสียงตามสาย เพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง ตามล�าดับ  

โดยระบุว่าข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบจากโรงไฟฟ้า 

ได้แก่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และ

การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

 ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่าครัวเรือน

ตัวอย่างในชุมชนที่อยู ่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี  

5 กิโลเมตร ระบุว่าผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ในภาพรวม มีแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้า 

 ทั้งนี้ ครัวเรือนตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างรอบ 

โรงไฟฟ้าต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ 

และมีทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อการด�าเนินงานของ กฟผ.  

และมีความคิดเห็นว่าการมีโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชน 

ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนท้องถ่ินและ 

ในระดับประเทศ
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งานวิจัยและความร่วมมือ
ทางวชิาการด้านสิง่แวดล้อม

กฟผ. ได้มีการส่งเสริมงานวิจัยและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการใช้งานของ กฟผ. สังคม และ

ชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. สนับสนุนและด�าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าและสนบัสนุนการวิจัย

เชงิสงัคม เพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

และสังคม

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2560

การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการดูดซับไอปรอทจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้วิจัย : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ต้นแบบและแนวทางการน�าวัสดุนาโนดูดซับไปใช้  

เพื่ อลดไอปรอทความเข ้มข ้นต�่ า ในก ๊ าซทิ้ งจาก

กระบวนการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

การศึกษาคุณภาพน�้าจากระบบระบายความร้อน

และการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอยีดโครงการ : เพ่ือศึกษาคุณภาพน�า้จากระบบระบาย

ความร้อนโดยเปรียบเทียบคุณภาพน�้าก่อนเข้าและหลัง

ออกจากระบบพร้อมทั้งศึกษาคุณภาพน�้าในแต่ละเดือน 

ตลอดเวลา 12 เดือน เพ่ือหาความสมัพันธ์ของคุณภาพน�า้ 

การเกิดฟอง และผลกระทบที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้าใน

แม่น�้าบางปะกง

ชุ ดกรองปลอด เชื้ อต ้ นแบบส� าหรับตรวจ

แบคทีเรียโคลิฟอร์มในน�้าดื่มภาคสนาม

ผู้วิจัย : ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.

รายละเอยีดโครงการ : เพื่อให้ได้วิธีการทดสอบแบคทีเรีย

โคลิฟอร์มที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธี

มาตรฐานโดยใช้วิธีการกรองเพื่อเพิ่มจ�านวนเชื้ออีกทั้งยงั

สนบัสนนุการตรวจการปนเป้ือนของเชือ้แบคทีเรยีโคลฟิอร์ม 

ในภาคสนามด้วยชดุกรองปลอดเชือ้ต้นแบบ พร้อมทัง้ได้ชุด

กรองเชือ้แบคทเีรยีโคลิฟอร์มทีส่ามารถกรองได้ในภาคสนาม 

โดยไม่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง

ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดโครงการ : เพือ่ศกึษาและพฒันาต้นแบบ

กระบวนการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบ 

โรงไฟฟ้าบางปะกงแบบมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ 

องค์การทางศาสนา สถาบนัการศกึษา และประชาชนในพ้ืนที่

รวมถงึสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

ในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง
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การศึกษาต้นก�าเนิดของเสียงและการป้องกันเสียง

เพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ : เพื่อด�าเนินการส�ารวจแผนผัง

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน และระดับเสียงพื้นฐาน  

ณ พื้นที่โดยรอบเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

รวมถึงระดับเสียงรบกวน ณ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

เพื่อก�าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลด

ระดับเสียงรบกวนที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อมจากการท�างานของเครื่องจักรภายใน 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  
ในปี พ.ศ. 2560

โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผูว้จัิย : สถาบันวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดโครงการ : เพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากมลภาวะทางแสงและลดการสูญเสียพลังงานจากการ

เปิดไฟช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่เพาะปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียพลังงานไฟฟ้า และก่อให้

เกิดมลภาวะทางแสงที่สร้างผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ  ตลอดจนมีผลกระทบต่อการดูดาว

บนดอยอินทนนท์ 

การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันขยะอุดตัน 

ที่ระบบ Intake จากแม่น�้าด้วยนวัตกรรมหัวฉีดสร้าง

ม่านน�้าอากาศหมุนวน

ผู้วิจัย : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รายละเอียดโครงการ : เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ

หัวฉีดม่านลม ป้องกันสิ่งปฏิกูลจากแม่น�้าเข้ามาอุดตัน

ในระบบรับน�้าโรงไฟฟ้า ที่ท�าให้อุปกรณ์เสียหายหรือ

กระทบต่อก�าลังการผลิต และออกแบบระบบจ่ายลม  

ที่เหมาะสม โดยค�านวณที่ปริมาณก�าลังไฟฟ้าสูงสุดและ

ต�่าสุด จากปริมาณลมในระบบ 
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของ กฟผ. 
ที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติในปี พ.ศ. 2560

โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง

ผู้วิจัย : กฟผ. ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียดโครงการ : ที่ผ่านมา กฟผ. และ สวทช. ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่จะก้าวเข้า

มาในอนาคต จึงเกิดการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย ในการพัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยออกแบบชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ 2 รุ่น คือ Honda Jazz และ Toyota Vios ให้สามารถ 

ขับเคลื่อนได้จริงด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งความส�าเร็จจากงานวิจัยในระยะที่ 1 นี้ เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ 

ในการสนับสนุนงานวิจัยร่วมกันในระยะที่ 2 ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังเป็นการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การศึกษาวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบรูณะทรพัยากรชายฝ่ัง กรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ�าเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดโครงการ : เพ่ือศึกษาวิจัยหารูปทรง ขนาด และมวลของแท่งปะการงัเทียม และรูปแบบการจัดวางที่

เหมาะสมต่อปัจจยัทางด้านนเิวศวทิยาทางทะเล ตามหลักวิศวกรรมชายฝั่งทะเล รวมถึงสร้างต้นแบบในการจัดวาง

ปะการังเทียม บูรณะทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้เข้าร่วม

การประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย 

สิง่ประดษิฐ์ และนวตักรรมในเวทีนานาชาติ 

โดยได้รบั 33 รางวลั จากสมาพนัธรฐัสวสิ 

สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศไต้หวัน 

และประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผลงานที่

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ดังต่อไปนี้
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1
2
3
4

5
6
7

8
9

การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรง
ไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหิน
ลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO 
สูง

เพื่ อพัฒนารูปแบบการเผาไหม ้ที่ 
เหมาะสมกบัสภาพถ่านหนิทีม่ปีรมิาณ CaO  
เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าที่ลดลง โดยใช้กระบวนการปรับรูป
แบบการเผาไหม้เป็น 3 ข้ันตอน เพือ่ลดอณุหภมิู
การเผาไหม้ในขั้นตอนแรกให้ต�่ากว่า 
จุดหลอมละลายของขี้เถ้าภายในหม้อน�้า 
โดยรักษาอุณหภูมิให้เถ้าถ่านหินอยู ่ใน
สถานะของแขง็ตลอดการเผาไหม้ โดยไม่ต้อง
ลดก�าลงัการผลิตไฟฟ้า สอดรบักับนโยบาย

โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดของ กฟผ.

อุปกรณ์พิเศษประกอบแผงท่อหม้อ

น�า้แรงดันสงู 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนและ

ติดตั้งท่อหม้อน�้าแบบแผง หรือ Panel  

ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจาก Slag ท่ีมปีรมิาณ

มากขึน้ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้

ในโรงไฟฟ้าหน่วยอืน่

อุปกรณ ์ช ่วยถอดประกอบล ้อ 
และย�้ าหมุดผ ้าเบรครถบรรทุก  
รถบัสโดยสาร 

เพื่อสร้างเครื่องมือส�าหรับซ่อมบ�ารุง
ยานพาหนะ ในการถอด-ประกอบล้อรถ 
และย�้าหมุดผ้าเบรครถบรรทุก ลดการ
จ้างงานจากร้านภายนอก ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุง ลดค่าใช้จ่าย
ได้ 264,000 บาทต่อปี และยังลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อุปกรณ์ซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง โดย

วิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานซ่อมสาย

ไฟฟ้าแรงสงูทีเ่สยีหาย โดยไม่ต้องดบักระแส

ไฟฟ้า นับเป็นนวัตกรรมใหม่ยังไม่เคยมี

หน่วยงานใดท�าขึ้นมาก่อน โดยใช้อุปกรณ์

ฉนวน เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีอยู่

แล้วใน กฟผ. มาประยุกต์เข้าด้วยกนั  

มหีลักการท�างานโดยการส่งพนักงานจาก

พื้นดินขึ้นสู ่ จุดที่ สายไฟฟ ้า เสียหาย 

และซ ่อมบ�ารุ งด ้วยการพันอุปกรณ ์

ป้องกันโดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้า

กล่องพิฆาตฝุ่น
เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาฝุ ่น 

ฟุ้งกระจาย ที่เกิดจากการท�างานของ
เครื่องตักถ่านที่ส ่งถ ่านหินลิกไนต์ให้ 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง โดยพัฒนา
อุปกรณ์ติดต้ังกล่องพร้อมหัวฉีดน�้าเพื่อ
ควบคุมทิศทางฝุ่นที่ออกมา รวมทั้งติดตั้ง
เซ็นเซอร์ปรับปริมาณน�้าให้สัมพันธ์กับ
ปรมิาณฝุน่แบบอตัโนมติั ซ่ึงท�าให้สามารถ
ลดฝุ ่นถ ่าน จากค่าเฉลี่ยความทึบแสง 

15.3% เหลือเพียง 0.3%

อุปกรณ์ปรับสไลด์สายพานล�าเลียง
ถ่านหินอัตโนมัติ

เพื่ อดัดแปลงปรับปรุ ง โครงสร ้ าง  
Carrying Idler ให้ปรับสายพานกลับเข้า
สู่แนวปกติได้ทันที โดยอาศัยแรงกระท�า
ของสายพานที่ เสียสมดุลเอง มาปรับ
สายพานให้กลับเข้าสู ่แนวปกติได้โดย
อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการแก้
ป ัญหา เป็นการเพิ่มความมั่นคงและ
ประสิทธิภาพให ้แก ่ระบบสายพาน

ล�าเลียงถ่านหนิลกิไนต์ของเหมอืงแม่เมาะ

การปรับปรุงสภาพน�้ามันหม้อแปลงไฟ

ฟ้าโดยไม่ปลดหม้อแปลงออกจากระบบ

ไฟฟ้า

เพื่อให ้เครื่องปรับปรุงสภาพน�้ามัน

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องดับไฟ (Off - line  

Purifier) สามารถน�ามาปรับปรุงน�้ามัน

หม้อแปลงโดยไม่ต ้องดับไฟและปลด

หม้อแปลงออกจากระบบไฟฟ้า ช่วยรกัษา

ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ท�าให้

โรงไฟฟ้าไม่เสียโอกาสในการจ่ายไฟ รวมถงึ

ไม่ต้องสั่งซื้อเครื่องปรับปรุงสภาพน�้ามัน

แบบไม่ต้องดับไฟจากต่างประเทศมาใช้

Smart operation 
Smart Power Plant Application 

เป็นโปรแกรมทีพ่ฒันาข้ึนในระบบปฏบิตักิาร 
Android และ IOS เพือ่ติดตามการท�างาน 
แสดงข ้อมูลและแจ ้ง เตือนหากเกิด 
ความผิดพลาดในระบบของโรงไฟฟ้า
พลงังานน�า้แก่ผูป้ฏบิติังาน กฟผ. ได้อย่าง
รวดเรว็ ส่งผลผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่ม
ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งแสดงเป็นมูลค่าได้
กว่า 6 ล้านบาทต่อปี

กรองธรรมชาติ
เป็นอุปกรณ์ ที่ออกแบบมาเพื่อกรอง

คราบไขมนัในครัวเรอืน จากการประกอบ
อาหารและล้างท�าความสะอาดภาชนะ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหา 
ในระบบระบายน�้า และส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมได้ โดยใช้ต้นธูปฤๅษี ซึ่งเป็น
วัสดุท ้องถิ่นธรรมชาติรอบโรงไฟฟ้า
บางปะกงและราคาถูกมาก 

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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“กฟผ. ผลติไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย” 

ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นและด�าเนินงานควบคู่กับ

ภารกิจหลักอยู ่ เสมอ ทั้งโครงการเพื่อพัฒนาสังคม อนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน 

กิจกรรมเหล่าน้ีนอกจากเป็นการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว  

ยังก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้ชุมชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ กฟผ. ชมุชน 

และสิง่แวดล้อม สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังาน 

กฟผ. ระดมก�าลงัช่วยเหลอื 

ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ

และฝนตกหนักในภาคใต้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง ซึ่งได้มอบ

ถุงยังชีพให้กับประชาชนที่

เดือดร้อน อีกทั้งยังได้เปิด

ศูนย์ปฏิบัติการ กฟผ. เพื่อ

ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ ์

อุทกภัย พร้อมวางแผน

ฟื้นฟูหลังน�้าลดอีกด้วย

กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กฟผ. บ�าเพ็ญกุศลสตมวาร และจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กฟผ. พร้อมใจร่วมพิธีบ�าเพ็ญ

กุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวาย

เ ป ็ นพระราชกุศลแด ่พระบาท

สมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

และจัดกิจกรรมสืบสานพระราช

ปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส 

พระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ  

โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย

ไม่ละทิ้งการปลูกข้าว และกิจกรรม

มอบโรงสีข ้าวแก่วิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง 

จังหวัดสุรินทร์

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ ธารน�้าใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ.

โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ ธารน�้าใจเพื่อ

เยาวชนคนชายขอบ กฟผ. เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อช่วยเหลือ 

แบ่งปัน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ชายหญิงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า 

อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ให้อยู่ในระบบ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้

เยาวชนมีการศึกษาจนสามารถช่วยเหลือตนเอง 

ครอบครัว และสามารถประกอบอาชีพที่ดีได้ โดย

รณรงค์เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจิตอาสาร่วมเป็น

พ่อ – แม่อุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่

ขาดที่พึ่ง ครอบครัวฐานะยากจน ในปี พ.ศ. 2560 

โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ฯ โดยขณะนี้ โครงการฯ 

ได้ด�าเนินงานเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของ กฟผ. ช่วยสร้าง

เสริมความรู้ ความรู้เข้าใจ เกื้อกูลซึ่ง

กันและกันระหว่างธรรมชาติและ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ชุมชนมี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 

2560 กฟผ. น�าโครงการชีววิถีฯ เข้า

สู่ชุมชน อีกทั้งได้พัฒนาศักยภาพ

เยาวชนจากโครงการห้องเรียนสี

เขียวให้เป็นนักสื่อสารรุ่นเยาว์ เพื่อ

ร ่วมกันเผยแพร่โครงการชีววิถีฯ 

เพื่อสังคม

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมค่ายเยาวชน กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างความผูกพันกับชุมชน และสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนต่าง ๆ เช่น 

ค่าย “EGAT English Camp” ครั้งที่ 1 ภายใต้

หัวข้อ “Devotion to Society & Environment”  

ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงไฟฟ้า

บางปะกง และครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือของ กฟผ. กับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์  

โดยเป็นกิจกรรมค่ายต่อเนื่อง 3 ค ่ายด้วยกัน  

เ พื่ อ พั ฒ น า ศักยภาพและความคิ ดสร ้ า งสรรค ์ 

ของเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน 

ค่ายต้นกล้าพลังงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด 

3 ครัง้ วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรยีนบดินเดชา 

(สิงห ์สิงหเสนี) อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพา 

อ�าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา และวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนัก

ถึงความส�าคัญของพลังงานไฟฟ้า และเป็นเครือข่ายการ

สื่อสารข้อมูลความรู้ด้านพลังงานต่อไปได้

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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กฟผ. มุ่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

อย่างใกล้ชิด โดยร่วมกิจกรรมท�าแนวกัน

ไฟเพื่ อป ้องกันไฟป ่าและหมอกควัน  

ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  

ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวดัล�าปาง 

อีกท้ังยังให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน

ในอ�าเภอแม่เมาะ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้น้ี กฟผ.  

มี ม าต รก า รป ้ อ ง กั นป ัญหา ไฟป ่ า ท่ี 

อ�าเภอแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที ่

รับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ โดยจ�าแนก

พืน้ทีเ่สีย่งภยั จดัท�าแนวกนัไฟป่า ก�าจัดวชัพชื

และน�าไปทิ้งนอกพื้นที่นอกแปลงปลูกป่า 

และบริเวณรอบอาคารสถานที่ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาป่าและ

เผาเศษวัชพืช

กิจกรรมป้องกันไฟป่า

กฟผ. สนับสนุนกีฬา

กฟผ. เล็งเห็นความส�าคัญของกีฬา จึงให้การ

สนับสนุนกีฬาและนั กกีฬาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  

โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้สนับสนุนสมาคมกีฬา 

ยกน�้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬายก

น�า้หนกัทมีชาติไทยให้เท่าเทียมสากล มุง่คว้าชยัชนะ

ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ คร้ังท่ี 32 ณ กรุงโตเกยีว 

ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสมาคม

กีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือ

พายชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชงิถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ประจ�าปี 

พ.ศ. 2560 (EGAT King’s Cup Rowing and 

Canoeing Thailand Championships) อีกด้วย
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สนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า

กฟผ. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าในพื้นท่ี อ�าเภอเทพา เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน และเยาวชนของ 

อ�าเภอเทพารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์น�้าวัยอ่อน ตลอดจนเพิ่มปริมาณปูม้า 

ให้มีจ�านวนมากข้ึน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในพื้นที่ ได้ปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่ธรรมชาติกว่า 

4,000,000 ตัว โดยได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา  

ป.ทรัพย์อนันต์ ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กฟผ. สนับสนุนโครงการแว่นแก้วเพื่อ

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเพื่อแก้ไขปัญหา

สายตาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาด้าน

สายตา ได้สนบัสนนุเงินให้โครงการแว่นแก้ว 

จ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน

การด�าเนนิงานของโครงการตลอดปี พ.ศ. 2560 

และร่วมมอืกบั คณะกรรมการผูอ้บรมหลกัสูตร

พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วน

ราชการ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการ

พลเรอืน (ก.พ.) น�าโครงการแว่นแก้ว ตรวจวดั

สายตาประกอบแว่นให้กับผู้ต้องขังหญิง  

ณ เรอืนจ�ากลางระยอง ต�าบลหนองละลอก 

อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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โครงการปลูกป่า กฟผ.

โครงการห้องเรียนสีเขียว

โครงการปลูกป่า กฟผ. ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อ

เนื่อง ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการรักษาป่าต้นน�้าเป็น

หลักฟื้นฟูในพื้นที่ที่ถูกท�าลาย ปลูกป่าชายเลน โดยเน้น

การมีส่วนร่วมจากประชาชน ส�าหรับปี พ.ศ. 2560 

กฟผ. ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ 

อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า

ชายเลนปากน�้าเวฬุ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ป่า

ชายเลนในชุมชนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี่ อีกทั้ง

ยังด�าเนินโครงการ “กล้าดี” เพื่อปลูกจิตส�านึกเยาวชน

ในการร่วมกันดูแลรักษาป่าในพื้นที่ของตนอย่างเป็น

ระบบ โดยมีส่วนราชการ กฟผ. หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง

เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการนี้

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

จึงด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมให้ความรู้

ต่าง ๆ  เช่น เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ทางโครงการฯ  

ยังร่วมกับโรงเรียนและชุมชนบ้านคลองยาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปลูกจิตส�านึกและส่งเสริมให้ชุมชน 

ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงาน 

เบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย
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เครือข่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เครือข ่ายและภาคีเครือข ่ายด ้านสิ่งแวดล ้อม  

ได ้มีการขับเคลื่อนและด�าเนินการอย ่างต ่อเนื่อง  

ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

เช่น เครือข่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทับสะแก อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน เพื่อให้ชุมชนและเครือข่ายสามารถติดตาม

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นของ 

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ด้วยตนเอง

กฟผ. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ท่ีมต่ีอสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมตลอดเสมอมา 
จึงด�าเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อย่างมุ่งมั่น และมุ่งด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง  
เพือ่ให้ กฟผ. สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม  

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2560
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พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.




