
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย





ท่ามกลางความท้าทายในการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและส่งเสริมความยั่งยืน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 กฟผ. ได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

โดยค�านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นองค์การที่มีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า นอกจากนี้ ภาพรวมของการด�าเนินงาน กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจของประเทศ ยังได้ ด�าเนินการ

สานต่อนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน รองรับแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  

มีการปรับโครงสร้างองค์การและจัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งหน่วยงานที่

รองรับการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจ�าอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นใน

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

นอกเหนือจากภารกิจหลัก ตลอดปีที่ผ่านมา กฟผ. มีโครงการที่มุ่งหวังปลูกจิตส�านึกการใช้พลังงาน ส่งเสริม

การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ รวมถึงเครือข่าย

ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพราะ กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 

ร่วมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป
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เกี่ยวกับ กฟผ.
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน 

ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา  

และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย

ก�าหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.   

พันธกิจ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง หรือจ�าหน่ายไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง รวมถึงการผลิตและ

ขายลิกไนต์

ธรรมาภิบาล กฟผ. ดำาเนินงานตามธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่

              • หลักนิติธรรม

              • หลักคุณธรรม

              •  หลักความโปร่งใส

วิสัยทัศน ์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

• หลักการมีส่วนส่วม

• หลักความรับผิดชอบ

• หลักความคุ้มค่า

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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50.52 %

25.04 %
20.80 %

3.43 %

0.21 %
ดีเซล 30.40 MW

อื่น ๆ 
500.00 MW

พลังงานหมุนเวียน
3,030.18 MW

พลังความร้อน
3,647.00 MW

พลังความร้อนร่วม
7,358.00 MW

กฟผ. กำาหนดค่านิยมองค์การ ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
 กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีก�าลังผลิตรวม 14,565.58 เมกะวัตต์  

โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3,030.18 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 20.80 จากก�าลังการผลิตรวม

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. (มกราคม 2562)

S ense of Belonging รักองค์การ มีความรัก 

ผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

Performance excellence มุ่งงานเลิศ ท�างาน

อย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงานหลายด้าน

E thic and Integrity เทิดคุณธรรม มีแนวทาง

ปฏบิตัสิอดคล้องกบัจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

E
nthusiam for Innovation นำาด้วยนวัตกรรม 

แสวงหาวิธีการใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ 

ตลอดจนการปรับปรุงเพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่

D
evotion to Society ทำาประโยชน์เพื่อสังคม  

มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ที่มา : ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. (มกราคม 2562)

 ประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง  

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน-พลังน�า้ 27 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน-พลังแสงอาทิตย์และกังหันลม 9 แห่ง 

และโรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง รายละเอียดดังตาราง

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60.36

ถ่านหิน (รวมลิกไนต์) 
ร้อยละ 23.89

พลังงานหมุนเวียน 
ร้อยละ 14.15

น�้ามันดีเซล
ร้อยละ 0.06

น�้ามันเตา
ร้อยละ 0.03

อื่น ๆ 
(สปป.ลาว มาเลเซีย 

ล�าตะคองชลภาวัฒนา) 
ร้อยละ 1.51

ประเภทเชื้อเพลิง ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ 60.36

ถ่านหิน (รวมลิกไนต์) 23.89

พลังงานหมุนเวียน 14.15

น�้ามันดีเซล 0.06

น�้ามันเตา 0.03

อื่น ๆ (สปป.ลาว มาเลเซีย ล�าตะคองชลภาสัฒนา) 1.51

รวม 100

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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กฟผ.  มุ่งมัน่พฒันาพลงังานไฟฟ้าโดยค�านงึถงึความยัง่ยนืด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นองค์การที่มีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จึงก�าหนดและประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์การให ้

ทุกคนปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และ

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. ใช ้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง พร ้อมระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลในทุก

กิจการของ กฟผ. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและอยู่ร่วมกับ

ชุมชนอย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้าน 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. มุ ่งมั่นและด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้ง

องค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช ้

ทรัพยากรอย่างคุ ้มค ่า มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด
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ป่าชายเลน บางปะกง
โครงการปลูกป่า กฟผ.

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 กฟผ. ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลความมั่นคงด้าน

ระบบไฟฟ้า และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

การซ้ือขายไฟฟ้าในระดบัภมูภิาค เพ่ือรองรับความต้องการ

การใช้ไฟฟ้า และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตามแผนพฒันาก�าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 

(PDP 2018) กฟผ.จึงมุ่งมัน่พัฒนาโรงไฟฟ้า ระบบส่ง และ

โครงการต่าง  ๆ โดยค�านงึถงึความยัง่ยนืด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน ตามยุทธศาสตร์  

3 เสาหลักของกระทรวงพลังงาน อันประกอบด้วย  

ด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ด้านเศรษฐกิจ และ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 กฟผ. ให้ความส�าคัญในการศึกษาและประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

และมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อให้ประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อมจากโครงการของ กฟผ. โดยผ่านกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน น�าไปสู่การก�าหนดมาตรการ

ป้องกนัแก้ไขผลกระทบต่อไป นอกจากนี้ยังมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

3
ทุกแห่งของ กฟผ. และมีโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อชุมชนและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชน 

ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึนและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

เพื่อให้กฟผ. ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างยั่งยืน

 ตลอดปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ด�าเนินการลดก๊าซ

เรือนกระจกและผนวกเข้าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก

ขององค์การ โดยตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก

ตามแผนระยะยาวการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กฟผ. พ.ศ. 2561-2573 ให้สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศตามที่ได้แสดงเจตจ�านงไว้   

โดยด�าเนนิการลดก๊าซเรือนกระจก ท้ังในระดบัมาตรการ

และระดบัโครงการ และได้แสดงข้อมูลปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานขององค์การผ่าน

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อ

แสดงถึงความโปร่งใสขององค์การ รวมทัง้มุง่สร้างเครอืข่าย

ภาคผลิตไฟฟ้า เพื่อผนึกก�าลังร่วมกันทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย

ของประเทศ พร้อมนี้ กฟผ. ยังเป็นหนึ่งในคณะผู้แทน

ภาคการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเข้าร่วม 
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การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างต่อเนือ่งกว่า 5 ปีอีกด้วย

 นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมโีครงสร้าง

หน่วยงานที่รองรับการปฏิบัติ

ง านด ้ านสิ่ ง แวดล ้ อม 

ห ล า ย ห น ่ ว ย ง า น  

เช่น กองสิ่งแวดล้อม

เหมื อ งแม ่ เ ม าะ 

แผนกสิ่งแวดล้อม

ประจ�าโรงไฟฟ้า

ต ่าง ๆ แผนก 

มวลชนสั ม พั น ธ ์ 

แ ล ะสิ่ ง แว ดล ้ อ ม  

ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน�้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนกเคมีและสิ่ งแวดล ้อม  

โรงไฟฟ้าภาคใต้ รวมทั้ง ฝ่าย 

สิง่แวดล้อมโครงการ ซึง่มีหน้าท่ี

และความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับ

ง านศึ กษ าและจั ดท� า

รายงานการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการต่าง ๆ งานตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

งานส่งเสริมกระบวนการเรียน

รู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

การลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็น

หน่วยงานกลางในการจัดท�ารายงานการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ

  ด ้วยวิสัยทัศน์ขององค์การที่ว ่า นวัตกรรม

พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovate power  

solutions for better life) จึงมีการสนับสนุนงานวิจัย

และนวัตกรรมทั้ งภายในและภายนอกองค ์การ  

พร ้อมท้ังส ่งเสริมความร ่วมมือกับหน ่วยงานวิจัย 

ในประเทศและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยปีที่ผ่านมา 

ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเงิน

ทุนสนับสนุนกว่า 670 ล้านบาท และทีมนักวิจัย

ของ กฟผ. ยังได้เข้าร่วมการประกวดและ

จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม และได้รับรางวัลในเวที

นานาชาติอีกด้วย 

 จากความมุ่งมั่นในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 

กฟผ. จึงได้รับรางวัลจากเวที

ต่าง ๆ ได้แก่ รางวัล Green 

Mining Awards ที ่กฟผ. แม่เมาะ

ได ้ รั บ จ ากกรม อุตสาหกรรม 

พื้ น ฐ านและการ เหมืองแร ่  

รางวัล Thailand Coal 

Awards 2018 ประเภท

ความรับผิดชอบ 

ต ่ อ สั ง ค ม แ ล ะ 

สิง่แวดล้อมรางวัล

รฐัวสิาหกิจดีเด่น 

(SOE Award) 

ประจ�าปี 2561 

ประเภทนวตักรรม

ดเีด่น และประเภท

การด�าเนินงานเพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดเีด่น เป็นต้น

กฟผ. ด�ำเนินงำนผลิตไฟฟำ้เพื่อ

ควำมสุขของคนไทย โดยยึดม่ันกำรรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมำ เพรำะสิ่งแวดล้อมที่ดี

จะน�ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจ

ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กฟผ. จึงขอเป็นพลังที่

ส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล ้อมของ

ประเทศสืบไป

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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EHIA
กฟผ. ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำร

ศึกษำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อย่ำงเคร่งครัดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยใช้

หลักวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพัฒนาโครงการ ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมกับเสนอ

มาตรการป้องกันและแก ้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และแผนปฏิบัติการสิง่แวดล้อมของโครงการ ท้ังในระยะ

ก่อสร้างและระยะด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในปี พ.ศ. 2561 กฟผ. ได้ดำาเนินการศึกษา

และจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้ง 4 รูปแบบ ตามประเภทและขนาดของโครงการ 

ดังนี้  

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สำาหรับ

โครงการหรือกิจการ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental 

and Health Impact Assessment : EHIA) จดัท�าตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรือ่ง ก�าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏิบตั ิส�าหรบัโครงการ

หรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง 

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

จะต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2553

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม4
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CoP

IEEEIA

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)  

จัดท�าตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการ

ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ 

ผู ้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผง 

โฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  

พ.ศ. 2557 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน  

เรื่อง  มาตรการด้านการออกแบบติดต้ังและการจัดการขยะและ 

กากของเสีย ส�าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

รายงานผลกระทบ ส่ิ งแวดล ้ อม เ บ้ืองต ้น  
(Initial Environmental Examination : IEE)  

จัดท�าตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2554 เรื่องการทบทวนการก�าหนดประเภทและขนาด

โครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน พ.ศ. 2537)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment : EIA) จัดท�า

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระ

ทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ : ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ให้แก้ไขค�าว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ ตามมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 90 วันนับ

แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณ

จังหวัดน่าน) – ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนำ้า

ชั้นที่ 1 บี) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการ

ซื้อขายไฟฟ้า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดหาพลังงาน

ไฟฟ้าพลังน�้าจากต่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการ

ไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ 1 บี 

และซ้อนทบักบัพ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิ ซึง่เข้าข่ายโครงการ

ที่ต ้องต ้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  (คชก.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

เห็นว ่ารายงานฯ มีข้อมูเพียงพอส�าหรับการพิจารณาของคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตโครงการ  

จำานวน 3 โครงการ โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาขอความเหน็ชอบ จำานวน 5 โครงการ โครงการท่ีอยูร่ะหว่าง

การศกึษาและจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จำานวน 9 โครงการ

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตโครงการ

โครงการขยายกำาลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

เครื่องที่ 4-7 เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้

ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีก�าลังผลิต 

ติดตั้ง (Gross Capacity) 655 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทนก�าลัง

การผลิตเดิมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ก�าลังผลิต

ติดตั้งรวม 600 เมกะวัตต์ ที่จะถูกปลดออกจากระบบ) 

โดยจะก่อสร ้างบนพื้นที่ เดิมของโรงไฟฟ้าแม ่เมาะ  

เครื่องที่ 4-7 ซึ่งเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือ

กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สขุภาพ (EHIA) ทัง้นีโ้ครงการได้รับมตเิห็นชอบจากคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561  

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน EHIA 

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครือ่งที ่1-2) (ครัง้ที ่1) 

ก รณี น� าน�้ า มั นปาล ์ มดิ บมา ใช ้ ผลิ ต ไฟฟ ้ า ร ่ ว มกั บ 

ก ๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าบางปะกง เคร่ืองที่  3 

เป็นรายงานที่จัดท�าตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี   

เมือ่วนัที ่ 20 พฤศจกิายน 2561 ให้กระทรวงพลังงาน 

โดย กฟผ. รับซื้อน�้ามันปาล์มดิบจ�านวน 160,000 ตัน 

ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับ

ก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 3 ซึ่งเข้า

ข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงราย

ละเอียดโครงการ เสนอต่อหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ

อนุมัติหรืออนุญาตพิจารณาให้ความเห็น โดยคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต

โครงการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 57/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) เป็นการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 

และใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง

ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทนก�าลังการผลิตเดิม

ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 

1,304.26 เมกะวัตต์ ที่จะถูกปลดออกจากระบบ  

ในปี 2562) โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่ส่วนขยายด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของโรงไฟฟ้าวังน้อย และภายหลัง 

มีโครงการฯ โรงไฟฟ้าวังน้อยจะมีก�าลังการผลิตติดตั้ง

รวม 2,830.95 เมกะวัตต์ ซึ่งเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.)

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี 2 

เป ็นการก ่ อสร ้ า ง โรง ไฟฟ ้ าพลั งความร ้ อนร ่ วม  

โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น�้ามัน

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง

ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ (เพื่อทดแทนก�าลัง

การผลิตเดมิของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชดุท่ี 1-2 

ที่จะถูกปลดออกจากระบบ ในปี 2563 และ 

2565 ตามล�าดับ) โดยจะท�าการก่อสร้าง

โครงการบนพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

มีก�าหนดจ ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบเชิงพาณิชย ์ 

(Commercial Operation Date; COD)  

ในปี พ.ศ. 2565 ก�าลังผลิตติดตั้งรวมเป็น 3,587.6 

เมกะวัตต์ ซึ่งเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือ

กิจการที่ อาจก ่อให ้ เกิดผลกระทบต ่อชุมชนอย ่างรุนแรง  

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน (คชก.)

โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบ

16



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์  

จอมบึง – บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนท่ีป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อ

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและ

ภาคใต้ โดยกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งเสริมสร้างความ

มั่นคงระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการเกิดไฟฟ้าดับและยังเป็นการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ระหว่างภาคกลาง  ภาคตะวนัตก และภาคใต้ เพ่ือส่งกระแส

ไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก�าลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าทีจ่ะเพ่ิมขึน้ในอนาคต โดยแนวระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้โครงการอยู่

ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.)

IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

บางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก

และภาคใต้ ตามนโยบายของกระทรวงพลงังาน เพือ่แก้ไข

ปัญหาบริเวณที่อ ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับและ 

ยังเป็นการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลาง/ 

ภาคตะวนัตกและภาคใต้ เพือ่ส่งกระแสไฟฟ้าจากภาคกลาง

ไปเสริมก�าลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยแนวระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิม่เตมิ ซึง่เข้าข่ายโครงการต้องจดัท�ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อมด ้าน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 – ภูเก็ต 3 (ส่วนท่ีพาดผ่านพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนำ้าชั้นท่ี 1บี) เป็นโครงการระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับ โดยการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า

ระหว่างภาคกลางและภาคใต้เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก�าลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอกับความ

ต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1บี ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้

โครงการอยู ่ ในระหว ่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โ ค ร ง ก า ร

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

ทุ่งสง – หาดใหญ่ 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อ

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ในระยะยาว ให้สามารถ

รองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรมและ

การท่องเที่ยวในภาคใต้ ภายหลังการเก ิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน 

เม่ือปี พ.ศ.2558 และขยายศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าส�าหรับรองรับการเช่ือมต่อ

ของโรงไฟฟ้าหลักหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รองร ับปัญหาข้อข ัดข ้องหรือหยุดซ่อมบ�าร ุงประจ�าปีของ

ท่อก๊าซธรรมชาติ โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและ 

จัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

(คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อ 

กรมป่าไม้ต่อไป โ ค ร ง ก า ร

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโล

โวลต์ บางละมุง 2 – ปลวกแดง 230 กิโลโวลต์ 

จุดเชื่อมบางละมุง 2 – บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง

ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงทางระบบ

ไฟฟ้า เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเขตอุตสาหกรรม ท�าให้มีนิคม

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก เป็นผลท�าให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความ

ต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในบริเวณภาคตะวันออก 

เพื่อลดค่ากระแสลัดวงจรที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะช่วยรักษาและเพิ่มความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้าในบริเวณภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่ธุรกิจและเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ

ของประเทศ โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น (IEE) ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงาน 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ

ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นท่ี

ต่อกรมป่าไม้ต่อไป
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โคร งการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ 

อุบลราชธานี 3 – อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบ 

โครงข่ ายไฟฟ้า เพื่ อพัฒนาระบบส่ ง ไฟฟ้าบริ เวณจั งหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร และอ�านาจเจริญ ส�าหรับรับซ้ือไฟฟ้าจาก 

โครงการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื ่อเพิ ่มความมั ่นคง

ด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่และจ่ายไฟฟ้าให้ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ  

โดยท�าการก่อสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ซึ่งแนวระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่าย

โครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้

โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะ

กรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) พิจารณาให้

ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้

ประโยชน์พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป

โ ค ร ง ก า ร

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ 

ตาก 2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนำ้าชั้นที่ 1)   เป็นโครงการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระยะแรก 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ พื้นที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่อ�าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว พืน้ที่

อ�าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด พืน้ทีอ่�าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา และพื้นที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะท�าให้เกิดความต้องการการใช้ไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกล่าว โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที ่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่ง

เข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้

โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้

ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อน (คชก.)  และคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ต่อไป

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 – ลำาพูน 3 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเสริมความ

มั่นคงระบบไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ

การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัด

เชียงใหม่และล�าพูน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของภาคเหนือ โดยแนว

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  

ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้

โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช�านาญ

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน (คชก.) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อ

กรมป่าไม้ต่อไป

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา – เชียงราย (ส่วนที่พาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาความ

สูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับเพราะสายส่งเกิดช�ารุดหรือเสียหายจากสภาพอายุการ 

ใช้งานมานาน อีกทั้ง เป็นการเพิ่มความสามารถของสายส่งที่เสื่อมสภาพให้จ่ายไฟฟ้า

ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับค่าความมั่นคงและความเชื่อถือได้

ของระบบ เป็นการก่อสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม โดยแนวระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายโครงการ

ต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่าง

การศึกษาและจัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) พิจารณาให้

ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ลำาพูน 3 – สบเมย (ส่วนที่พาด

ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมและพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนำ้าชั้นที่1) /   โครงการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ แม่สอด – แม่ระมาด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม) เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อส่งพลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า

แรงสูงไปใช้ส�าหรับสถานีสูบน�้าของกรมชลประทาน ตามมติคณะกรรมการทรัพยากร

น�้าแห่งชาติ เพื่อผันน�้าจากลุ่มน�้าสาละวินเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน�้า

เขื่อนภูมิพล โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที ่

ลุ่มน�า้ชั้นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาและ 

จัดท�ารายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) และคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอผ่อนผันมติคณะ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ต่อไป
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โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอย

นำา้เขือ่นท่าทุง่นา ก�าลงัการผลติ 500 KWAC เป็นโครงการ

ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กฟผ. และ 

บรษิทั เอสซจี ี เคมคิอลส์ จ�ากัด (SCG Chemicals)  

เพ่ือการออกแบบและการติดตั้งระบบทุ่นลอยน�้าและ

ระบบยึดโยงอย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า

ของ กฟผ. ต่อไป ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดท�ารายงาน

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 

มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย ส�าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในขั้นตอนการแจ้งเป็นกิจการ

พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยนำ้า  

(Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) เป็นโครงการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท�าหน้าที่เตรียมความพร้อม

รองรับเชื้อเพลิงให้กับประเทศ และเสริมความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว โครงการฯ ตั้งอยู่ใน

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

เพ่ือจัดส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึ่งมีก�าหนดส่ง 

ก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2567 โครงการนี้ประกอบด้วย 1. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก

ของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (FSRU) 2. โครงการท่าเทียบเรือ FSRU 3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU 

ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยโครงการทั้ง 3 เข้าข่ายโครงการต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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กำรดูแลสิ่งแวดล้อม 
และการควบคุมมลสาร5

 กฟผ. มุ่งเน้นการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการป้องกัน 

ควบคุม และลดมลสารที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อไม่ให้

เ กิ ดผลกระทบต ่ อสิ่ ง แวดล ้ อม  

และสร ้ าง เสริม ส่ิ งแวดล ้อมที่ ดี 

ให ้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ ้ า  

โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

ทางด ้านสิ่ งแวดล ้อมของชุมชน  

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตั้ง

ระบบการตดิตามตรวจวดัมลสารทางอากาศแบบอัตโนมัตอิย่างต่อเนือ่ง 

(Continuous Emission Monitoring System: CEMS)  

ทีป่ล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยระบบจะท�าการตรวจวัดปริมาณ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

X
) 

และฝุ่นละออง (Particulate Matter: PM) ตลอด 24 ชั่วโมง 

และข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูกเก็บบันทึกและรายงานให้กับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท�าการตรวจสอบให้เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดกฎหมาย และมีการแสดงผลการตรวจวัดผ่าน 

จอแสดงผลการตรวจวัด และป้ายประกาศหน้าโรงไฟฟ้า รวมถึงใน

เว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 

 นอกเหนือจากการควบคุม

คุณภาพอากาศทีเ่กดิจากเผาไหม้เชือ้เพลงิในกระบวนการผลติไฟฟ้า 

กฟผ. ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศให้กับชุมชน โดยจัดให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง  

ในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งการการตรวจวัด

แบบครั้งคราว ความถี่ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวัง และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพอากาศของชุมชน โดยด�าเนินการตรวจวัดฝุ่น

ละอองรวม (Total Suspended Particles: TSP) ฝุ่นละออง

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

ก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
)  

ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

หากผลการตรวจวดัมแีนวโน้มทีอ่าจจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน 

ระบบภายในสถานีตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโรงไฟฟ้า 

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการ

ท�างานของระบบติดตามตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบ

อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) และระบบตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปอย่างต่อเนือ่ง (AAQMS) อย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชน

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. และฝ่ายเคมี กฟผ.

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

   ppm = ความเข้มข้นของสารมลพิษในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตร (ส่วนในล้านส่วน)

หมายเหตุ: * ผลการตรวจวัดเฉพาะเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 เนืองจาก โรงไฟฟ้าฯ ปลดออกจากระบบ
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การจัดการด้านระดับเสียง
กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�าเนินงานผลิตไฟฟ้า ที่อาจม ี

ผลกระทบต่อชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โดยการตรวจวัดระดับเสียงตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงระยะ 

ด�าเนินการ ได้แก่ การตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Work Place Noise) ตรวจวัดระดับเสียงของ

เคร่ืองจักร การจัดท�าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) รวมถึงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณ

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (Ambient Noise) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อน�ามาจัดท�ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

ทางด้านเสียงที่เหมาะสม

การตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงไฟฟ้า และระดับเสียงจาก

เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Work Place Noise)

การตรวจวัดระดับเสียงรอบนอกโรงไฟฟ้า 

(Ambient Noise)

การจัดท�าแผนที่เส้นระดับเสียง 

(Noise Contour)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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การจัดการและการควบคุมคุณภาพน�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.นำ้าใช้สำาหรับกระบวนการหล่อเย็น โรงไฟฟ้า

จะสูบน�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เพ่ือน�ามาใช้ในระบบ

หล่อเย็นของโรงไฟฟ้า โดยน�้าจะถูกสูบเข ้ามาใน

เครื่องควบแน่นเพ่ือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

ความร้อนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากนั้นน�า้จะถูกส่ง

ไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิ

และหมุนเวียนกลับมาที่เครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยน

ความร้อนอีกครั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม

 1.นำ้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค-

บริโภค โรงไฟฟ้าจะสูบน�้าดิบจากแหล่งน�้าใกล้เคียง  

เพื่อน�ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนน�ามาใช้ในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลติไฟฟ้า 

การอุปโภค-บริโภค และกจิกรรมการบ�ารุงรักษาอปุกรณ์ 

และเครื่องจักรต่าง ๆ  เป็นต้น

 ส�าหรับการจัดการและการควบคุมคุณภาพน�้าจากกระบวนการผลิตทั้ง 2 ส่วน โรงไฟฟ้าจะด�าเนินการ

บ�าบัดและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่

กฎหมายก�าหนด โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่มีการระบายน�้าทิ้งดังกล่าวนี้ลงสู่แหล่งน�้า แต่จะน�าไปใช้ในกิจกรรม

การรดน�้าต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าแทน ส่วนน�า้จากกระบวนการหล่อเย็น โรงไฟฟ้าจะมีการควบคุม

อุณหภูมิให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด และเกณฑ์ค่าควบคุมตามที่ก�าหนดในรายงาน EIA  

ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�า้ตามเดิม 

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังด�าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าสาธารณะ ซึ่งเป็นแหล่งน�า้ใช้ และ

แหล่งรองรับน�้าของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพ

น�้า และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้า จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์แหล่งน�้าขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องส�าหรับโรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ.
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การจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
 กฟผ. แม่เมาะได้รับรางวัล Green Mining Awards และรางวัลสถาน

ประกอบการเครอืข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ง (CSR-DPIM 

Continuous Award) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน สะท้อนการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการด�าเนินการรักษา

มาตรฐานทีผ่่านเกณฑ์ของกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 6 หวัข้อ 

ได้แก่ 1) การด�าเนินกจิการด้วยความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน และสงัคม 

2) ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ดูแลความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน 4) มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย

สะอาดตา 5) โปร่งใสทั้งทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสังคม ด้านการฟื้นฟูสภาพเหมือง ควบคู่ไปกับ

ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีความ

เป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน โดยได้รับ 3 รางวัล จากเวที Thailand Coal Awards 2018 ได้แก่  

รางวัลประเภทการด�าเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ รางวัลประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

และรางวัลประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการด�าเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ  

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง กฟผ.ให้ความส�าคัญต่อเร่ืองการจัดการ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีแหล่งก�าเนิด รวมทั้งให้ความส�าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความ

เข้าใจและเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

 กฟผ. ได้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

สากล ISO 14001 มาใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเรื่อง

การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 มีหน่วยงานของ กฟผ. รวม 27 

แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จากหน่วยงานให้การ

รับรอง (Certification Body : CB) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า 10 แห่ง เขื่อน 

16 แห่ง และเหมืองถ่านหิน 1 แห่ง นอกจากนี้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ 

กฟผ.ยังน�ามาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้มี

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลครอบคลุมตั้งแต่การผลิต

จนถึงระบบส่งไฟฟ้าอีกด้วย

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 กฟผ. ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงด�าเนินโครงการด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้าน 

ส่ิงแวดล้อมของ กฟผ. ในเรื่องการมุ่งมั่นพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กฟผ. 

ยังค�านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันจะเกิดขึ้น 

ต่อส่ิงแวดล้อม จึงได้ด�าเนินการต่อยอดโครงการด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้สามารถเกิดประโยชน์ด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสูงสุด และยังเป็นการ

ตอบสนองต่อแผนแม่บทบูรณาการการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 ของประเทศไทย 

ซึง่ด�าเนนิการโดยส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ กฟผ. ได ้แก ่  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด�าริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) 

โครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการฟื้นฟูป่าธรรมชาติเหมืองลิกไนต์

แม่เมาะ และโครงการอนุรักษ์พันธุ ์ปลา ประชามีสุข  

(เขื่อนอุบลรัตน์) เป็นต้น

 ส�าหรับในปี 2561 กฟผ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (COP14) ณ สาธารณรัฐอาหรับ

อียิปต์ โดยน�าเสนอผลงาน และประสบการณ์ของ

โครงการฟื้นฟูป่าธรรมชาติเหมืองลิกไนต์แม่เมาะในเวที

ระดับสากล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน�าเสนอกว่า 15 

ประเทศ โดยโครงการฟื้นฟูป่าธรรมชาติเหมืองลิกไนต์

แม่เมาะ ได้ด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี สามารถอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูพันธุ์พืชได้มากกว่า 70 ชนิด ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น พันธุ์พืชตาม IUCN Red List ของโลกในระดับพืชใกล้สูญพันธุ์และ

ในระดับพืชหายาก จากการด�าเนินโครงการฯ ท�าให้บริเวณฟื้นที่ฟื้นฟูป่าธรรมชาติของเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ 

สามารถมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเดิมก่อนการท�าเหมือง จึงส่งผลให้มีการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ของสัตว์ป่า 

และนกชนิดต่าง ๆ มากมาย อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งหาของป่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ด้วย 
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ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 กฟผ. ได้น�าระบบแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติ ชื่อว่า Regional Atmospheric 

Modeling System (RAMS) มาพัฒนาโครงการพยากรณ์ข้อมูลลมรายชั่วโมงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยปัจจุบัน

สามารถพยากรณ์ข้อมลูลมรายชัว่โมงและสภาพอุตุนยิมวทิยาครอบคลมุพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าของ กฟผ. และพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ไปล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ในทั้งสิ้น 8 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และเส้นทางเดินเรือโรงไฟฟ้ากระบี่ พืน้ทีร่อบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา จงัหวดัสงขลา 

และเส้นทางเดินเรือ พื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน รวมไปถึงพื้นที่รอบบริเวณอ่างพักน�้าตอนบนของโรงไฟฟ้าล�าตะคอง

ชลภาวัฒนาซึ่งเป็นที่ตั้งของกังหันลมของ กฟผ. และยังคงขยายแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับพื้นที ่

โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของ กฟผ. โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดพื้นที่และผลการพยากรณ์ดังกล่าวได้บนเว็บไซต์  

http://tairgle.egat.co.th

 ในปี 2561 กฟผ. ได้ด�าเนินการจัดซื้อเครื่องคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเครื่องใหม่เพื่อรองรับ 

การค�านวนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของ กฟผ. รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาแบบ

จ�าลองคณิตศาสตร์ด้านการแพร่กระจายมลสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของระบบ

เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินงานของ กฟผ. ต่อไปในอนาคต เป็นอีกหนึ่งการยืนยันว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วย

ส�านึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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รางวัล EIA Monitoring Awards 2018

 จากการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลก

ระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ปี 2561 ที่ผ่านมา 

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ กฟผ. ได้รับรางวัล EIA 

Monitoring Awards 2018 ประเภท ดีเด่น ติดต่อกัน

เป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ซึ่งจัดโดย

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการต่าง ๆ 

ในการปฏิบั ติตามมาตรการป ้องกันและแก ้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังจัดท�ารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ให้มีการจดัการ

สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยคัดเลือกโครงการที่ปฏิบัติตาม

มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติผ ่ านเกณฑ ์

ที่ก�าหนด รางวัลดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า กฟผ.  

มีความมุ ่งม่ันในการด�าเนินงานที่ ใส ่ใจผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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 กฟผ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้

เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโนบายของ

ประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้สนบัสนนุการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างเหมาะสม

ของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) และการมีส่วนร่วมของประเทศ

ในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined  

Contribution: NDC) ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ต่อรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on  

Climate Change: UNFCCC)

1.
มุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าในการ

ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิต

ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนระยะยาว

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. 

พ.ศ. 2561-2573 และเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

2.
พัฒนาเครือข่าย

การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกในภาค

ผลติไฟฟ้า

3.
ส่งเสริม พัฒนาการ

ด�าเนินการตามมาตรการ 

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก

จากกิจกรรมของ กฟผ.  

ทั่วทั้งองค์กร

4.
ส่งเสรมิการวจิยัพฒันา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพ่ือให้เกดิการลดก๊าซเรือนกระจก

อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการ

ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ

5.
สนับสนุนให้เกิด

ก า รพัฒน าตล า ด

คาร์บอน

นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 กฟผ. ประกาศนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามประกาศที่ 13/2561 เม่ือวันที่  

21 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ.
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ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (ธันวาคม 2561)

หมายเหตุ: ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นการประเมินผล ณ ปีนั้น ๆ ไม่ใช่ค่าสะสม  

การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
การลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ปี 2559 - 2560

 ปี 2561 กฟผ. ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการจากการด�าเนินงาน ปี 2560  

ประกอบด้วย มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า มาตรการผลิต

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 คิดเป็นปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ทั้งสิ้น 4.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO
2
e) ซึ่งเป็นค่าที่บรรลุเป้าหมาย

องค์กรที่ก�าหนดไว้ที่ 3.0 MtCO
2
e และได้เสนอผลดังกล่าวต่อส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพื่อรวบรวมจัดท�าเป็นรายงานเสนอสหประชาชาติต่อไป

มาตรการ

รวม

มาตรการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน

1,837,045 2,508,809

120,910 67,719

1,098,349

723,083

4,397,960

1,372,061   

  629,155   

3,959,171 

มาตรการเพ่ิมประสิทธภิาพ

การผลิตไฟฟ้า 

มาตรการผลิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าเทคโนโลยสีะอาด 

มาตรการเกณฑ์มาตรฐาน

และติ ดฉลากอุ ปกรณ ์ 

เบอร์ 5 

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e)

ปี 2559 ปี 2560

1

2

3

4

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการพัฒนาโครงการ TVER กฟผ.

ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�าปี 2561

การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

 กฟผ. ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: TVER)  โดยในปี 2561 ได้รับการรับรอง

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งสิ้น 128,142 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนนเรศวร ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 

ล�าตะคอง 2 x 1.25 MW โรงไฟฟ้าพลังน�า้เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน และโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนขุนด่านปราการชล 

รวมถึงได้น�าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง 12 x 2 MW ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ TVER โดยคาด

การณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จ�านวน 21,540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO
2
e/ปี) 
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ที่มา : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (ธันวาคม 2561)

1. โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนนเรศวร

• ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 41,194 tCO
2
e

• ส�าหรับข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560

•  ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 2,210 tCO
2
e

•  ส�าหรับข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560

•  ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 77,821 tCO
2
e

• ส�าหรับข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 ธันวาคม 2560

• ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 6,917 tCO
2
e

• ส�าหรับข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 ธันวาคม 2560

• ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ TVER เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561

• คาดการณ์ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 21,540 tCO
2
e/ปี

2. ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง 2 x 1.25 MW  

3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน

4. โรงไฟฟ้าพลังน�า้เขื่อนขุนด่านปราการชล

5. ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง 12 x 2 MW

การดำาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ TVER กฟผ. ปี 2561

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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ที่มา : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (มีนาคม 2562)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลปี 2560 ผ่านการทวนสอบและได้รับการรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

              2. ข้อมูลปี 2561 อยู่ระหว่างการทวนสอบในปี 2562

 กฟผ. ด�าเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พร้อมจัดท�ารายงานการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14064-1 จากบริษัท  บูโร เวอริทัส  

เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด อันเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก

การด�าเนินงานของ 12 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย 

โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าน�า้พอง โรงไฟฟ้ากระบี่ เหมืองแม่เมาะ ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่

โรงไฟฟ้า ส�านักงานหนองจอก ศูนย์ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา ส�านักงานไทรน้อย และส�านักงานใหญ่ กฟผ.

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำาเนิดประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

แหล่งกำาเนิด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO

2
e)

ปี 2560 ปี 2561

1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 17,667,005 15,512,520

2 โรงไฟฟ้าบางปะกง 2,145,105 1,728,974

3 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2,815,185 2,930,117

4 โรงไฟฟ้าวังน้อย 1,957,082 1,996,682

5 โรงไฟฟ้าจะนะ 3,503,296 3,507,658

6 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 4,243,886 3,972,952

7 โรงไฟฟ้าน�้าพอง 1,481,190 1,492,885

8 โรงไฟฟ้ากระบี่ 84,473 32,099

9 เหมืองแม่เมาะ 332,523 388,150

10 ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า สนง. หนองจอก 1,273 1,052

11 ศูนย์ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา สนง. ไทรน้อย 1,918 2,696

12 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 24,204 23,053

รวม 34,257,140 31,588,838

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแหล่งกำาเนิดประเภทต่าง ๆ ของ กฟผ. ตามมาตรฐาน ISO14064-1
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 กฟผ. ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพ่ือ

ผลิตไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล และลิกไนต์) โดยปี 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทั้งสิ้น 31.80 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO
2
e) โดยมีพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ 61,243,332  

เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) คิดเป็นความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.5193 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO
2
/kWh)  ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปี 2560 - 2561
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พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (GWh)

ปริมาณการปล่อย CO
2
 (ktCO

2
)

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ CO
2

(kgCO
2/
kWh)

34,499 31,803

61,24360,791

0.5675 0.5193

พลังงานไฟฟ้าสุทธิ

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่มา : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (กุมภาพันธ์ 2562)

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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การดำาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็น (RAC NAMA)

 ประ เทศไทยได ้ รั บ เ งิ นสนับส นุนโครงการ  

RAC NAMA จากกองทุน RAC NAMA Fund  

เป็นเงินกว่า 320 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการ

ผลิตและการใช ้ เค ร่ืองปรับอากาศและ

เคร่ืองท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง

และใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 กฟผ. ในฐานะผูจ้ดัการเงนิกองทุน

โครงการ RAC NAMA ของประเทศไทย 

ร ่ วมมือกับส� านักงานนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขับเคลื่อนกองทุน 

RAC NAMA Fund โดยการสนับสนุนทั้งด้าน

อุปสงค์และอุปทานใน 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  

ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ตู ้แช ่ และเครื่องท�าน�้าเย็น   

ในปี 2561 ได้ด�าเนินมาตรการกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและใช้สาร

ท�าความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ร่วมกับสถาบันทางการเงิน  

4 แห่ง และได้ลงนามสัญญาโครงการเงินทุนสนับสนุนระยะสั้น 

(Revolving Fund For Producer) และสัญญาโครงการ

สนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่า (Sub-grant for Line  

Conversion) กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและ 

ตูแ้ช่ เพือ่ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพ

สูงและใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ท�าความเย็นที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พร้อมพัฒนามาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อสนับสนุน

ประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก
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การเข้าร่วมประชุมรฐัภาคอีนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่24 (COP24)

 ปี 2561 กฟผ. เป็นผู้แทนของภาคการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม COP 24 

โดยมีผู้น�าประเทศสมาชิกเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ พร้อมน�า

เสนอผลส�าเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. รวมถึงความส�าเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรมของโครงการห้องเรียนสีเขียวและชุมชนสีเขียว ในเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “Green Learning Room 

Project: Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand” โดยมีผู้แทน

จากส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) และผูแ้ทนจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) 

ร่วมเสวนาด้วย

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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 กฟผ. ให้ความส�าคัญต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการมีโครงการของ 

กฟผ. โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  

ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการที่จัดให้มีขึ้นในการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการสามารถเข ้าร ่วมแสดงความคิดเห็น  

น�าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น

อันเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อเกิดความเข ้าใจและ 

การรับรู ้  การเรียนรู ้  การปรับเปลี่ยนโครงการร ่วมกัน  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อมของ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

  หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ทั้งในกรณีโครงการที่ต้องท�ารายงาน IEE EIA และ EHIA 

ได้มีการก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าเพื่อเป็นแนวทางให ้

ผู ้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ โดยจะต้องยึดหลักการให้

ประชาชนมีส ่วนร ่วมมากที่สุด โดยในการจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสียต้องด�าเนินการโดยผู้ที่มีความ

รู ้ ความเชี่ ยวชาญด ้านการมีส ่ วนร ่วมของ

ประชาชน ทั้งนี้ สรุปแนวทางการจัดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทั้งในกรณีโครงการที่ต้องท�า

รายงาน IEE EIA และ EHIA ตามประกาศส�านักงาน

น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อม ปี 2561 ดังนี้40



รายงาน จ�านวนครั้ง

(อย่างน้อย)

การรับฟังความคิดเห็น วัตถุประสงค์

IEE 1 ครั้ง ครัง้ท่ี 1 รบัฟังความคิดเหน็ระหว่าง

จัดท�ารายงาน

• เป ิดโอกาสให ้ประชาชนในพื้นที่และหน ่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ความเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล

• น�าผลท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นระบุไว้ในรายงานฯ 

รวมท้ังนามาประกอบการพิจารณาก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็น

ต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอยีด

โครงการ ขอบเขตการศึกษา และ

การประเมินทางเลือกโครงการ

• เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอบเขตการ

ศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อน�าข้อคิด

เห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้

ประกอบการศึกษา และการจัดท�ารายงานฯ ให้ครบถ้วน

ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น

ต ่อการจัดท�าร ่างรายงานและ

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม

• เพือ่ให้ประชาชนมคีวามมัน่ใจในรายงานฯ และมาตรการฯ 

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟัง

ความคิดเห็นให้น�ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 

และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ

EHIA 3 ครั้ง ครัง้ท่ี 1 จดัเวทีรบัฟังความคิดเหน็

เพื่อก�าหนดขอบเขตและแนวทาง

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

• เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอบเขตการ

ศึกษาและการประเมินทางเลือกเพื่อน�าข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบ

การศึกษา และการจัดท�ารายงานฯ ให้ครบถ้วน

ครั้งที่ 2 การจัดรับฟังความคิด

เห็นในขั้นตอนการประเมินและ

จัดท�ารายงานฯ

• เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น

และข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน

ครัง้ท่ี 3 จดัเวทีรบัฟังความคิดเหน็

เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ และ

มาตรการฯ

• เพือ่ให้ประชาชนผูม้ส่ีวนได้เสยี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์

ของร่างรายงานฯ เพื่อน�าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และ

ข้อคิดเหน็เพิม่เตมิต่อร่างรายงานฯ ดงักล่าว น�าข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น�า

มาปรับปรุงร่างรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้อง

ผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561

41



ในปี 2561 โครงการที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีทั้งหมด 5 โครงการ 

ได้แก่

ก า ร รั บฟ ั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ นขอ ง

ประชาชนและผู ้ มีส ่ วนได ้ เ สีย

สำาหรับการจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ

ก ่อให ้ เกิดผลกระทบต ่อชุมชน 

อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สุขภาพ (EHIA) จำานวน 1 โครงการ

ก า ร รั บฟ ั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ขอ ง

ประชาชนและผู ้ มี ส ่ วนได ้ เสีย

สำ าหรับการจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

(EIA) จำานวน 2 โครงการ

ก า ร รั บฟ ั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ขอ ง

ประชาชนและผู ้ มี ส ่ วนได ้ เสีย

สำาหรบัการจดัทำารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จำานวน 

2 โครงการ

 การประชุมรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนและผู ้มีส่วนได้

เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) 

ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ

ก ่อ ให ้ เกิ ดผลกระทบต ่อชุมชน 

อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสขุภาพ (EHIA) โครงการทดแทน

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

1.การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสีย ครัง้ที ่ 2 

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทน

ชุดที่ 1-2)

2.การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสีย ครัง้ที ่2 

โ ค ร งการสถานี เ ก็ บ รั กษาและ 

แปรสภาพก ๊ า ซธ ร รมชา ติ จ าก

ของเหลวเป ็นก ๊ าซแบบลอยน�้ า 

(FSRU) โครงการท่าเทยีบเรอื FSRU 

และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จาก FSRU ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต้

1.การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสีย ครัง้ที ่2 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 

กิโลโวลต์ บางละมุง2 - ปลวกแดง 

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่ม

เติม) และโครงการระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเช่ือม

บางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

2.การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสยี ครัง้ที ่1 

โครงการระบบโครงข ่ ายไฟฟ ้า  

230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3 - 

อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)42



 กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการรับรู้ และความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ 

โรงไฟฟ้า เพือ่ให้การด�าเนนิการของโรงไฟฟ้ามผีลดเีกิดขึน้ต่อชมุชน และลดความวิตก

กังวลให้เหลือน้อยที่สุด จึงได้ด�าเนินการศึกษาส�ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ทัศนคติ

และความคิดเห็นของชุมชน ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ 

เพือ่ประเมนิความคดิเห็น การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ความพงึพอใจของประชาชนโดยรอบทีมี่ต่อการด�าเนนิงาน 

ของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด�าเนินงาน

ของ กฟผ. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป

  ส�าหรับในปี 2561 นี้ กฟผ. ได้ด�าเนินการส�ารวจภาคสนาม

โดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลชุมชน สภาพปัจจุบันภายในชุมชน และความคิดเห็นที่มีต่อ

โครงการ ท�าการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน และผู้น�าชุมชน ใน

พื้นที่ต่าง ๆ บริเวณรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าจะนะ 

รวมถึงโรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง ระยะที่ 2 โรงไฟฟ้า

พลงัน�า้เขือ่นคลองตรอน และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ 

ท่าลี่-ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

  ผลการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการรับรู้และรับทราบ

ข่าวสารต่าง ๆ จาก กฟผ. พบว่า กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ 

กฟผ. และหอกระจายเสียง/เสียงตามสาย ซึ่งระบุว่าข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบจากโรงไฟฟ้า เช่น ข้อมูลด้าน 

สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

 ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่าครัวเรือนตัวอย่างในชุมชนที่อยู ่

บริเวณรอบโรงไฟฟ้าและโครงการต่าง ๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าผล 

กระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม มีแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น ๆ  

ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าและโครงการ

 ทั้งนี้ ครัวเรือนตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง มากกว่าร้อยละ 75 

มีความพึงพอใจและมีทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อการด�าเนินงานของ 

กฟผ. และมีความเห็นว่าการมีโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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 บทบาทการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม โดยส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในประเทศและสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี รวมถึงค�านึงถึงชุมชนและ 

ส่ิงแวดล้อม โดยมีการก�าหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน รวมถึงมีการก�าหนดกรอบวิจัย  

6 กรอบ ได้แก่ 

 

1) 
การทดแทนการน� า เข ้ า

เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์

จากต่างประเทศเพ่ือใช ้ใน

กิจการไฟฟ้า 

2) 
การลดความต ้องการใช ้

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Cut) 

และ/หรือการพัฒนาเพื่อส่งเสริม

ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ

4) 
ก า ร เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 

และ/หรือลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการไฟฟ้า 

 

3) 
การพัฒนาพลังงานใหม ่

เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 

5) 
ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด ผ ล 

กระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการไฟฟ้า

 

6) 
ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนของ

ประเทศ

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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 ในปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมา กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย 

และนวัตกรรมทั้งสิ้น 153 โครงการ รวมเป็นเงินทุนสนับสนุนกว่า  

673,613,082 บาท และนอกเหนอืจากการสนับสนนุหน่วยงานภายนอก 

กฟผ. ยังสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ภายใน

องค์การเช่นกัน เช่น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กฟผ. จัดงาน 

EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ภายใต้แนวคิด 

“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิต ที่ดีกว่า” น�าเสนอนวัตกรรม

พลังงานเพื่ออนาคตที่ช่วยเสริมศักยภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ท่ีเป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

และขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ส�านักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 กฟผ. มีความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การ

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน CEO FORUM : 

Electricity R&I Challenges in the 21st Century “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยน�าไทยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการแถลงนโยบายเป้าหมายด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพลังงานไฟฟ้า และพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศ ระหว่าง 

5 หน่วยงานข้างต้น เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ใน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ประเทศ
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 จากความมุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กฟผ. จึงได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประจ�าปี 2561 จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง นับเป็นความภาค

ภูมิใจที่ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 นอกจากการสนับสนุนและความร่วมมือด้าน

งานวิจัยภายในประเทศแล้ว ทีมนักวิจัย กฟผ. ยังได้

สร้างชื่อเสียงสู่สากล โดยส่งผลงานจ�านวน 3 ผลงาน  

เข ้ า ร ่ วมการประกวดและจั ดแสดงผลงานวิ จั ย  

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “46th  

International Exhibition of Inventions of Geneva”  

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 - 15 

เมษายน 2561 ซ่ึงมสี�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

(วช.) เป็นผู้ด�าเนินการน�านักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการ

ประกวดและจัดแสดงผลงานทั้งสิ้น 97 ผลงาน และ

สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล รางวัลเหรียญ

ทองแดง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศจีนได้

อีก 1 รางวัล

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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 กฟผ. สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้เป็น 

ต ้นแบบและศูนย ์การเรียนรู ้ของเกษตรกรชุมชน  

โดยในปี 2561 กฟผ. ร่วมกับอ�าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง 

และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย

ประจ�าภาคเหนือ จดัโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีอ่นิทรย์ี

แบบประณีตเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่ 9 

ณ ศนูย์การเรยีนรูช้วีวถีิ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยนื กฟผ. 

แม่เมาะ ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดต่อเนือ่งมาเป็นปีท่ี 3 แล้ว 

 นอกจากนี้ กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท�าการวิจัยและสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ ณ ศูนย์เรียนรู้ 

ชีววิถี เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู ้และเผยแพร่

ข้อมูลให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าเขื่อน

ภูมิพลอีกด้วย

 กฟผ. ด�าเนินงานผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โดยยึดมั่นการรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดมา จึงด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคม อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและเยาวชน กิจกรรมเหล่าน้ีนอกจาก

เป็นการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ กฟผ. ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างยั่งยืน

การสนับสนุนด้านการเกษตร
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การสนับสนุนด้านกีฬา

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

 กฟผ. เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาขีดความ

สามารถของนักกีฬาให้ก ้าวสู ่การแข่งขันระดับโลก  

จึงได้ให้สนับสนุนกีฬามาตลอด ในด้านกีฬายกน�้าหนัก 

กฟผ. สนับสนุนงบประมาณผ่านสมาคมกีฬายกน�้าหนัก

สมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2547 รวมกว่า 

230 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพของนักกีฬายกน�้าหนักทีมชาติไทยให้ทัดเทียม

สากล ให้สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันรายการ

ต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ยัง

จัดการแข่งขัน EGAT ยกน�้าหนักเยาวชนนานาชาติ  

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ที่โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัด

ราชบุรี อีกด้วย

 ในอนาคต กฟผ. วางแผนในการผลักดันและ

พัฒนากีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า

ทัดเทียมกับนานาประเทศ และหวังให้เป็นอีกหนึ่งชนิด

กีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

 กฟผ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

จดัพธิทีอดกฐินสามคัค ีกฟผ. ประจ�าปี 2561 ณ วดัเวฬวุนั 

ต�าบลนิคม อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมียอด

ท�าบุญเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 2,177,919 บาท สมทบทุน

สร้างพระอุโบสถของวัดเวฬุวัน ซึ่งมีขนาดกว้าง 17 เมตร 

ยาว 24 เมตร เพื่อใช้ส�าหรับท�าสังฆกรรมพระสงฆ์ และ

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจัดประชุมสัมมนา

แก่ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไปท่ีมาปฏบิติัธรรมต่อไป

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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กิจกรรมจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม
 กฟผ. ร่วมสร้างจิตส�านึกเพื่อสาธารณะโดยจัดกิจกรรมจิตอาสา 

“We Go - We Share : ตอน เปิดโลกน้อง ท่องสวนสัตว์” พาเยาวชน

ผู้พิการทางการได้ยิน ทางร่างกาย และทางสติปัญญา จากสถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

เยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้

ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ. เป็นพี่เลี้ยง และยังจัดกิจกรรม “ท�าดีตาม

รอยพ่อ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หน่วยงาน

ราชการ และประชาชนจิตอาสารอบส�านักงานใหญ่ กฟผ. รวมกว่า 200 คน

ร่วมกันท�าความดด้ีวยการท�าความสะอาดถนนและทางเท้าต้ังแต่บรเิวณหน้าประต ู 1 

กฟผ. ไปจนถึงภายในวัดวิมุตยาราม

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ความช่วยเหลือในภารกิจค้นหาทีมฟุตบอล

หมูป่า ณ ถ�้าขุนน�้านางนอน โดยสนับสนุนระบบไฟฟ้า เครื่องมือ และ

บุคลากร รวมถึงนักประดาน�้าอีกด้วย

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กฟผ. จัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพา

ตนเองได้ ตามปรัชญาพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในปี พ.ศ. 2561  

โครงการชีววิถีได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้กับโรงเรียนพะแสง ต�าบลพะแสง 

อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม  

“Living with Nature & Drawing Your Future” ครัง้ที ่2 “ชวีวถิ ีวถีิพอเพยีง” 

โดยมีครอบครัวรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคัดเลือกจากการสมัครผ่าน

สถานีวิทยุ FM.92 รายการโลมาลั้นลา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี
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กฟผ. กับการสนับสนุนชุมชน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 กฟผ. ด�าเนินงานโดยใส่ใจชุมชนตลอดมา จึงจัดกิจกรรมและ 

มอบความช่วยเหลือให้กับชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและสืบสาน

ประเพณีท้องถิ่นไว้ ในปี พ.ศ.2561 กฟผ. ได้ด�าเนินงานเพื่อชุมชนต่าง ๆ 

ในการสร้างอาชีพ โดยจัดตั้งโครงการ “การพัฒนาโรงงานต้นแบบการ

ผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” สนับสนุน 

โรงสข้ีาวแก่ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองยาง จงัหวัดกระบี ่และศนูย์การเรยีนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดปทุมธานี 

 นอกจากน้ียังเข้าร่วมโครงการปลูกป่าแลกข้าว ปีที่ 6 ประจ�าปี 2561  

ณ วัดแสนทอง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบความเอื้ออาทรและ

ตอบแทนคนต้นน�า้ ท่ีคอยดูแลรักษาป่าต้นน�า้ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ และโครงการ

เพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชน จังหวัดบึงกาฬ จากความ

ร่วมมือระหว่าง กฟผ. การยางแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขที่

ยั่งยืนของชุมชน

  กฟผ. สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ในประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 กฟผ. ร่วมกับจังหวัดล�าปาง จัดการแข่งขัน

เดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ณ อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง และจัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ณ กฟผ.

แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดล�าปาง และสร้างรายได้

ให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนในอ�าเภอแม่เมาะได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน

 กฟผ. เห็นความส�าคัญของการศึกษาจึงมอบทุนการศึกษาใน

โครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ ธารน�า้ใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ ซึ่งเป็น

โครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสด้านการ

ศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อ�าเภอเวียงแหง และมอบทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจ�าปี 2561 เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาการศึกษาของชาติ แลสนับสนุนเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ลิกไนต์-ไอน�้า โอเพ่น’61 เพื่อน�ารายได้ช ่วยเหลือสาธารณะ

ประโยชน์และการศึกษาแก่นักเรียนในอ�าเภอแม่เมาะอีกด้วย

  กฟผ. นอกจากใช้การสนับสนุนเยาวชนในด้านทุนทรัพย์แล้ว ยังจัด

ตั้งโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเปิดโอกาสให้เยาวชน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกด้วย ในปี 2561 กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนในโครงการ Move World Together  

ซึ่งจัดมาเป็นปีท่ี 6 แล้ว เพื่อเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมสร้าง

พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง

สังคมที่ มีความสุขอย่างยั่งยืน และร่วมมือกับเครือข่ายจังหวัดน่าน  

ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 3 ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชน

คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม “คิด ท�า พูด” ในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าต้นน�้า เพื่อน้อมสืบสานพระราชปณิธาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลรักษาป่าและน�้า

 นอกจากนี้ยังจัดโครงการ EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 เพื่อมุ่งส่งเสริม

ให้นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 10 สถาบันการศึกษาชั้นน�าของ

ประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภารกิจหลักของ กฟผ. และเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็น

องค์การแห่งทางเลือก  
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นวัตกรรมรักษ์พลังงาน

โครงการแว่นแก้ว

 กฟผ. มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดย

เป ิดตั วอาคารส� านักงานอุบลราชธานีแห ่ ง ใหม ่  

ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด ECO Office Building  

เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐานอาคารเขียว 

(TREES) หรือเกณฑ์การประเมินความยัง่ยนืทางพลงังาน

และสิ่งแวดล้อมไทยส�าหรับการก่อสร้างและปรับปรุง

โครงการใหม่ ประเภท New Construction (NC) ของ

สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ระดับ Gold นอกจากนี้ 

ยังออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อเข้าถึงผู้ใช้

งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่จะเข้า

มาติดต่องานอีกด้วย

 นอกจากน้ี กฟผ. ยังเข้าร่วมโครงการน�าร่อง  

“การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า” 

ซึ่งเป็นการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าในกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล โดยเปิด EV Charging Station ให้รถบัส 

EV ในโครงการน�าร่องของ ขสมก. เข้ามาชาร์จไฟได้ที่  

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง โดยไม่คิดค่าใช้

จ่ายอีกด้วย

 จากพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุน

ทรัพย์จ�านวน 60,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มี

ปัญหาสายตา กฟผ. ร่วมกับ ธนาคารแว่นตาโรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ บริษัทหอแว่น กรุ๊ป 

จ�ากัด จึงร่วมกันก่อตั้ง “โครงการแว่นแก้ว” ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2546  เพื่อด�าเนินการออกหน่วยวัดสายตา

ประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับการรณรงค์รับ

บรจิาคทนุทรพัย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา 

ทั่วประเทศ จวบจนปัจจุบันได้ออกหน่วยให้บริการไป

แล้วรวมทั้งสิ้น 447 หน่วย สามารถช่วยเหลือผู้ที่มี

ปัญหาทางสายตาได้จ�านวนกว่า 262,000 ราย

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการห้องเรียนสีเขียว

 กฟผ. ด�าเนินงานด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบ�ารุงดูแล

รักษาธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เสมอมา ในปี พ.ศ. 2561 กฟผ. ได้จัดกิจกรรม “พัฒนารักษาป่า เสริม

สร้างความรัก สามัคคี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ณ ป่าชุมชนบ้านเขายาย

เที่ยง ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วม

กิจกรรม “ปล่อยปลา และบ�ารุงรักษาต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

63 พรรษา ณ เขื่อนสิริกิติ์ รวมถึงซ่อมแซมฝายชะลอน�้าแบบกึ่งถาวร  

ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านน�้าลีใต้ หมู่ที่ 8 ต�าบลปิงหลวง อ�าเภอนาหมื่น 

จังหวัดน่าน อีกด้วย

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน�้า

ยม ปลูกป่าประชารัฐ - จัดท�าฝายน�า้ล้น ปีที่ 3” เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา

ต้นน�า้ยม โดยการปลูกป่า สร้างฝาย จนป่าต้นน�้าในพื้นที่ได้ฟื้นคืนสภาพ

เพิ่มขึ้น

 กฟผ. จัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี

อุปนิสัย ในการประหยัดพลั งงานไฟฟ ้าและรักษาสิ่ งแวดล ้อม  

โดยการเรียนรู้จากการ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนาน

เพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและน�าไปปฏิบัติ

จนเป็นปกตินิสัย ในปี พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนสีเขียว ได้ส่งมอง

ห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และยังจัดค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน 

ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้

เรื่องพลังงานไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้ไฟฟ้า

อย่างปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนเข้าใจ และ

สามารถน�าไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้างได้ 

 นอกจากนี้โครงการห้องเรียนสีเขียวยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” กับสถาน

ศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวจ�านวน 36 แห่ง

เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน

สถานศึกษาอีกด้วย
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เขื่อนสิริกิติ์
อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	 กฟผ.	 เห็นความส�าคัญถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	 ชุมชน	 และ 

สิ่งแวดล้อมตลอดเสมอมา	จึงด�าเนินงานด้านสังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม

อย่างมุ่งมั่น	 และมุ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้	 กฟผ.	 สังคม	 ชุมชน	 และ 

สิ่งแวดล้อม	สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพราะ

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจ�าปี 2561
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Website  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

www.egat.co.th

Facebook page 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.

www.facebook.
com/env.egat/

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน 2561

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าวังน้อย

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าจะนะ

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าพระนครใต้

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้ากระบี่

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าบางปะกง

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2436 1134 โทรสาร 0 2436 1190
http://www.egat.co.th

พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.


