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ปี 2563 เป็นปีแห่งความเปล่ียนแปลง ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกระแส 
การต่ืนตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมท่ีมีมากขึ้น  
จากปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน น�าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมด้านพลังงานทีมุ่่งเน้นเรือ่ง
พลังงานสะอาดเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
มลภาวะอ่ืน ๆ

กฟผ. ใส่ใจและตระหนักถึงความส�าคัญของ 
สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง 
มุ่งมั่นตลอดมา ไม่เพียงแต่ท�าการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการด�าเนิน
โครงการเท่าน้ัน ยังรวมถึงการสรา้งเครอืข่ายภาคผลิต
ไฟฟ้าให้เข้มแข็ง พร้อมประสานความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนเพื่อลดก๊าซเรอืนกระจกให้บรรลุเป้าหมายของ
ประเทศ นอกจากน้ีได้มุ่งพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในหลาย 

รูปแบบ รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน โดยผสานพลังงาน
หมุนเวียนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสรา้ง
ความรว่มมือ ประสานองค์ความรูร้ว่มกับองค์กรต่าง ๆ 
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อเดินหน้า
ผลักดันไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ
อาเซียน และส่งเสรมิให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์
ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

 อีกหน่ึงประเด็นที่ กฟผ. ให้ความส�าคัญ คือ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศ มีการสนับสนุนสถาบันการศึกษาและชุมชน  
ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการด�าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถปรบัตัวอยู่ในโลกแห่ง
การเปล่ียนแปลงน้ี และใช้ชีวติอยา่งเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน

บทน�ำ



สำรบัญ

เกี่ยวกับ กฟผ.

นโยบำยคุณภำพ 
ควำมปลอดภัย 
สุขภำพอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม

กำรศึกษำและจัดท�ำ
รำยงำนกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กำรดูแลสิ่งแวดล้อม
และกำรควบคุมมลสำร

กำรบริหำรจัดกำร
ก๊ำซเรือนกระจก

กระบวนกำรมีส่วนร่วม
และรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชน
และผู้มีส่วนได้เสีย

กำรส�ำรวจทัศนคติ
และควำมคิดเห็นของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟำ้

นวัตกรรมและควำมร่วมมือ
ทำงวชิำกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม
และสังคม

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

รำงวัลแห่ง
ควำมภำคภูมิใจ
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เกี่ยวกับ กฟผ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มาและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�าหนดและประเทศใกล้เคียง พรอ้มท้ัง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

หลักนิติธรรม

รกัองค์การ

Sense of Belonging Performance excellence Ethic and Integrity Enthusiam for Innovation Devotion to Society
S P E E D

มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม น�าด้วยนวัตกรรม ท�าประโยชน์เพื่อสังคม

มีความรกั ผูกพัน 
แ ล ะ รู้ สึ ก เ ป็ น
เจ้าขององค์การ

ท�างานอย่างมือ
อาชพี มคีวามเก่ง
ในงานหลายด้าน

มีแนวทางปฏิบัติ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จ ริย ธ ร ร ม แ ล ะ
หลักธรรมาภิบาล

แสวงหาวิธีการ
ใหม่ให้ได้ผลลัพธ์
ที่มีประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรือเชิง
สังคม ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนา
งานเพื่ อให้ เกิด
กระบวนการใหม่

มี จิ ต ส� า นึ ก ใ น
ความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ 
สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
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หลักคุณธรรม
หลักความโปรง่ใส
หลักการมีส่วนรว่ม
หลักความรบัผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า

เป็นองค์การหลักเพือ่รกัษาความมัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ. ด�าเนินงานตามธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ธรรมำภิบำล

ค่ ำนิยมองค์กำร

เกี่ยวกับ กฟผ.
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นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย 
สุขภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อม

กฟผ. มุ่งมั่นบรหิารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 
ในการบรหิารองค์การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศและสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2562 จึงมี
การด�าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ และประกาศนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม กฟผ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

จัดให้มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สามารถบริหารงานได้อย่างมี
คุณภาพ เกิดความปลอดภัย  
มสุีขภาพอนามยัท่ีดี มสีวัสดิภาพ
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่
การรับรองระบบการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานในระดับ
สากลอย่างต่อเน่ือง

มุง่มัน่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ระเบียบ ขอ้บังคับ และ
ข้ อ ก� า ห น ด ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ด้ า น
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิด
การด�าเนินงานด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 
และสิง่แวดล้อม อยา่งจรงิจังและ
ยั่งยืน

นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
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ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ
ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ ไ ด้ รับ ค ว า ม รู ้
เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาทัศนคติ 
สร้าง จิตส�า นักด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ กฟผ. 
เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง คุ ณ ภ า พ  
มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
แ ล ะ มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ด้ า น 
สิ่งแวดล้อม

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  
ก า ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต  ก า ร ล ด 
ความสูญเปล่าให้เกิดการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
น� าไปสู่ การสร้างนวัตกรรม 
ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน
และสิง่แวดล้อม โดยใชท้รพัยากร
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่ ง มั่ น ด� า เ นิ น ก า ร ล ด 
ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ทั่ ว ทั้ ง 
องค์การ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบำยคุณ
ภำพ ควำมปลอดภัย 

สุขภำพอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม
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ภาพรวมโครงการทีศึ่กษาด้านสิง่แวดล้อม ปี พ.ศ. 2563
โครงการทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมัติ
หน่วยงานอนุญาตโครงการใน ปี พ.ศ. 2563
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กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

กฟผ. ให้ความส�าคัญในการศึกษาและประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเครง่ครดัตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยใช้หลักวิชาการ 
ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการที่อาจ 
มผีลต่อทรพัยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สงัคม และสขุภาพ เพือ่หาแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ พรอ้มกับเสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
ทั้งในระยะก่อสรา้งและระยะด�าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ในปี พ.ศ. 2563 กฟผ. ได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 รูปแบบตามประเภทและขนาด
โครงการ ได้แก่

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัโครงการ กิจการ หรอืการด�าเนินการ
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact  
Assessment: EHIA)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA)

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of Practice: CoP)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(Initial Environmental Examination: IEE)

รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Assessment: ESA)

EHIA

EIA

CoP

IEE

ESA

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ภำพรวมโครงกำรที่ศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563

EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ทดแทน เครือ่งที่ 8-9
EIA โครงการสถานีเก็บรกัษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเปน็
ก๊าซแบบลอยน�า (Floating Storage 
and Regasification Unit: FSRU) 
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน
EIA โครงการท่าเทียบเรอื FSRU
EIA โครงการโรงไฟฟา้น�าพองทดแทน
 

1.
 
2. 
 

 
3. 
4. 

EIA โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2)
EIA โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้า
พระนครใต้
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา3          
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน 
(ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร – อุบลราชธานี1) – 
อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�า
รว่มกับโรงไฟฟ้าพลังน�า เขื่อนสิรนิธร               

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 

โครงกำร
ที่อยู่

โครงกำรที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบ

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)
EIA โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1
EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ล�าพูน3 - สบเมย  
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�าชั้นที่ 1)
EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�า – เขื่อนภูมิพล (ส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�าชั้นที่ 1)
EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมโครงการ 
โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติยท์ุน่ลอยน�า – วชริาลงกรณ (ส่วนทีพ่าดผา่น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�าชั้นที่ 1)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย  
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – 
สุราษฎรธ์านี2 (วงจร3และ4) (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ – สตูล  
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
IEE โครงการระบบเคเบิลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม – เกาะสมุย

EIA โครงการโรงไฟฟา้สรุาษฎรธ์านี ชุดที ่1-2
EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230  
กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�าชั้นที่ 1)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500  
กิโลโวลต์ แมเ่มาะ3 - ล�าพนู3 (สว่นทีพ่าดผา่น
พื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230  
กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรกัษ์เพิ่มเติม)

5. 
6. 

 
7. 

 
8.

1. 
2. 
3. 
 
4. 

 
5. 
 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
9.

โครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงศึกษำ

ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงกำรทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกหนว่ยงำนอนมุตัิ 
/หน่วยงำนอนุญำตโครงกำรใน ปี พ.ศ. 2563

โครงกำรตำมแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย

โครงกำรโรงไฟฟำ้วงันอ้ย (ทดแทนชดุที ่1-2)
โครงการโรงไฟฟา้วงัน้อย (ทดแทนชุดที ่1-2) ต้ังอยูท่ีต่�าบล

ขา้วงาม อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยา เป็นโครงการ
ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 
2579 (PDP2015) ท่ีก่อสร้างเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย  
ชุดที่ 1-2 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี พ.ศ. 2562 โดย
ออกแบบเป็นโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม ขนาดก�าลังการผลิต
ติดต้ังสูงสุด 1,470 เมกะวัตต์ ใชก๊้าซธรรมชาติเปน็เชือ้เพลิงหลัก
และใชน้�ามนัดีเซลเปน็เชือ้เพลิงส�ารอง ซึง่เข้าข่ายโครงการทีต้่อง
จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติเห็นชอบ
รายงานฯ เมือ่วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 ทัง้น้ีโครงการโรงไฟฟา้
วังน้อย (ทดแทนชุดท่ี 1-2) ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) จึงไม่ได้
ด�าเนินการต่อ

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟา้วังน้อยในปัจจุบัน
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โครงกำรโรงไฟฟ ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ทุน่ลอยน�้ำรว่มกับโรงไฟฟำ้พลงัน�้ำ เขือ่นสริินธร

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�ารว่ม
กับโรงไฟฟ้าพลังน�า เข่ือนสิรนิธร ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขื่อนสิรนิธร 
ต�าบลนิคมสรา้งตนเองล�าโดมน้อย อ�าเภอสิรนิธร จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นโครงการตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) ซึ่งเป็น
โครงการน�าร่องโครงการแรกของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ฯ  มีก� า ลั งการผลิตไฟฟ้าสุทธ ิ 
(Net Output) 45 เมกะวัตต์(ac) และก�าลังการผลิตติดต้ัง 
58.5 เมกะวัตต์(dc) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono  
Crystalline Silicon แบบ Bifacial MONO PERC Half-Cell 
Double Glass Module มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าสูง และมีความทนทานต่อความชื้นสูงเหมาะส�าหรบั 
การติดต้ังในน�า นอกจากน้ีทุ่นลอยน�าผลิตจากพลาสติก 
HDPE ทนต่อการกัดกรอ่นจากแสง UV โดยโครงการเข้าขา่ย
ต้องจัดท�ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ
รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) 
ทัง้น้ีรายละเอียดการได้รบัความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมติั 
และหน่วยงานอนุญาตโครงการ ดังน้ี  

• ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)                 . 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติ 
เห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ล�าดับที่ 88(1) ให้แก่ 
กฟผ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน เลขท่ี (กกพ.) 02-24/2563 ลงวันท่ี  
5 มิถุนายน 2563)

• ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า          . 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติ 
เห็นชอบการแก้ไขข้อมูลขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังของ
ชุดเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าชนิดกังหันน�าในใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟา้ และเห็นชอบการขยายขนาด
ก�าลังการผลิตติดต้ังจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบติดต้ัง
บนทุ่นลอยน�าในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2563 (ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า เลขท่ี กกพ 01-1(2)/52-005  ลงวันที่  
19 กุมภาพันธ ์ 2552 โดยเงื่อนไขประกอบการอนุญาต
ในภาคผนวก ก ได้แสดงข้อมูลการได้รบัอนุญาตของ 
โรงไฟฟ้าเข่ือนสิรินธร ไว้เป็นล�าดับท่ี 1 ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2552 และของโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�าเข่ือน 
สิรนิธร ไว้เป็นล�าดับที่ 2 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563)

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�า
รว่มกับโรงไฟฟา้พลังน�า เขื่อนสิรนิธร
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โครงกำรตำมแผนของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
จำก FSRU ไปยังโรงไฟฟำ้พระนครใต้

โครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�า (FSRU) ไป
ยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เปน็การเตรยีมโครงสรา้งพ้ืนฐานเพือ่
รองรับการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในอนาคต  
และจัดส่ง ก๊าซธรรมชาติให้ กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้  
โดยสามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในอัตราประมาณ  
700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรอืประมาณ 5 ล้านตันต่อปี 
โครงการมีจุดเริ่มต้นจากสถานี FSRU บริเวณอ่าวไทย 

ตอนบน (ระยะทางวางท่อในทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร) 
และไปสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ 
(ระยะทางวางทอ่บนบกประมาณ 38 กิโลเมตร) รวมระยะทาง
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ประมาณ 58 
กิโลเมตร ซึ่ ง เข้าข่ายโครงการที่ ต้องจัดท�ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย กก.วล. มีมติ
เห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนที่แสดงที่ ต้ังโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟา้พระนครใต้
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โครงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟำ้

โครงกำรระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้ 500 กโิลโวลต์ 
ทุ่งสง - สงขลำ3 (ส่วนที่พำดผ่ำนพ้ืนท่ีปำ่
อนุรักษ์เพ่ิมเติม)

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ 230 กิโลโวลต์  
จดุตดัตอน (ระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้ 230 กโิลโวลต์ 
ยโสธร - อุบลรำชธำนี1) - อุบลรำชธำนี1  
(ส่วนที่พำดผ่ำนพ้ืนที่ปำ่อนุรักษ์เพ่ิมเติม)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - 
สงขลา3 เป็นส่วนหน่ึงในโครงการปรบัปรุงระบบส่งไฟฟ้า
บรเิวณภาคใต้ตอนล่าง โดยการก่อสรา้งระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ เพื่อเสรมิความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้
ในระยะยาว ให้สามารถรองรบัความต้องการไฟฟ้าของภาค
ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภาคใต้ 
แ ล ะ ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า ที่ ไ ม่ เพี ย ง พ อ ต่ อ 
ความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  โครงการฯ  
เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรธีรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา3 อ�าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา มีระยะทางประมาณ 211.29 กิโลเมตร 
โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาด
ผา่นพืน้ท่ีป่าอนุรกัษ์เพ่ิมเติม จึงต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) และได้รับความเห็นชอบจาก 
คชก. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563    

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์  
จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - 
อุบลราชธานี 1) - อุบลราชธานี 1 เป็นระบบโครงขา่ยไฟฟา้เดิม
ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯ เชื่อมโยงจาก
จุดตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - 
อุบลราชธานี 1 ต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 1 
ต�าบลขามใหญ ่อ�าเภอเมอืงอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 
ระยะทางประมาณ 19.1 กิโลเมตร โดยแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
เพิ่มเติม จึงต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น (IEE) และได้รบัความเห็นชอบจาก คชก. เม่ือวันที่  
13 สิงหาคม 2563

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กำรศึกษำและจัดท�ำรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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การจัดการด้านคุณภาพอากาศ
การจัดการด้านระดับเสียง
การจัดการและการควบคุมคุณภาพน้ํา
การดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการสิง่แวดล้อมตามระบบ ISO 14001
ระบบเฝา้ระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟา้ของ กฟผ. : AR-QADS (อากาศ)
Circular Economy กบัการดําเนินงานของ กฟผ.
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กฟผ. มุ่งเน้นการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการป้องกัน 
ควบคุม และลดมลสารท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสรา้งเสรมิสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน 
โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อการอยู่รว่มกันอย่างยั่งยืน

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

กำรจัดกำรด้ำนคุณภำพอำกำศ
กำรเฝำ้ระวัง ควบคุม และติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศ 
ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง

กฟผ. ติดต้ังระบบการติดตามตรวจสอบมลสารทาง
อากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง  
(Continuous Emission Monitoring System: CEMS) โดย
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX) และฝุ่นละออง (Particulate Matter : PM) 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศจากการผลิต

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

กำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด โดยรายงานผลการตรวจวัดแบบ 
ต่อเน่ืองให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบ
ผา่นจอแสดงผลการตรวจวดั ปา้ยประกาศหน้าโรงไฟฟา้ และ
ในเว็บไซต์โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

การตรวจสอบมลสารทางอากาศจากปล่องโรงไฟฟา้
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กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป

กฟผ. มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปอย่างต่อเน่ือง (AAQMS) ตลอด 24 ช่ัวโมง และ 
การตรวจวัดแบบครัง้คราว ปีละ 2 ครัง้ ในบรเิวณพื้นที่ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของชุมชน โดยตรวจวัดฝุ่น
ละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย โดยม ี
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด ให้ กั บ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ  
หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชน ระบบการตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโรง
ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็ และควบคุมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

ทั้งน้ี กฟผ. ได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
การท�างานของระบบติดตามตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) และระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปอยา่งต่อเน่ือง (AAQMS) อยา่ง
สม�าเสมอ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้กับชุมชน

การตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป
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หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง
SO2 (ppm) NOx (ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3)

ความเข้มข้น มาตรฐาน ความเข้มข้น มาตรฐาน ความเข้มข้น มาตรฐาน

โรงไฟฟา้แม่เมาะ

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 8 ลิกไนต์ 13.72 - 152.31 320 174.82 - 296.45 500 6.60 - 6.66 180

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 9 ลิกไนต์ 10.04 - 136.68 320 122.35 - 310.39 500 4.33 - 6.15 180

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 10 ลิกไนต์ 14.64 - 128.14 320 101.15 - 271.48 500 4.08 - 4.94 180

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 11 ลิกไนต์ 9.23 - 132.20 320 168.13 - 275.20 500 4.98 - 5.67 180

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 12 ลิกไนต์ 6.02 - 110.81 320 151.61 - 268.60 500 5.65 - 6.16 180

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 13 ลิกไนต์ 16.53 - 117.99 320 150.00 - 280.53 500 6.86 - 6.87 180

ทดแทน เครือ่งที่ 4-7 (T1) ลิกไนต์ 24.20 - 86.00 180 55.56 - 92.03 200 2.21 - 2.28 80

โรงไฟฟา้บางปะกง

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 3
ก๊าซธรรมชาติและ

น�ามันปาล์มดิบ
0.76 - 0.90 320 108.14 - 183.70 200 0.27 - 0.36 120

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.41 - 2.80 320 65.16 - 132.19 200 0.26 - 3.46 120

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.00 - 1.12 60 104.31 - 177.32 230 13.44 - 14.99 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 0.28 - 0.60 20 44.74 - 62.80 120 0.24 - 0.59 60

โรงไฟฟา้กระบี่

พลังความรอ้น เครือ่งที่ 1 น�ามันเตา 2.30 - 6.35 450 64.80 - 100.72 180 25.65 - 42.92 120

โรงไฟฟา้พระนครใต้

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.24 - 0.72 60 28.17 - 32.89 175 0.77 - 1.38 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.91 - 11.20 20 69.98 - 78.11 120 0.47 - 1.05 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.47 - 0.53 20 30.61 - 32.16 120 0.20 - 1.47 60

โรงไฟฟา้วังน้อย

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.33 - 0.96 60 71.41 - 130.52 175 0.50 - 6.45 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.37 - 1.56 20 13.01 - 19.63 120 0.80 - 1.70 60

โรงไฟฟา้น�าพอง

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 3.06 - 4.14 60 223.73 - 234.21 250 1.20 - 6.30 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 3.00 - 4.49 60 232.40 - 244.61 250 1.40 - 3.80 60

โรงไฟฟา้จะนะ

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.25 - 0.87 20 29.78 - 37.47 120 0.24 - 0.80 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.47 - 0.74 20 8.08 - 12.44 120 0.24 - 0.90 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 2 น�ามันดีเซล 1.46 35 70.62 144 0.80 35

โรงไฟฟา้พระนครเหนือ

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.41 - 1.52 20 35.17 - 73.01 120 2.11 - 3.38 60

พลังความรอ้นรว่ม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.14 - 0.54 20 6.43 - 10.12 120 0.85 - 3.00 60

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องโรงไฟฟำ้ กฟผ. ปี 2563

ที่มา: ฝา่ยสิ่งแวดล้อมโครงการ (มกราคม, 2564)
หมายเหตุ: โรงไฟฟา้พลังความรอ้นรว่มบางปะกง ชุดที่ 4 ได้ถูกปลดออกจากระบบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
                 โรงไฟฟา้พระนครใต้ ชุดที่ 4 หน่วยที่ 1 จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563
                 โรงไฟฟา้พระนครใต้ ชุดที่ 4 หน่วยที่ 2 จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

กำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร
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กำรจัดกำรด้ำนระดับเสียง
กฟผ. มีมาตรการติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อควบคุม

ระดับเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงอาจส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและผู้ปฏิบติังาน กฟผ. โดยด�าเนิน
ก า ร ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง ต้ั ง แ ต่ ร ะ ย ะ ก่ อ น ก่ อ ส ร้า ง  
ระยะก่อสรา้ง และระยะด�าเนินการ ได้แก่ การตรวจวัดระดับ
เสยีงภายในพ้ืนทีป่ฏิบติังาน (Workplace Noise) ระดับเสยีง
ของอุปกรณ์และเครือ่งจักรขนาดใหญ่ การจัดท�าแผนที่เส้น
ระดับเสียง (Noise Contour) การตรวจวัดระดับเสียงแบบ
แยกความถ่ีด้วยเครือ่งมอืท่ีทันสมยั เพือ่หาแหล่งก�าเนิดเสยีง
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบ
โครงการ รวมถึงการตรวจวัดระดับเสยีงโดยทัว่ไป (Ambient 
Noise)  บรเิวณชุมชนรอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
เพื่อจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

การจัดการด้านระดับเสียง
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กำรจัดกำรและกำรควบคุมคุณภำพน�้ำ

น�้ำทิ้งจำกกระบวนกำรหล่อเย็น 

น�ำ้ทิง้จำกกระบวนกำรผลติ และกำรอปุโภค-
บริโภค 

กฟผ. มีการใชน้�าในกระบวนการต่าง ๆ  ส�าหรบัการผลิต
ไฟฟ้า โดยใช้น�าจากแหล่งน�าใกล้เคียง เช่น แม่น�า คลอง หรอื
อ่างเก็บน�า โดย กฟผ. จะควบคุมปรมิาณการสูบน�าดิบจาก
แหล่งน�าให้ไม่เกินจากปริมาณท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การสบูน�า ส�าหรบัการควบคมุและจัดการน�าทิง้ของโรงไฟฟา้
พลังความรอ้น และโรงไฟฟา้พลังความรอ้นรว่ม สามารถแบง่
ตามกระบวนการเป็น 2 ประเภท ได้แก่

มกีารบ�าบดัและควบคมุคณุภาพน�าทิง้จากกระบวนการ
ผลิตและการอุปโภคบรโิภคให้มค่ีาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตาม
ทีก่ฎหมายก�าหนด โดยน�าทิง้จะมกีารน�ามาใชร้ดน�าต้นไมแ้ละ
พืน้ทีสี่เขยีวของโรงไฟฟา้ เปน็การน�าน�าทิง้กลับไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของโรงไฟฟ้าให้มากที่สุด

มีการควบคุมคุณภาพน�าทิ้งให้มี ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด และค่าควบคุมตามท่ี
ก�าหนดเพ่ิมเติมไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมฯ ของโรงไฟฟ้า ก่อนระบายกลับสู่แหล่งน�า 
ตามเดิม

นอกจากการควบคุมคุณภาพน�าทิ้งแล้ว กฟผ. ยังมี 
การติดตามตรวจสอบคณุภาพน�าทิง้ทัง้ 2 ประเภท เปน็ประจ�า
ทุกเดือน พรอ้มทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน�าในแหล่งน�า
สาธารณะ ซึ่งเป็นแหล่งน�าใช้ และแหล่งรองรบัน�าทิ้งของ 
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าตามฤดูกาล เพื่อควบคุม
คุณภาพน�าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเครง่ครดั 
และยงัเปน็การติดตามผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อคณุภาพน�า 
และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�าจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

กำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร
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กำรด�ำเนินงำนด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

กำรจดักำรสิง่แวดล้อมตำมระบบ 
ISO 14001

กฟผ. ตระหนักถึงการด�าเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อการฟื้ นฟู และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้า จึงได้ด�าเนินโครงการ และ
กิจกรรมเพ่ือการฟื้ นฟู และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า เขื่อน และพื้นที่บรเิวณเขต
สายส่งอย่างต่อเน่ือง อาทิ  

• โครงการปลูกป่าต้นน�า ป่าชายเลน และป่าชุมชน  

• โครงการเขตอนุรกัษ์พันธุป์ลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน�า
เขื่อนอุบลรตัน์) 

• โครงการอนุรัก ษ์พัน ธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าร ิ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีสนองพระราชด�ารโิดย กฟผ. บรเิวณ 17 พื้นที่ 
ของ กฟผ. ครอบคลุมพื้นที่ของโรงไฟฟ้า และเขื่อน

• โครงการติดตามตรวจสอบทรพัยากรนิเวศในน�า และ
ผลิตผลชีวภาพทางทะเลของท่าเทียบเรอืขนถ่ายน�ามัน
เชือ้เพลิง ส�าหรบัโรงไฟฟา้พลังความรอ้นกระบ่ี (ปะการงั 
หญ้าทะแล และพะยูน)

• กิจกรรมการปล่อยพันธุส์ัตว์น�าลงสู่แหล่งน�า 

จากการด�าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการฟื้ นฟู  
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองเสมอมา กฟผ. จึง
ได้เสนอโครงการและกิจกรรมต่อส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงเป็นโครงการ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ และมาตรการตาม
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2560 - 2564 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพของประเทศไทยให้สามารถบรรลเุปา้หมายระดับชาติ

กฟผ. ได้น�าระบบการจัดการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน
สากล ISO 14001 มาใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตกระแสไฟฟา้เพือ่เสรมิสรา้งความเช่ือมัน่ให้กับชุมชน
และสังคมในเรือ่งการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563  
มีหน่วยงานของ กฟผ. รวม 22 แห่ง ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 จากหน่วยงานให้การรับรอง  
(Certification Body : CB) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า 7 แห่ง  
เข่ือน 14 แห่ง และเหมอืงถ่านหิน 1 แห่ง นอกจากน้ีสถานีไฟฟา้
แรงสูงของ กฟผ. ได้น�ามาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้
ในหน่วยงาน เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
สากลครอบคลุมต้ังแต่การผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้า

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร
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ระบบเฝำ้ระวังคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟำ้
ของ กฟผ. : AR-QADS (อำกำศ)

กฟผ. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ หรอืโปรแกรม “AR-QADS” หรอื “อากาศ” 
(AiR Quality Automated-program for Decision-making 
Support) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. โดย
โปรแกรม AR-QADS อาศัยการน�าเข้าชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ 
เช่น อุตุนิยมวิทยา ภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาเป็น
ค่าต้ังต้นในการค�านวณ และใช้ระบบคลัสเตอรค์อมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงในการประมวลผล ได้ผลลัพธอ์อกมาเป็นข้อมูล
ลมและสภาพอากาศแบบรายชั่วโมง ท่ีพยากรณ์ล่วงหน้าได้
ถึง 7 วัน ใน 9 พื้นที่ ได้แก่ พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าและเหมือง
แม่เมาะ พ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
กระบี่ และเส้นทางเดินเรอืโรงไฟฟ้ากระบ่ี พ้ืนที่อ�าเภอเทพา 
และเส้นทางเดินเรอือ�าเภอเทพา พ้ืนท่ีคาบสมุทรอินโดจีน 
พ้ืนที่ล�าตะคอง และพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบพยากรณ์ฯ ส�าหรบั
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพัฒนา 
แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2565

 ข้อมูลที่ได้น้ีจะน�าไปใช้คาดการณ์ทิศทางการแพร่
กระจายของมลสารจากปากปล่องโรงไฟฟ้า รวมทั้ง 
คาดการณ์ความสามารถในการเจือจางมลสารในแต่ละชัว่โมง
ล่วงหน้า เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาคุณภาพอากาศที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ผลท่ีได้ยังสามารถใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผนการผลิตไฟฟา้ และวางแผนบ�ารุง
รกัษาอุปกรณ์บ�าบัดมลสารอีกด้วย

ที่ผ่านมา ข้อมูลจากโปรแกรม AR-QADS ได้ถูกน�าไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 

• ใช้ผลการพยากรณ์ลมเพื่ออธิบายปัญหาการเกิดเสียง
รบกวนในพื้นที่ชุมชนแม่เมาะ 

• ใช้ข้อมูลความเรว็ลมในการคาดการณ์พลังงานลมใน
พื้นที่โรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง 

• น�าข้อมูลไปใช้ส�าหรับการวางแผนและก�าหนดวัน 
การทดสอบเดินเครื่องครั้งแรกของโครงการพัฒนา 
โรงไฟฟา้ทดแทนโรงไฟฟา้พระนครใต้ ระยะที ่1 เครือ่งท่ี 
2 เพ่ือไม่ให้ฝุ่นและควันจากการทดสอบเดินเครือ่งส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

• น�าข้อมูลไปใช้ส�าหรับการวางแผนและก�าหนดวัน 
การทดสอบเดินเครื่องครั้งแรกของโครงการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครือ่งที่ 1 เพื่อไม่
ให้ฝุ่นและควันจากการทดสอบเดินเครือ่งส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

นอกเหนือจากน�าโปรแกรม AR-QADS ไปใชใ้นการผลิต
ไฟฟา้ และดแูลส่ิงแวดล้อมแล้ว กฟผ. ยังได้น�าระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรน้ี์ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมในพื้นที่อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เช่น ด้านประมง เพื่อให้ชุมชนได้ตรวจสอบ
สภาพอากาศก่อนออกเรือประมง ด้านการเตือนภัยจาก
ปญัหาหมอกควนัขา้มแดน และการเตือนภัยจากสภาพอากาศ
รุนแรง นอกจากน้ียงัมกีารสง่ขอ้มลูให้ชุมชนผ่านชอ่งทางไลน์
กลุ่มของชุมชน เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี 
สามารถเขา้ชมรายละเอียดต่าง ๆ  รวมถึงผลการพยากรณ์ได้
บนเว็บไซต์ http://tairgle.egat.co.th

กำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร
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Circular Economy กับกำรด�ำเนินงำนของ กฟผ.
Circular Economy หรอื เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง 

ระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพ
หรอืให้ชวีติใหมแ่ก่วสัดตุ่าง ๆ  ในวัฏจักรชวีติผลิตภัณฑ ์แทนที่
การทิ้งเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค โดยน�าวัสดุที่เป็น 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันกลับมาสรา้งคุณค่าใหม่ 
หมนุเวยีนเปน็วงจรต่อเน่ืองโดยไมมี่ของเสีย นอกจากน้ียงัมุง่
เน้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสรา้งความสมดุลใน
การหมุนเวยีน วัสดกุลับมาใชใ้หมค่วบคู่ไปกับการสรา้งระบบ
และการออกแบบที่มีประสิทธภิาพเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ

กฟผ. ได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรบัใช้ใน 
การด�าเนินงาน โดยเปล่ียนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแนวตรง 
(Linear Economy) ที่ก่อให้เกิดของเหลือท้ิงและของเสีย
ตกค้างในระบบนิเวศ สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้น 
หลักการคงคณุค่าของทรพัยากร ให้ความส�าคัญเรือ่งการน�า
วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ครอบคลุมไปถึงการออกแบบและ 
การบรกิารทีเ่ปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่ม
ศกัยภาพความสามารถในการแขง่ขนั และการเติบโตสูร่ะบบ
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมมลสำร

Outline of A Circular Economy
อ้างอิงจาก Ellen MacArthur Foundation
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นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์การ
การดําเนินงานโครงการ REC ทางเลือกใหม่ทีช่่วยสนับสนุนการเปลีย่นผ่าน
จาก NAMA สู่ NDC 
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การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์การ
การดําเนินงานโครงการ REC ทางเลือกใหม่ทีช่่วยสนับสนุนการเปลีย่นผ่าน
จาก NAMA สู่ NDC 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยน้อมรบั
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศมาผนวกกับ 
การด�าเนินงานขององค์การในฐานะรฐัวิสาหกิจผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ของไทย ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงในการรกัษาระดับความเขม้ขน้ของ
ก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ 

กฟผ. ประกาศนโยบายการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจกฉบบัปรบัปรุง
ล่าสุด ตามประกาศที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

มุง่มัน่ในการเปน็ผูน้�าในการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคผลิตไฟฟา้ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะอาด
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนระยะยาวการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
กฟผ. พ.ศ. 2561- 2573 และเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 

พัฒนาเครอืข่ายการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า 

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดคารบ์อน

ส่งเสริม พัฒนาการด�าเนินการตามมาตรการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของ กฟผ. ทั่วทั้งองค์กร 

ส่งเสรมิการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการลดก๊าซเรอืนกระจก
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

1

2

3

4

5

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
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กฟผ. ได้จัดท�าบัญชีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ขององค์การ โดยอ้างอิงวิธีค�านวณและการรายงานการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัในระดับสากล เพื่อแสดงความโปรง่ใสใน
การเปิดเผยขอ้มลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและน�าขอ้มลูมาใช้
ประกอบการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจกของ กฟผ. โดยได้ด�าเนิน
งานตรวจวัด เก็บข้อมูลและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ครอบคลุมการด�าเนินงานของ กฟผ. ทัว่ประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟา้ประเภท
ต่าง ๆ เหมือง เขื่อน ส�านักงาน และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

ในปี 2563 กฟผ. มีปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมทั้งสิ้น 
31,586,257.97 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (Tonnes of carbon 
dioxide equivalent: tCO2e)  แบ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก 
3 ขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางตรง คือ ก๊าซเรอืนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ กฟผ. เป็น
เจ้าของ ได้แก่ การเผาไหมเ้ชือ้เพลิงฟอสซลิ การใชพ้าหนะ การท�าเหมอืง 
และการใช้ซัลเฟอรเ์ฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ขอบเขตที่ 2 (Scope 2)  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน คือ ก๊าซเรอืน
กระจกที่เกิดจากพลังงานที่ กฟผ. ซื้อมาใช้ในองค์การ และขอบเขตที่ 3 
(Scope 3) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมของ กฟผ. ได้แก่ การใช้กระดาษ และการใช้น�าประปา

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี 2563

รวมทั้งหมด

หน่วย : ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

31,580,334.82 tCO2e

4,947.69 tCO2e

975.46 tCO2e

31,586,257.97 tCO2e

กำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
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กฟผ. เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลักท่ีส�าคัญในการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภายใต้ภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศสามารถบรรลุตาม
เปา้หมายทีว่างไว ้โดยมกีารด�าเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์การ
จาก 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติด
ฉลากอุปกรณ์เบอร ์5 ซึ่ง กฟผ. ได้มีกระบวนการติดตาม ทวนสอบ และ
รายงานผลการลดก๊าซเรอืนกระจก (MRV) ซ่ึงเมื่อได้รบัการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (คบกจ.กฟผ.) แล้ว จะเสนอ
ต่อส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปน็รายป ีเพือ่รวบรวมจัด
ท�าเป็นรายงานของประเทศไทยต่อไป

ส�าหรบัป ี2563 กฟผ. สามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้รวม 8,758,780 
ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งบรรลุเป้าหมายองค์การที่ก�าหนดไว้ที่ 
4,000,000 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 

หมายเหตุ : ปี 2563 เป็นผลการลดก๊าซเรอืนกระจกเบื้องต้น ยังไม่ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. 

กำรด�ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกภำยในองค์กำร
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับมำตรกำร

ผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับมำตรกำร ประจ�ำปี 2562 และปี 2563

มาตรการ
ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก  

(ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปี 2562 ปี 2563

มาตรการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 3,317,418 2,363,965

มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตไฟฟา้ 4,262,443 5,567,363

มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร ์5 796,972 827,452

รวม 8,376,833 8,758,780

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

(คบกจ.กฟผ.) และค�านวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่ง (Grid Emission Factor) ปี 2562 
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กำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำยใต้โครงกำร T-VER กฟผ. ปี 2563

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับโครงกำร

กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อส่งเสรมิการลด
ก๊าซเรอืนกระจกและการตลาดคารบ์อนภายในประเทศมาตั้งแต่ปี 2557 
โดยในปี 2563 กฟผ. ขึ้นทะเบียนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�าเขื่อน 
คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ส�าเรจ็ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�าเขื่อน
แควน้อยบ�ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลกได้รบัการรบัรองปรมิาณการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกจ�านวน 110,266 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก
องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ท�าให้ปัจจุบัน 
กฟผ. มีโครงการ T-VER ทั้งสิ้น 9 โครงการ และมีคารบ์อนเครดิตสะสม
เท่ากับ 308,872 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทับสะแก 
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กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กำรด�ำเนินงำนโครงกำร RAC NAMA 

ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ 
ผลิตไฟฟา้เทา่น้ัน กฟผ. ยงัขยายความรว่มมือสูโ่ครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 
ทีเ่หมาะสมของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ
และเครือ่งท�าความเย็น (RAC NAMA) โดย กฟผ. รบัทุนจาก
กองทุน NAMA Facility ในนามรัฐบาลไทยภายใต้ 
ความรว่มมือกับองค์กรความรว่มมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่ง กฟผ. ได้ด�าเนินงานเป็นผู้จัดการ
เงินทุนต้ังแต่ปี 2560 

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา โครงการ RAC 
N A M A  ไ ด้ มี ส่ ว น ช่ ว ย ผ ลั ก ดั น ใ ห้ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นไทยก้าวสู่
เทคโนโลยีสีเขียว ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนในการส่งเสรมิ
การผลิต การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและการใช้ 
สารท�าความเย็นธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้แก่
บรษัิทเอกชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจ�านวนทั้งสิ้น 9 บรษัิท 
แยกเป็น  4  ประเภทผลิตภัณฑ์  ไ ด้แก่  ตู้ เย็น  ตู้ แช่  

เครื่องท�าความเย็น และเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังให้ 
งบประมาณแก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical 
and Electronic Institute: EEI) ปรบัปรุงห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครือ่งปรบัอากาศให้รองรบัการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติ โดยติดต้ังระบบการตรวจจับ
และแจ้งเตือนการรัว่ไหลของสารท�าความเย็น นอกจากน้ี 
กฟผ. ยังพิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส�าหรบัจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์
ส�าหรบัการฝึกอบรม จ�านวน 8 แห่ง โดยจัดการฝึกอบรมให้
กับครูฝึกและหัวหน้าช่างไปแล้วทั้งสิ้น 13 ครัง้ มีผู้เข้ารว่ม 
การอบรม จ�านวน 222 คน โครงการ RAC NAMA ไม่เพียง
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า  48,000  
ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่ยังสรา้งประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาช่างฝีมือแรงงาน  
การส่งเสรมิการตลาด และการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม สรา้ง
ความตระหนักเก่ียวกับเทคโนโลยกีารท�าความเยน็สีเขียวและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้พรอ้มรองรบัอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเยน็ทีม่กีารปรบัเปล่ียน
มาใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติมากขึ้น 

งาน Green Cooling Revolution: 
NAMA Fund and the Future of Thai Industry
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กำรด�ำเนินงำนโครงกำร REC ทำงเลือกใหม่
ทีช่ว่ยสนบัสนนุกำรเปลีย่นผำ่นจำก NAMA สู ่NDC 

ในปี 2563 การด�าเนินนโยบายตามเจตจ�านงการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศไทย หรือ  
Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) ก�าลัง
จะสิ้นสุดลง และเปล่ียนผ่านเข้าสู่การด�าเนินนโยบายตาม 
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศก�าหนด หรือ 
Nationally Determined Contribution (NDC) ในปี 2564 
ซึ่งประเทศมีเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกที่มากขึ้น และ
จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมี
จ�านวนมากเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคเอกชน เพือ่
ให้บรรลุเปา้หมายการด�าเนินกิจการอยา่งยัง่ยนื แต่มขีอ้จ�ากัด
ในด้านการลงทุนหรอืพื้นที่ส�าหรบัสรา้งระบบผลิตไฟฟ้าของ
ตนเองท�าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ 
กฟผ. เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาและส่งเสรมิธุรกิจ
ซื้อ-ขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy Certificates: REC)  ให้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย

การด�าเนินงานของกลไก REC เป็นการสนับสนุนให้ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขายสิทธปิรมิาณไฟฟ้าที่
ผลิตซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานกลาง 
(Issuer) เพื่อให้ผู้ซื้อสิทธิน�าไปใช้ยืนยันการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีนน้ัน ๆ  โดยปรมิาณไฟฟา้ 1 เมกะวตัต์-ชัว่โมง 
(MWh) คิดเป็น 1 REC  ซึ่งกระบวนการรบัรองของกลไก REC 

สามารถตรวจสอบได้ จึงมคีวามโปรง่ใส น่าเช่ือถือ  โดย กฟผ. 
ได้รบัการคัดเลือกจาก The International REC Standard 
Foundation (I-REC) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นน�าในกลไก REC 
ให้เป็นหน่วยงานกลางหรือผู้รับรอง (Local Issuer) ใน
ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว นอกจากการเป็นผู้รบัรองแล้ว  
กฟผ. ยังเป็นผู้ขาย REC ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟา้พลังงานหมนุเวยีนของ กฟผ. อีกด้วย โดยเมือ่เดือน
ตุลาคม  2563 กฟผ. ได้เปิดตัวกลไก REC ในงาน Thailand 
Clean Energy Network (TCEN) 2020 ซึ่งเป็นงานที่แสดง
ถึงผลส�าเรจ็การลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้าของ
ภาคีเครอืข่ายภาคผลิตไฟฟ้า และประชาสัมพันธก์ลไก REC 
ให้เป็นทีรู่จั้ก โดย กฟผ.มุ่งหวงัทีจ่ะให้กลไก REC เปน็สว่นหน่ึง
ทีช่่วยผลักดันท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและ
ใช้พลังงานภายในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย NDC 
ในปี 2573

จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากกลไก REC จะช่วยสรา้ง 
รายได้เพิ่มเติมให้ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน และสรา้งโอกาส
ให้ผูใ้ชไ้ฟฟา้สามารถเข้าถึงพลังงานหมนุเวียนได้อยา่งสะดวก
โดยไม่ต้องพ่ึงพาระบบสายส่งแล้ว กลไก REC ยังเพิ่ม 
ความมัน่ใจให้ผูล้งทุนต่างชาติทีต้่องการใช้ไฟฟา้สเีขยีวเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนา 
การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศอีกด้วย  

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

งาน Thailand Clean 
Energy Network 2020
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กิจกรรมรับฟงัความคิดเห็นในขัน้ตอนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม
กิจกรรมรับฟงัความคิดเห็นทีเ่กีย่วข้องกับพ้ืนทีส่าธารณะ
กิจกรรมรับฟงัความคิดเห็นในขัน้ตอนการคัดเลือกแนวระบบโครงข่ายไฟฟา้
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กิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นในขั้นตอนกำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้า
แม่เมาะทดแทนเครือ่งที่ 8-9 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2563 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยแีละการจัดการ กฟผ.แมเ่มาะ 
อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปางจ�านวน 
ผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ังสิ้น 
2,293 คน    

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) จัดข้ึนเมื่อวันที่  
1 9  กั น ย า ย น  2 5 6 3  ณ  อ า ค า ร
อ เน ก ป ร ะ ส ง ค์  2  เท ศ บ า ล เ มื อ ง
ปู่เจ้าสมิงพราย อ�าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวนผู้เข้ารว่ม
รบัฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 847 คน

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) จัดข้ึนเม่ือช่วง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  
โดยใช้แบบสอบถาม ครอบคลุมพื้นที่
ศึกษา รศัมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าฯ 
จ�านวน 2,117 ตัวอย่าง

โครงกำรโรงไฟฟำ้แม่เมำะ 
ทดแทนเครื่องที่ 8-9

โครงกำรโรงไฟฟำ้พระนครใต้  
(ส่วนเพ่ิม)

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนรว่มและรบัฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของ กฟผ. โดย
ในปี 2563 ได้มีกิจกรรมรบัฟังความคิดเห็นฯ ต่าง ๆ ดังน้ี
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โครงกำรโรงไฟฟำ้น�้ำพอง 
ทดแทน

โครงกำรโรงไฟฟำ้พระนครเหนือ 
(ส่วนเพ่ิม) ระยะที่ 1

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้า
น� า พ อ ง ท ด แ ท น  จั ด ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่  
11-12 กรกฎาคม 2563 จ�านวน 2 เวที 
ได้แก่ เวทีที่  1  ณ หอประชุม 50 ปี  
โรงเรยีนน�าพองศึกษา ต�าบลวงัชยั อ�าเภอ
น�าพอง จังหวัดขอนแก่น และเวทีที่ 2   
ณ หอประชุมท่ีว่าการอ�าเภออุบลรัตน์ 
ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
จ�านวนผูเ้ขา้รว่มรบัฟังความคิดเห็นทัง้สิน้ 
729 คน    

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ (สว่นเพ่ิม) ระยะที ่1 จัดขึน้
เ ม่ื อ วั น ที่  1  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ส�านักงาน
เทศบาลนครนนทบุร ี อาคาร 2 อ�าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 
ผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ังสิ้น  
802 คน

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะท่ี 1  
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมใหญ ่ชัน้ 5 ส�านักงานเทศบาล
น ค ร น น ท บุ รี  อ า ค า ร  2  อ� า เ ภ อ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 
ผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นท้ังสิ้น  
688 คน
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กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้า
สุราษฎรธ์านี ชุดที่ 1-2 จัดขึ้นเมื่อวันที่  
3-4 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุม
แ ล ะ แ ส ด ง สิ น ค้ า น า น า ช า ติ  
อุ บ ล รั ต น ร า ช กั ญ ญ า  ส ห ก ร ณ์
สุราษฎร์ธานี อ�าเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ�านวนผู้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 1,121 คน

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่  2 โครงการระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์   ทุ่งสง - 
สงขลา 3 (สว่นท่ีพาดผ่านพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์ 
เพิม่เติม) จัดขึน้เมือ่วนัที ่20 - 21 มกราคม 
2563 จ�านวน 2 เวที  ได้แก่ ศาลา
ประชาคมบ้านเหนือคลอง ต�าบลทุ่งโพธิ ์
อ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
และศาลาประชาคมบ้านควนดินสอ 
ต� า บ ล ชุ ม พ ล อ� า เ ภ อ ศ รี น ค ริ น ท ร ์ 
จังหวัดพัทลุง จ�านวนผู้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 129 คน

โครงกำรโรงไฟฟำ้สรุำษฎร์ธำนี 
ชุดที่ 1-2

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ 
500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - 
สงขลำ3 (ส่วนท่ีพำดผ่ำน
พ้ืนที่ปำ่อนุรักษ์เพ่ิมเติม)
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โครงกำรระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้ 
230 กิโลโวลต์ พะเยำ - 
เชียงรำย (ส่วนที่พำดผ่ำน
พ้ืนที่ปำ่อนุรักษ์เพ่ิมเติม)

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (จัด 1 ครัง้) โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�ารว่มกับ
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง น� า เ ขื่ อ น สิ ริ น ธ ร  
จัดข้ึนเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมช้างน้อย เข่ือนสิรินธร 
ต�าบลนิคมสรา้งตนเองล�าโดมน้อย อ�าเภอ
สรินิธร จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 2 เวที 
ประกอบด้วย เวทีส�าหรับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรเอกชน ส่ือมวลชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่รศัมี 3 กิโลเมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ และเวทีส�าหรบั
กลุ่มผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว จ�านวน 
ผู้เข้ารว่มรบัฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 379 
คน

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลังงำน
แสงอำทติยท์ุน่ลอยน�ำ้รว่มกบั
โรงไฟฟำ้พลงัน�้ำเขือ่นสริินธร

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนครั้งที่  2  โครงการระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - 
เชียงราย (ส่วนทีพ่าดผา่นพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
เพิ่มเติม) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 7 - 9 ตุลาคม 
2563 จ�านวน 3 เวที  ได้แก่ ศาลา
ประชาคมบ้านป่าก่อด�าใหม่  ต�าบล 
ป่าก่อด�า อ�าเภอแมล่าว จังหวดัเชยีงราย, 
ศ า ล า ป ร ะ ช า ค ม บ้ า น ห น อ ง คึ ก  
ต�าบลบัวสลี อ�าเภอแม่ลาว จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย  แ ล ะ  ศ า ล า ป ร ะ ช า ค ม 
บ้านโพธิง์าม ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ�านวน 
ผู้เข้ารว่มรบัฟังความคิดเห็นท้ังสิ้น 296 
คน
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 การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครัง้ที่ 1 โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ส�าหรบั 
โรงไฟฟ้าพลังน�าจุฬาภรณ์แบบสูบกลับ  
(ช่วงที่ผ่านพ้ืนที่อนุรกัษ์) จัดข้ึนเมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2563 ณ โรงเรยีนทุ่งลุยลาย 
(กฟผ.อุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 
ผู้ เข้ าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้ งสิ้ น  
259  คน

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน�าจุฬาภรณ์แบบสูบกลับจัดข้ึนเมื่อ
วันที่  13 กันยายน 2563 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรยีนคอนสารวิทยาคม 
จังหวัดชัยภูมิ จ�านวนผู้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 517 คน

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ 
230 กโิลโวลต ์ส�ำหรบัโรงไฟฟำ้
พลังน�้ำจุฬำภรณ์แบบสูบกลับ 
(ช่วงที่ผ่ำนพ้ืนที่อนุรักษ์)

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลังน�้ำ
จุฬำภรณ์แบบสูบกลับ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย
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กิจกรรมรับฟงัควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สำธำรณะ

ก า ร จั ด ป ร ะ ช า ค ม รั บ ฟั ง 
ความคิดเห็นในการขออนุญาตใช้และ 
ขอถอนสภาพที่ ดิน เพื่อใช้ เป็น ท่ี ต้ัง 
โรงไฟฟ้าน�าพอง ท้องที่อ�าเภอน�าพอง 
จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น  โ ด ย จ ะ ต้ อ ง ข อ 
ความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถ่ิน
แ ล ะ ร า ษ ฎ ร ผู้ เ ค ย ใ ช้ ท า ง
สาธารณประโยชน์ดังกล่าว จัดขึน้เม่ือวัน
ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต�าบลกุดน�าใส อ�าเภอน�าพอง 
จั ง ห วั ด ข อ น แก่ น  ผู้ เข้ า ร่ว ม รับ ฟั ง 
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 98 คน

โครงกำรโรงไฟฟำ้พระนครใต้
เพ่ือขออนุญำตใช้และขอถอน
สภำพที่ดิน

โครงกำรโรงไฟฟำ้น�้ำพอง 
ทดแทนเพ่ือขออนญุำตใชแ้ละ
ขอถอนสภำพที่ดิน

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต�าบลบางโปรง ในการขอใช้
ประโยชน์ และการขอถอนสภาพที่ดิน
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ภ า ย ใ น พ้ื น ที่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(โรงไฟฟ้าพระนครใต้) จัดขึ้นเมื่อวันที่  
14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
ออดิทอเรยีม โรงไฟฟา้พระนครใต้ อ�าเภอ
เมอืงสมุทรปราการ จังหวัด สมทุรปราการ 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ทั้งสิ้น 285 คน
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กิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นในขั้นตอน
กำรคัดเลือกแนวระบบโครงข่ำยไฟฟำ้

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้น�าชุมชน
ที่แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 – 
สรุาษฎรธ์านี2 วงจรท่ี 3 และ 4 (เฉพาะช่วงทีม่กีารขยาย
เขต R.O.W.) ในขั้นตอนการคัดเลือกแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2563  จ�านวน 
12 เวท ีได้แก่ องค์การบรหิารสว่นต�าบลไชยราช, องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลทรายทอง, องค์การบรหิารส่วนต�าบล
ปากแพรก, องค์การบริหารส่วนต�าบลบางสะพาน, 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลช้างแรก ในอ�าเภอบางสะพาน
น้อย และองค์การบริหารส่วนต�าบลพงศ์ประศาสน์, 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลทองมงคล, องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลก�าเนิดนพคุณ, เทศบาลต�าบลก�าเนิดนพคุณ, 
องค์การบรหิารสว่นต�าบลรอ่นทอง, องค์การบรหิารสว่น

การจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้น�าชุมชน
ที่แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ล�าพูน3 - สบเมย  
ในขั้นตอนการคัดเลือกแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 10 – 25 กันยายน 2563 จ�านวน 16 เวที ได้แก่ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองปลาสะวาย,องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเหล่ายาว, องค์การบรหิารส่วนต�าบล
เวียงกานต์, องค์การบรหิารส่วนต�าบลป่าพลู, เทศบาล
ต�าบลบ้านโฮ่ง ในอ�าเภอบ้านโฮ่ง และองค์การบรหิาร
สว่นต�าบลน�าดิบ, เทศบาลต�าบลมะกอก, องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลนครเจดีย ์ ในอ�าเภอปา่ซาง และเทศบาลต�าบล
ทาทุ่งหลวง, เทศบาลต�าบลทากาศ, เทศบาลต�าบล 
ทาขุมเงิน, เทศบาลต�าบลทากาศเหนือ ในอ�าเภอแม่ทา 

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ 500 กิโลโวลต์ บำงสะพำน2 – สุรำษฎร์ธำน2ี 
วงจรที่ 3 และ 4 (เฉพำะช่วงที่มีกำรขยำยเขต R.O.W.) ในขั้นตอนกำรคัดเลือก
แนวระบบโครงข่ำยไฟฟำ้

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ 500 กิโลโวลต์ ล�ำพูน3 - สบเมย 
ในขั้นตอนกำรคัดเลือกแนวระบบโครงข่ำยไฟฟำ้

รวมทั้งเทศบาลต�าบลเหมืองจ้ี ,  เทศบาลต�าบลป่าสัก,  องค์การบริหารส่วนต�าบล 
หนองหนาม,เทศบาลต�าบลศรบีัวบาน ในอ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน จ�านวนผู้เข้ารว่ม 
รบัฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 359 คน

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต�าบลชัยเกษม, เทศบาลต�าบลรอ่นทอง ในอ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์จ�านวน
ผู้เข้ารว่มรบัฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 232 คน
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กำรส�ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟำ้ 
กฟผ. ด�าเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยให้ 

ความส�าคัญกับการมสีว่นรว่มและความคิดเห็นของประชาชน
รอบโครงการเสมอมา ต้ังแต่การจัดรบัฟังความคิดเห็นและ
สมัภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนรอบโครงการในขัน้ตอน
การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
และ EHIA เมื่อโครงการเริม่ก่อสรา้งและด�าเนินการ กฟผ.  
มีการส�ารวจสภาพสังคมเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมและ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานของโครงการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
สังคมเศรษฐกิจ เพื่อประเมินความคิดเห็น การรบัรูข้้อมูล
ข่าวสาร รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนโดยรอบ
โครงการที่มีต่อการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน�าผลการส�ารวจมาใช้เป็นแนวทางใน 
การวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงานของ กฟผ. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

 ในปี 2563 กฟผ. ได้ด�าเนินการส�ารวจสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การมีส่วนรว่มและความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. ตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านสงัคมเศรษฐกิจ 
จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าจะนะ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการ 

กังหันลมล�าตะคอง ระยะที่  2 โรงไฟฟ้าพลังน�าเข่ือน 
คลองตรอน และโครงการระบบโครงขา่ยไฟฟา้ 500 kV ท่าล่ี-
ขอนแก่น 4 การส�ารวจด�าเนินการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลครวัเรอืน ข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย การรับรู้ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ว ม  ค ว า ม รู้  ค ว า ม เข้ า ใจ  
และความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของโครงการ นอกจากน้ี
ยงัสมัภาษณ์ผูม้สีว่นได้เสยีรอบโครงการ เช่น ประชาชน ผูน้�า
ชุมชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
ศาสนา อีกด้วย

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวมต่อ 
การด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ของ กฟผ. ของผู้มีส่วนได้เสีย
รอบโครงการ ประจ�าปี 2563 พบว่า ครวัเรอืนตัวอย่างจาก
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน
โครงการของ กฟผ. อยู่ระหว่างรอ้ยละ 77.0 – 99.7 และมี
ความเห็นว่าการพัฒนาโครงการ เช่น โรงไฟฟ้า เข่ือน  
ระบบส่ง สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ รวมถึงมคีวามเห็นวา่ปญัหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้
ในชุมชนมีแหล่งที่มาจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าหรอื
โครงการของ กฟผ.

กำรส�ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็น 
ของชุมชนรอบโรงไฟฟำ้

กำรส�ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟำ้
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นวัตกรรม กฟผ. ปี 2563
งานวิจัยเพ่ือชุมชนและสิง่แวดล้อม
งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ปี 2563
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นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสังคม

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความเปล่ียนแปลงและการปรบัตัว งานวิจัยและ
พัฒนาเป็นทางออกส�าหรับหลายวิกฤติการณ์ท่ีสังคมโลกก�าลังเผชิญ  
กฟผ. จึงรว่มมือกับทุกภาคส่วน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
ทัง้ด้านพลังงาน ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ตามติดเทคโนโลยี
โลก โดยไม่ละทิ้งการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ส่งเสรมิให้ชุมชนสามารถ
ปรบัตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ก�าลังเปล่ียนแปลงไปควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็น 
การสรา้งศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

งำน E Trans E
(Electric Transportation of EGAT)

กฟผ. ผุด ‘EGAT E-Bike’ หนุนกำรใช้
ยำนยนต์ไฟฟำ้ มุ่งสู่องค์กรสีเขียว

นวัตกรรม กฟผ. ปี 2563

นายกุลิศ สมบัติศิร ิ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะ
ประธานกรรมการการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นประธานในพิธี เปิดงาน E Trans E (Electr ic  
Transportation of EGAT) นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ 
กฟผ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 พรอ้มปล่อยขบวนรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า และเปิดตัวเรอืโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง จ.นนทบุร ี 
ซ่ึงการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นับเป็นอีกหน่ึง 
ความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการแสวงหาองค์ความรูส้�าหรบั
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ท้ัง
ชุดอุปกรณ์ดัดแปลง แบตเตอรี ่ หรอืชิ้นส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ของอาเซียน ตลอดจนส่งเสรมิให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง 
ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างมากขึ้น

กฟผ. จัดพิธเีปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. 
(EGAT E-Bike) จ�านวน 51 คัน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ
สับเปล่ียนแบตเตอรี ่ (Battery Swapping Station) เพ่ือ 
ส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในหน่วยงานตามนโยบาย
ของภาครฐั เมือ่วนัที ่27 พฤศจิกายน 2563 ณ ส�านักงานกลาง  
กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

ส�าหรบั EGAT E-Bike เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ถูก
ออกแบบให้ขับขี่ได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง เพราะความเรว็
สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถขับได้ระยะทาง
มากกว่า 95 กิโลเมตรต่อการชารจ์ 1 ครัง้ สว่นการชารจ์ไฟฟา้ 
EGAT E-Bike นอกจากสามารถชารจ์ไฟท่ีบ้านได้แล้ว ยัง
รองรบัการสับเปล่ียนแบตเตอรีซ่ึง่ผูใ้ช้สามารถถอดแบตเตอรี่
สับเปล่ียนได้ทันที 

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
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กฟผ. เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟำ้
แบบเร็ว (DC Quick Charger)

โซลำร์เซลล์ทุ่นลอยน�้ำแบบไฮบริด ณ 
เขื่อนสิรินธร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กฟผ. เปิดตัวเครือ่งอัด
ประจุไฟฟ้าแบบเรว็ (DC Quick Charger) ณ อาคาร 50 ปี 
กฟผ. ส�านักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี เป็นนวัตกรรม
เครือ่งอัดประจไุฟฟา้รูปแบบใหมท่ีม่ต้ีนทุนถกูกวา่ทอ้งตลาด 
และใชเ้วลาชารจ์ไฟฟา้เพียง 30 นาท ีด้วยหัวจ่ายแบบ CCS2 
รองรับการชาร์จในรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติยุโรป ก่อนที่จะ
พฒันาให้รองรบัการชารจ์รถยนต์ไฟฟา้ให้ครอบคลมุมากขึน้
ต่อไป เบื้องต้นจะทดลองให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า
ต้นแบบในพื้นที่ส�านักงานกลาง กฟผ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบ�ารุงรกัษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวผ่าน
สถานศกึษาและผู้ประกอบการในตลาด ถือเปน็ก้าวส�าคัญใน
การสรา้งศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต่อไป 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางทุ่นเอกลงอ่างเก็บน�า 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�ารว่มกับ 
โรงไฟฟ้าพลังน�าเขื่อนสิรนิธร ณ อ่างเก็บน�า เขื่อนสิรนิธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กฟผ. ให้ความส�าคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
โดยน�าพลังงานหมนุเวียนหลากหลายรูปแบบมาผสานกัน เพ่ือ
แก้ไขข้อจ�ากัดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้
สามารถจ่ายไฟฟา้ได้เต็มศกัยภาพและมเีสถียรภาพมากทีส่ดุ 
จึงได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ทุ่นลอยน�ารว่มกับโรงไฟฟ้าพลังน�าจากเขื่อน หรอื “ระบบ 
ไฮบรดิ” ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) ก�าลังผลิตรวม 2,725  
เมกะวตัต์ ในพืน้ที ่9 เขือ่นของ กฟผ. โดยน�ารอ่งโครงการแรก 
ขนาดก�าลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรนิธร จ.อุบลราชธานี 
ซึ่งถือเป็นโครงการโซลารเ์ซลล์ทุ่นลอยน�าแบบไฮบรดิใหญ่
ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ช่วงกลางปี 2564
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กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำชุมชน
บ้ำนห้วยต้ำแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน

โครงกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำง
ศำสตร์พระรำชำ อ.แม่เมำะ จ.ล�ำปำง

ตัวอย่ำงงำนวิจัยเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนาเป็นผู้ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชน โดย
มวีตัถปุระสงค์หลักเพ่ือศกึษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ
พลังงานเพ่ือรองรับวิถีชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมและเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาพลังงานที่ เหมาะสมอย่างยั่งยืน  
จากการศึกษา ได้จัดท�าแผนพัฒนาชุมชนที่พิจารณาจาก
ความต้องการของคนในชุมชนบา้นห้วยต้า จ.อุตรดิตถ์ ทัง้ด้าน
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรพัยากร ส่งเสรมิให้เกิดการรวมกลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
และพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  นอกจากน้ี ในด้านพลังงาน ได้มี
การออกแบบและติดต้ังเครือ่งสบูน�าพลังงานแสงอาทติยเ์พ่ือ
แก้ปญัหาน�าอุปโภคบรโิภคในหน้าแล้ง มกีารสรา้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมความชื้นเพื่ออบสินค้า
การเกษตร การดัดแปลง เรอืหางยาวไฟฟ้า รถอีแต๊กไฟฟ้า 
เพือ่ลดต้นทนุในการซือ้น�ามนัได้ในระยะยาว และลดการสรา้ง
มลพิษทางอากาศได้

ก ฟ ผ .  ส นั บ ส นุ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ล� า ป า ง  
ในการศึกษา “การพัฒนาต�ารบัยาน�ามันสมุนไพรสูตรใหม่ 
อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง” และ “การพัฒนาสารสกัด 
เข้มข้นส�าหรับเวชส�าอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของ
ชุมชนในอ�าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล�าปาง” ซึง่มุง่เน้นการส่งเสรมิ
ชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถ่ินได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมี
วตัถปุระสงค์หลักเพือ่พฒันารูปแบบการมส่ีวนรว่มของชุมชน 
สรา้งงาน และสรา้งรายได้ การด�าเนินโครงการมกีารวางแผน
ร่วมกันกับประชาชนในท้องถ่ินเพื่อพัฒนาโครงการให้
สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการชุมชน ก่อให้เกิด 
“ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านต�าบลนาสัก อ�าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล�าปาง” เป็นพื้นที่ส�าหรบัแลกเปล่ียนเรยีนรู ้พรอ้มทั้ง
อนุรกัษ์พันธุพ์ืชสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยเปิดให้ผู้สนใจจากทั่ว
ประเทศมาศึกษาดูงาน ซึ่งมีชาวชุมชนเป็นผู้บรหิารจัดการ
งานภายในทั้งหมด นอกจากน้ี เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ จึงส่งเสริมให้พัฒนาสูตรน�ามันสมุนไพรและ 
เวชส�าอางจากสมุนไพรในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อันน�าไปสู่การก่อต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน “ไพรพฤกษาสมุนไพร” ที่ท�าให้เกิดการจ้าง
งานและสรา้งรายได้ให้ชุมชนอยา่งยัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน เพื่อ 
การศึกษา วิจัย และพัฒนาพ้ืนที่ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายพ้ืนที่ 
หลากหลายโครงการ โดยมเีปา้หมายส�าคัญคือพฒันาให้ชุมชนสามารถพึง่พา
ตนเองและขยายผลสูส่งัคมวงกว้างได้อยา่งยัง่ยนื ตัวอยา่งงานวจัิยเพือ่ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปน้ี
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งำน ASEAN Sustainable Energy Week 2020

งำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนวจิยัและนวตักรรม กฟผ. ปี 2563

กฟผ. รว่มกับ บรษัิท Informa Markets จ�ากัด พรอ้มด้วยหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนที่เก่ียวข้อง จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
ซ่ึงเป็นงานที่ จัดแสดงเทคโนโลยีและจัดประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน  
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลย ี
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดย กฟผ. เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
ยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต จึงจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “EGAT’s 
E-mobility” เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (EV) หลากหลายรูปแบบ 
เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า 4 E ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง กฟผ.-สวทช. (รถ i-EV กฟผ.) รถบัส
โดยสารดัดแปลง (E-Bus) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E-Bike) และเรอืไฟฟ้า (E-Boat) รวม
ถึงเตรยีมความพรอ้มด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ท้ังการติดต้ังสถานีอัดประจไุฟฟา้ (Charging 
Station) และการบรหิารจัดการการใช้ไฟฟ้าจาก EV

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
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งำนวันนักประดิษฐ์ งำน Future Energy Asia 2020 
(FEA 2020)

กฟผ. น�าระบบไอโอทสี�าหรบัโซลารเ์ซลล์ก่ึงใสในนาขา้ว 
ต่อยอดการสรา้งพลังงานในพื้นท่ีเกษตร รว่มจัดแสดงใน 
งานวันนักประดิษฐ ์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา และในปีน้ี กฟผ. ได้รบั
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงาน “ระบบสั่งการระบบไฟฟ้า
อัจฉรยิะ” นอกจากน้ี กฟผ. ได้น�าผลงานวจัิย สิง่ประดิษฐ ์และ
นวัตกรรม ซึ่งได้รบัรางวัลจากเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ รว่มจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ ์ เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจ จุดประกายให้กับผู้เข้าชมงานได้เห็นถึง
ความส�าคัญของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ จ�านวนทัง้สิน้ 4 ผลงาน เพือ่เปน็สว่นหน่ึง
ในการขับเคล่ือนประเทศด้วยงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม สรา้งแรงบันดาลใจและรากฐานที่แข็งแกรง่ให้ 
นักประดิษฐแ์ละนักวิจัยไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแลกเปล่ียน 
องค์ความรูด้้านนวัตกรรมพลังงานในงาน Future Energy 
Asia 2020 (FEA 2020) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ ์
2563 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด  
Innovate power solution for a better life สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ในการน�านวัตกรรม
พลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าของ
คนไทย เช่น โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�า ระบบผลิต
ไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน�าจากเขื่อนและพลังงานแสง
อาทติยจ์ากโซลารเ์ซลล์ลอยน�าบนเขือ่น และรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าเบอร ์5 

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสังคม

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
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งำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2563 งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2563

กฟผ. ได้น�าผลงานสิ่งประดิษฐ ์และนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า รว่มจัด
แสดงภายในงานมหกรรมงานวจัิยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563  
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชด�าเนินเป็น
ประธานเปิดงาน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ส�าหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ที่ กฟผ. น�าไปจัดแสดง จ�านวน 4 ผลงาน ได้แก่ 
หุ่นยนต์อเนกประสงค์เพื่องานบ�ารุงรกัษาสายส่ง โปรแกรม
ถอดรหัสสัญญาณความส่ันสะเทือน ค้นหา Bearing ท่ีมี 
ความเสียหายในระยะเริม่ต้น เครือ่งก�าจัดวัชพืชลอยน�าแบบ
บดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน และ
การพัฒนารูปแบบการตรวจแบคทีเรยีโคลิฟอรม์ในน�าด่ืม 
แบบเม็ด

กฟผ. เปิดบูธ “ENGY ECO LAND ท่องดินแดนพลังงาน
รกัษ์โลก” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 
2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 
โซนที่ 1 : EGAT GO GREEN โดยภายในบูธจัดแสดงเก่ียวกับ 
พลังงานสะอาด และนวัตกรรมทันสมัย พรอ้มเกม Floating 
Solar และเรยีนรูก้ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วย AR 
Interactive โซนที่ 2 : EGAT EV STATION จัดแสดงเก่ียวกับ 
นวตักรรมยานยนต์ไฟฟา้ทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม พรอ้มเกม
แข่งรถและแข่งเรอื EV WOW โซนที่ 3 : EGAT HOME NO.5 
จัดแสดงเก่ียวกับบ้านประหยัดพลังงานเบอร ์ 5 เรยีนรูเ้รือ่ง
การประหยดัพลังงาน และโซนที ่4 : EGAT HERO ค้นหาอาชพี
ของ กฟผ. ทีเ่ยาวชนสนใจ ด้วยเทคโนโลย ีAR Fitting Mirror 
นอกจากน้ัน ยังมีกิจกรรมพิเศษการแข่งขัน Esports และ
กิจกรรม EGAT HERO TALK ท่ีน�าผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
หลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักประดาน�า นักเคมี พนักงาน
บ�ารุงรกัษากังหันลม และวิศวกรบ�ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าของ 
กฟผ. มาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จริงใน 
การท�างาน รว่มจุดประกายอาชีพให้แก่เยาวชน

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
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งำนมหกรรมยำนยนต์ ครั้งที่ 37 
(Motor Expo 2020)

งำน EGAT INNOVATION 
SHOWCASE 2020 

นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เป็นประธานในพิธีเปิดตัวอุปกรณ์ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้
แบรนด์ Wallbox ครัง้แรกในไทยที่งานมหกรรมยานยนต์  
ครัง้ที่ 37 หรอื Motor Expo 2020 เพ่ือรุกธุรกิจสมารท์อีวี
ชารจ์เจอร ์ (Smart EV Charger) แบบครบวงจรและเพื่อ 
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
ในการลดฝุ่น PM 2.5 และสรา้งการเติบโตของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจเข้ารว่มใน
พิธ ีณ บูธ H03 อาคารชาเลนเจอร ์3 อิมแพค เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 1 ธนัวาคม 2563 

กฟผ. จัดพิธเีปิดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 
2020 ภายใต้แนวคิด EGAT Smart Energy Solutions  
เมื่อวันที่ 8 ธนัวาคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุร ีโดยภายในงาน
มกีารแสดงการคิดค้นผลงานวจัิย สิง่ประดิษฐ ์และนวัตกรรม 
เช่น โครงการวิจัย 20C Discharge C-Rate & Pole Solid 
State Battery การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้ารุน่ที่ 2 และอุปกรณ์ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าแบบสอง
ทิศทางภายใต้แบรนด์ Wallbox 

นอกจากน้ียังมีการแลกเปล่ียนความรู้ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “EGAT Smart Energy Solutions” 
การเสวนาเรือ่ง “โครงการ ERC Sandbox” เป็นต้น ซึ่งเป็น 
การบูรณาการด้านพลังงานไฟฟา้ด้วยการสรา้งสรรค์ผลงาน
วิจัย สิง่ประดิษฐ ์และนวัตกรรมทีช่่วยเสรมิประสทิธภิาพระบบ
ไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม

นวัตกรรม และควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสังคม
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โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติตาม
แนวศาสตรพ์ระราชา (7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า) 
เป็นโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนองปัจจัยหลัก
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ น�า อาหาร และ
พลังงาน โดยน้อมน�าศาสตรพ์ระราชา และโคก หนอง 
นา โมเดล มาปรบัใชใ้ห้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพืน้ที่ 
และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ มูลนิธกิสิกรรมธรรมชาติ เพื่อ
ให้เกิดผลในระดับประเทศ และตอบโจทย์ความยัง่ยนื
ระดับสากล 

โครงการฯ มีแผนการพัฒนาพื้นที่ 10 แห่งให้
เป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแนวทางการด�าเนิน
งานตามหลัก “โคก หนอง นา โมเดล” และพฒันาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ ชุมชนและ

โครงกำรพัฒนำฟื้ นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
ตำมแนวศำสตร์พระรำชำ (7 เขื่อนพระนำม 3 โรงไฟฟำ้)

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
ศรนีครนิทร ์กฟผ. แม่เมาะ เขื่อนวชิราลงกรณ  เขื่อน
สิรกิิต์ิ เข่ือนสิรนิธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรตัน์   
โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าวังน้อย 

นอกจากน้ีในปี 2563 โครงการฯ ได้จัดต้ังศูนย์
ศกึษาและพัฒนาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขื่อนภูมิพล  เขื่อนศรนีครนิทร ์และ กฟผ. แม่เมาะ 
พัฒนาผู้น�าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 3 พ้ืนที่ให้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
อินทรยี์ เตรยีมความพรอ้มเป็นวิทยากรประจ�าศูนย์
ศึกษาฯ และจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับ 
เครอืขา่ยในจังหวัดกาญจนบุร ีและจังหวัดล�าปาง เพ่ือ
สรา้งความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
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โครงการพัฒนาชุมชนและเครอืข่ายชุมชนเพื่อ
มุ่งสู่เปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื (โครงการภมูชุิมชน) 
ด� า เนินการมาต้ังแต่ในปี  2561  เพื่ อส่ง เสริม
กระบวนการท�างานพัฒนาท่ียั่งยืนให้แก่ชุมชนและ
เครอืข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่น�ารอ่งท้ัง 4 ภูมิภาค และ
เตรียมความพร้อมเพื่อขยายไปสู่ พ้ืนที่รอบเขื่อน  
โรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า หรอืพื้นที่อ่ืน ๆ 
ให้สามารถรบัมอืกับสถานการณ์โลกทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
มีความรูใ้นการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเอง โดย
ร่วมมือกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประเด็นการพัฒนาของโครงการภูมิชุมชนใน
แ ต่ ล ะ ภู มิ ภ า ค ข้ึ น กั บ ส ภ า พ ภู มิ สั ง ค ม  ปั ญ ห า  
ความต้องการ ศักยภาพ รวมทั้งความพรอ้มของภาคี

โครงกำรภูมิชุมชน

เครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่  โดยในพื้นที่ภาคเหนือ 
โครงการภูมิชุมชนเน้นยกระดับการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมแบบครบมิติ ฟื้ นฟูวัฒนธรรมท้องถ่ินให้
เป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้นขบั
เคล่ือนงานโดยใช้ ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ทรพัยากร ใช้ความรูส้มัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน ในพื้นที่ภาคใต้ ด�าเนินการส่งเสรมิการใช้
สมนุไพร ภมูปิญัญาการแพทยพ้ื์นบา้น และการแพทย์
แผนไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์ของ 
ผู้สงูอายุ ผู้ปว่ยติดเตียง และผู้ปว่ยโรคไมติ่ดต่อเรือ้รงั 
(Non Communicable Diseases - NCDs) สว่นพืน้ที่
ภาคตะวันออก ด�าเนินการการจัดการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังแมน่�า เพือ่คณุภาพชีวติทีดี่ของชุมชน
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กฟผ. ร่วมสนับสนุนรัฐบาลจัดท�าโครงการ 
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 
ในปี 2537 เพื่อฟื้ นฟูป่า คืนแหล่งต้นน�าล�าธาร คืน
ระบบนิเวศให้ธรรมชาติ จากโครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. ได้สืบสานและต่อยอดโดย
การจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อ
เน่ืองจนถึงปัจจุบัน

ตลอดการด�าเนินงานท่ีผ่านมา โครงการปลูก
ป่าสามารถปลูกป่าไปได้แล้ว 463,661 ไร ่ แบ่งเป็น 
ปา่บก 440,317 ไร ่และป่าชายเลน 24,644 ไร ่สามารถ

โครงกำรปลูกปำ่ กฟผ.

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 9.74 ล้านตัน 
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และปล่อยก๊าซ
ออกซิเจนได้กว่า 7.08 ล้านตันต่อปี

นอกจากน้ียังได้บูรณาการงานปลูกป่าภายใต้
แนวคิดให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วย 
การสรา้งการมสีว่นรว่มกับทอ้งถ่ินหรอืชุมชนในพ้ืนท่ี 
ร ว ม ทั้ ง ส ร้า ง จิ ต ส� า นึ ก ให้ ชุ ม ช น เ กิ ด ค ว า ม รัก  
ความหวงแหนปา่ไมท้ีป่ลกูในชุมชนของตนเอง จนเกิด
ความสมบูรณ์และการฟื้นคืนระบบนิเวศของปา่ไม ้ซึง่
จะสรา้งประโยชน์กลับคืนให้กับชุมชนของพื้นท่ีปลูก
ป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม
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โครงการห้องเรยีนสเีขยีว เป็นโครงการส่งเสรมิ
ให้เยาวชนมีองค์ความรู ้ ทัศนคติ และอุปนิสัยที่ดีใน
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรกัษา
สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรยีนและกิจกรรมนอกห้องเรยีน รวมทัง้ขยายผล
ไปสู่ครอบครวัและชุมชน โดยรว่มมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) อย่าง 
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2541

ตลอดการด�าเนินงาน โครงการห้องเรยีนสเีขียว
ได้สรา้งโรงเรยีนสีเขียว หรอืโรงเรยีนต้นแบบด้าน 
การอนุรัก ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมจ� านวน  
209 โรงเรยีน โรงเรยีนคารบ์อนต�า หรอืโรงเรยีนท่ี 
ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการพัฒนาคารบ์อนต�า จ�านวน 
6 8 9  โร ง เรีย น  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด์ ได้กว่า 3,800 tCO2e โรงเรยีน
คารบ์อนต�าสู่ชุมชน หรอืโรงเรยีนที่ขยายผลการลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าสู่ครอบครัวนักเรียน จ�านวน  

โครงกำรห้องเรียนสีเขียว

368 โรงเรยีน ลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 12.6 ล้านหน่วย 
อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาอาคารเรยีนท่ีใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาคารเบอร์ 5 จ�านวน  
24 โรงเรยีน

นอกจากน้ียังด�าเนินการจัดต้ังห้องเรยีนสีเขียว 
โดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทาน 
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ราชอาณาจักร
กัมพชูา โดยจัดต้ังห้องเรยีนสีเขียวจ�านวน 2 ห้อง และ
จัดต้ังห้องเรยีนสีเขียวในโครงการห้องเรยีนสีเขียว
เฉลิมพระเกียรติฯ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธบีรมราชาภิเษก จ�านวน 10 ห้องเรยีน อีกทั้งยังจัด
ต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ
สนับสนุนการเรยีนการสอนออกอากาศทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รว่มกับโรงเรยีนวังไกลกังวลอีกด้วย
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โครงการศาสตรพ์ระราชาเปน็โครงการที ่กฟผ. 
น้อมน�าศาสตรพ์ระราชา และโคก หนอง นา โมเดล 
วิ ถีใหม่  มาพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่  กฟผ. ให้ม ี
ความย่ังยนืจากความพอเพยีง ด้วยการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ ด้านบุคลากร และงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ 

การด�าเนินงานโครงการศาสตรพ์ระราชา แบ่ง
เป็น 3 ระยะ ระยะแรกน้อมน�าหลักศาสตรพ์ระราชา 
“พอกิน” “พอใช้” “พออยู่” “พอรม่เย็น” มุ่งสรา้งศูนย์
ศกึษาและพัฒนาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรศำสตร์พระรำชำ

ระยะท่ีสองน้อมน�าหลักศาสตรพ์ระราชา “บุญ” “ทาน” 
“เก็บ” มุ่งสรา้งวิถีชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และ
ระยะที่สาม น้อมน�าหลักศาสตร์พระราชา “ขาย” 
“ข่าย” มุ่งเน้นการสรา้งกระบวนการ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีวิถีใหม่

ในป ี2563 โครงการศาสตรพ์ระราชา ได้จัดต้ัง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง 3 แห่ง ท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เขือ่นภมูพิล และเขือ่น
ศรนีครนิทร์
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กฟผ. มุ่งรณรงค์ส่งเสรมิให้เกิดการใช้พลังงาน
ไฟฟา้อยา่งรูค้ณุค่าและมปีระสทิธภิาพ จึงด�าเนินการ
โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 เพ่ือรณรงค์ให้ผลิต
และน�าเขา้อุปกรณ์ไฟฟา้ทีม่ปีระสิทธภิาพพลังงานสงู
และจ�าหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม จงูใจและเสรมิสรา้ง
ทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า 
รวมทั้งบรหิารการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บรโิภคและประเทศชาติ 

ต้ังแต่เริ่มโครงการฯ ได้มอบฉลากประหยัด
ไฟฟ้าไปกว่า 423 ล้านดวง จากผลิตภัณฑ์กว่า 

โครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5

125 ผลิตภัณฑ ์รวมทัง้เพ่ิมผลิตภัณฑต่์าง ๆ  เชน่ เสือ้ผา้
เบอร์ 5 เครื่องซักผ้าถังต้ัง เครื่องซักผ้าถังคู่ 
จักรยานยนต์ไฟฟ้า เครือ่งฟอกอากาศ

นอกจากน้ียังมีโครงการวิจัยศึกษาจ�าลอง
กระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และ
อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์  และกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร ์ 5 เพื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อมและขับเคล่ือน
องค์กรตามแนวคิด Circular Economy
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กฟผ. ด�าเนินโครงการที่ปรกึษาพลังงาน กฟผ. 
เพื่ อ ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใช้ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ รองรบั 
การด�าเนินงานตามแผนอนุรกัษ์พลังงานของประเทศ 
โดยให้ค�าปรึกษาทางด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธภิาพ ด�าเนินการเข้าส�ารวจ ตรวจวัด  
ให้ค�าแนะน�ามาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์
ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้น

โครงการที่ปรึกษาพลังงาน กฟผ. สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า จากการลด 
การใช้พลังงานไฟฟ้าลงโดยมีผลผลิตเทียบเท่าเดิม 
ท�าให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เชงิธุรกิจ และก้าวล�าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยส่ีงเสรมิ

โครงกำรที่ปรึกษำพลังงำน กฟผ.

ประสทิธภิาพการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ียงัเสรมิ
ภาพลักษณ์ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
จากการใช้พลังงานไฟฟา้อยา่งมีประสทิธภิาพ ซึง่ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์จากการผลิต
ไฟฟ้าได้

ตลอดการด�าเนินงานโครงการฯ มีองค์กรเข้า
รว่มโครงการฯ และประสบความส�าเรจ็หลายองค์กร 
เช่น กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการ
เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED สามารถประหยัด
ไฟฟ้าได้ 216,000 หน่วยต่อปี และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ด้วยมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 
แสงสว่าง LED สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 340,000 
หน่วยต่อปี
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โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น
โครงการส่งเสรมิให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้  
มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้สารเคมี 
ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยน้อมน�าปรัชญา 
พระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาปฏิบติัอยา่งเปน็
รูปธรรมต้ังแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีชุมชนในโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ

ในปจัจุบนัมชุีมชนชวีวิถีทีส่ามารถพ่ึงพาตนเอง
จากสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน จ�านวน 339 แห่ง ชุมชนที่
ผนึกก�าลังกันอย่างเข้มแข็งและยกระดับสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. จ�านวน 59 แห่ง และมชุีมชน
ต้นแบบชีววิถี กฟผ. ที่ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน 
จ�านวน 3 แห่ง 

โครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

นอกจากน้ีในปี 2563 ยังได้ด�าเนินโครงการ
ธนาคารจุลินทรยีใ์นพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้พระนครเหนือ 
เพือ่สรา้งความสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้และรว่มพฒันา
คุณภาพชีวิตชุมชน โดยบรรยาย และสาธิตการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โครงการ 
โรงพยาบาลต้นแบบสิ่งแวดล้อมแบบพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)  
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาน�าเน่าเสียในสระรองรบั
น�าทิ้งของโรงพยาบาลด้วยจุลินทรยี์ และโครงการ 
ชวีวถีิยงัด�าเนินการโครงการยกระดับศูนย์เรยีนรูบ้้าน
ปนัน�าใจ หมู ่11 ต�าบลมว่งหวาน อ�าเภอน�าพอง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสรมิอาชีพ
ให้แก่ชุมชน มุง่สรา้งรายได้ท่ียัง่ยนื และความเขม้แขง็
พึ่งพาตนเองได้ในชุมชนอีกด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม

โครงการเขื่อนสิรนิธรโมเดล เป็นโครงการที่มุ่ง
แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสรา้งคุณค่าให้
กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ มุ่งเน้นการพัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้ที่ให้กับชุมชนรอบเชื่อนสิรินธร  
รวมทัง้ยงัสนับสนุนการแก้ไขปญัหาความยากจนตาม
นโยบายของรฐับาล เริม่ด�าเนินการต้ังแต่ต้นปี 2560

ในปี 2563 โครงการเข่ือนสิรินธรโมเดลได้
ด�าเนินงานต่าง ๆ เช่น การปรบัแนวคิดผู้ปฏิบัติงาน
และชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายเข่ือนสิรนิธรตามแนวทาง
ศาสตรพ์ระราชา การจัดท�าศูนยก์ารเรยีนรูม้ชีวิีตจาก
สวนจิตรลดาสู่เขื่อนสิรนิธร ในพื้นที่บรเิวณศูนย์เพาะ
พันธุ์สัตว์น�าเข่ือนสิรนิธร การส่งเสรมิและสนับสนุน
ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรว่มกับเครอืข่าย
และสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนความมั่นคง
ทางด้านอาหารโดยมอบปุ๋ยบ�ารุงดินและพันธุ์พืชให้

โครงกำรเขื่อนสิรินธรโมเดล

ชุมชนน�าไปปลกูขยายพนัธุแ์ละสรา้งรายได้ เพือ่รบัมอื
กับสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19

นอกจากน้ีโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลยัง 
สง่เสรมินวัตกรรมเพือ่ชุมชนรว่มสถาบนัการวิจัยและ
สถาบันการศกึษาในทอ้งถ่ิน เชน่ งานวจัิย “การศกึษา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรบัการอบแห้งปลาซิวแก้ว 
ด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับชุมชนรอบ 
โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สนับสนุนการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนร่วมกับเครือข่ายและสถาบัน 
การศกึษา จ�านวน 4 โครงการและยงัได้สง่เสรมิชุมชน
กลุม่ตลาดโดมน้อยโดยจัดอบรมด้านท�าตลาด Online 
และการพัฒนาผลิตภัณฑร์ว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) เป็นโครงการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดย กฟผ. ได้รับพระราชทาน 
พระราชานุญาตให้เข้ารว่มสนองพระราชด�ารฯิ ต้ังแต่
พฤษภาคม 2548 ในปัจจุบัน กฟผ. มีพื้นที่อนุรกัษ์ 
ภายใต้โครงการทั้งหมด 17 แห่ง ได้แก่ เขื่อน 11 แห่ง 
และโรงไฟฟ้า 6 แห่ง นอกจากน้ียังได้จัดต้ังศูนย ์
การเรียนรู้ราชานุรักษ์ บริเวณเข่ือนศรีนครินทร ์
อีกด้วย

ในปี 2563 กฟผ. ได้ด�าเนินงานกิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร โดยสรา้งฝายชะลอน�า 751 แห่ง ซ่อมบ�ารุง
ฝายชะลอน�า 44 แห่ง และท�าแนวป้องกันไฟป่ากว่า 
97 กิโลเมตร อีกท้ังด�าเนินงานกิจกรรมปลูกรกัษา

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

ทรัพยากร โดยการส�ารวจและปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่
โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ซึ่งมีอยู่กว่า 7,700 ต้น และ
เพาะขยายพันธุ์และแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงาน
ท้องถ่ิน 

นอกจากน้ีโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ยังด�าเนิน
งานกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรพัยากร โดยด�าเนินงาน
ปรบัปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และนก  
บนเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/egatrspg/ 
และด�าเนินงานกิจกรรมสรา้งจิตส�านึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากร โดยส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนท่ี
สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ราชานุรักษ์ กฟผ.  
เขื่อนศรีนครินทร์ และเย่ียมชมการด�าเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. และด�าเนินงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร เช่น กิจกรรมปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ โครงการวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย
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กฟผ. เห็นความส�าคัญของปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน จึงด�าเนินการโครงการ EGAT ZERO 
WASTE เพือ่สง่เสรมิลดการสรา้งขยะ และการจัดการ
ขยะอย่างถูกต้องในทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับบุคคล
จนถึงระดับองค์กร เพ่ือสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ ดี 
และปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบติังาน กฟผ. และสิง่แวดล้อม
โดยรอบ 

โครงการ EGAT ZERO WASTE เริม่ด�าเนิน 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทางต่าง ๆ และ 
การจัดกิจกรรมรว่มกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
อีกทั้งยังรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการ
ปลายทางของขยะประเภทต่าง ๆ เช่น โครงการ 
“กล่องยูเอชท ีรไีซเคิลได้” และโครงการ “วน” โดยจัด
ต้ังจุดรบับรจิาค เพื่อน�าขยะรไีซเคิลประเภทกล่อง 
UHT และพลาสติกแบบยืดได้ น�าส่งให้โครงการเพื่อ
ให้น�าขยะไปรไีซเคิลอย่างถูกต้อง การจัดกิจกรรม

โครงกำร EGAT ZERO WASTE

รณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบครัง้เดียวทิ้งรว่มกับ
แอป “Ecolife” และปรบัปรุงระบบจัดเก็บขยะมลูฝอย
ภายในส�านักงานกลาง กฟผ. 

นอกจากน้ีโครงการฯ ยังได้ผสานการคัดแยก
ขยะและลดขยะเข้ากับวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน จาก
กิจกรรมถุงผา้ให้ยมื เพือ่ให้ทกุคนสามารถแบ่งปนัและ
หยิบยืมถุงผ้าไปใช้สนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติกใน
ชีวิตประจ�าวัน โดยกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าและ
ตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในกิจกรรมท�าบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กฟผ. กิจกรรมท�าบุญใส่บาตร
ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดจนการยกเลิกพลาสติกหุ้มฝา
ถังน�าและงดแจกหลอดพลาสติกในงานบริการ 
เครื่องด่ืมห้องประชุม อีกทั้งยังเปิดตัว “Circular 
S ta t i o n”  เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ แ ส ด ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธโ์ครงการรไีซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สะท้อนถึงแนวคิด Circular Economy อีกทางหน่ึง 
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กฟผ. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงด�าเนิน
โครงการ EGAT GO GREEN ภายใต้แนวคิด “รกัษ์สิ่ง
แวดล้อมง่าย ๆ ท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน” โดยมุ่งเน้น
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เกิดการปรับ
เป ล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ� าวันให้ เ อ้ือต่อ 
การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการโน้มน้าวใจ 
ต้ังแต่การสรา้งการรบัรูก้ระตุ้นให้เกิดการมีส่วนรว่ม
ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมท่ีสามารถท�าได้ง่าย 
และใกล้ตัว ไปจนถึงการจูงใจโดยการสรา้งต้นแบบ
และเสรมิแรงทางบวกเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในอนาคตอย่างยั่งยืน

โครงกำร EGAT GO GREEN

ตลอดการด�าเนินงาน 2 ปี โครงการ EGAT GO 
GREEN ได้สร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจผ่าน 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอรว์ิธีการรกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมง่าย ๆ  ท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน วีดีโอละคร
สั้นชุด “ว่ากันว่า...” รวมทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสรา้ง
การมส่ีวนรว่มให้ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. และกระตุ้นให้เกิด
การปรบัเปล่ียนวิถีชีวิตประจ�าวัน เช่น กิจกรรมซุ้ม
องค์การแห่งความรกั กิจกรรมตลาด GO GREEN 
MARKET โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ให้การตอบรบั
เปน็อยา่งดี และได้เริม่ปรบัเปล่ียนวิถีชวีติประจ�าวนัให้
รกัษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ

รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น 
(SOE Award) ประจ�ำปี 2563

เมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน 2563 กฟผ. ได้รบัมอบรางวัล
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น และรางวัล 
ก า ร ด� า เ นิ น ง า น เพื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แว ด ล้ อ ม ดี เ ด่ น  
จากนายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
(SOE Award) ประจ�าปี 2563 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร . )  จัด ข้ึนภายใต้แนวคิด  
“รฐัวิสาหกิจรว่มใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” ณ ตึกสันติไมตร ี 
ท�าเนียบรฐับาล

ส�าหรบัรางวลัการด�าเนินงานเพือ่สังคมและสิง่แวดล้อม
ดีเด่น จาก “โครงการอนุรกัษ์ป่าต้นน�าเข่ือนภูมิพล” ซ่ึงเป็น
โครงการที่  กฟผ. มีส่วนร่วมฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
ให้ความรูเ้ก่ียวกับหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน 
ตลอดจนสนับสนุนการสรา้งฝายต้นน�ารอบพื้นที่เขื่อนและ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซ่ึงช่วยลดตะกอนดินที่ไหลลงอ่างเก็บ
น�าเขื่อนภูมิพลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้การสนับสนุน 
เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ี 
อ.แม่แจ่ม ซึ่งนับเป็นหน่ึงในโครงการ “7 เขื่อนพระนาม 3 โรง
ไฟฟ้า” เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รำงวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่น
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2563

ก ฟ ผ .  ไ ด้ รับ ร า ง วั ล เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ อ ง ค์ ก ร ดี เ ด่ น 
ด้านสิง่แวดล้อม ในงานวนัสิง่แวดล้อมไทย และวนัอาสาสมคัร
พิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 จัดโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิต
วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของ 
ภาครฐัและเอกชน ในการด�าเนินงานคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
ไทย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติ และมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น 
แบ บ อ ย่ า ง ท่ี ดี ต่ อ สั ง ค ม  ร่ว ม ร ณ ร ง ค์ ให้ เห็ น คุ ณ ค่ า 
ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รำงวัลเกียรติคุณ Sustainability 
Disclosure Award ประจ�ำปี 2563

กฟผ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability  
Disclosure Award) ซ่ึงเปน็รางวัลสงูสดุ จากผลงานรายงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2562 ในพิธมีอบ
รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2563 
จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธนัวาคม 2563 

 ทั้งน้ี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�า
ป ี2562 เป็นรายงานด้านความยัง่ยืนฉบบัที ่11 ที ่กฟผ. จัดท�า
เ พ่ือ เปิด เผยข้อมู ลแนวทางการบริหาร จัดการและ 
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรต่อสาธารณชนและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี ตามมาตรฐาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) แสดงถึง 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เพื่อน�า กฟผ. สู่ระดับสากลต่อไป

รำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น 
ประเภทควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

นายกรฐัมนตร ี เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม 
ประจ�าปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 
2020)  เมื่อวันที่ 14 ธนัวาคม 2563 ให้แก่สถานประกอบการ
ที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
โดยโรงไฟฟ้าบางปะกงเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
ประเภทความรบัผิดชอบต่อสังคมจากผลงาน “บางปะกง 
โมเดล” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงสังคม ที่เน้นการมีส่วนรว่มของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เช่น เกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกิจและ เอกชน รว่มวางแผนสรา้งอาชีพ และรวบรวม
องค์ความรูก้ารเล้ียงปลากะพงอันเป็นอาชีพหลักของคนใน
พื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมระบบเติมอากาศแบบ
อัตโนมติัและสง่เสรมิการแปรรูปปลากะพงขาวโดยใชพ้ลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อสรา้งมูลค่า ลดปัญหาการถูกกดราคาจาก
ตลาด 

นอกจากการขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ต้นน�าและ
กลางน�าของแมน่�าบางปะกงแล้ว ยงัมีแผนงานขยายผลไปทัว่
ประเทศผ่านกลุ่ม กฟผ. (EGAT Group) ภาคีเครือข่าย
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว นอกจากจะเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยฟื้ นฟูระบบนิเวศของ
ประเทศไทยอีกด้วย
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องค์กรโปร่งใสด้ำนข้อมูล
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

กฟผ. รบัมอบใบรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จากผู้อ�านวยการสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. จากการตระหนักถึงความส�าคัญของ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน
ด้ า น ก า ร บ ริห า ร จั ด ก า ร ก๊ า ซ เรือ น ก ร ะ จ ก  ร ว ม ถึ ง 
การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 
โดย กฟผ. ได้ จัดท�ารายงานการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรอืนกระจกที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการด�าเนินงานของ
องค์กร ต้ังแต่ป ี2556 เปน็ต้นมา อันแสดงถึงความโปรง่ใสใน
การเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดจาก 
การด�าเนินงานขององค์กร นอกจากน้ียังน�าส่งผลการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกของ กฟผ. ในนามประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคารบ์อนต�า และเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในระดับประเทศต่อไป

รำงวัลด้ำนกำรด�ำเนินงำน
ลดก๊ำซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กฟผ. ได้รบัโล่เกียรติยศ
จากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
(อบก.) รับรองการลดก๊าซเรือนกระจกในโครงการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program : 
T-VER) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�าท้ายเขื่อนแควน้อย
บ�ารุงแดน และได้รบัประกาศนียบัตร การชดเชยคารบ์อน 
(Carbon Neutral Event) จากการจัดงาน Green Cooling 
Revolution: RAC NAMA Fund and the Future of Thai 
Industry ที่ กฟผ. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงานดังกล่าวขึ้น นอกจากน้ียัง
ได้รบัประกาศนียบตัร การเขา้รว่มโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme หรอื 
LESS) จากโครงการห้องเรยีนสีเขียว อีกด้วย

ทั้งน้ี ต้ังแต่ปี 2550 กฟผ. ได้ด�าเนินงานด้านลด 
ก๊าซเรอืนกระจกอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นต้ังใจและเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก ตามแผนการด�าเนิน
งานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Action : NAMA) ในปี 2563 ได้
เป็นผลส�าเรจ็ และยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนรว่มลดก๊าซเรอืน
กระจกในภาคพลังงานระดับประเทศ เพ่ือบรรลุเปา้หมายการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกตามข้อเสนอการมีส่วนรว่มลดก๊าซเรอืน
กระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution 
: NDC) ในปี 2573 ต่อไป
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รำงวัลหน่วยงำนต้นแบบกำรจัดกำรน�้ำ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กฟผ. (ส�านักงานใหญ่)  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการ
ต้นแบบด้านการจัดการน�าเสีย” ประจ�าปี 2563 โดยผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับทอง จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่ผ่านการประเมินเป็นอาคารราชการต้นแบบ  
ด้านการจัดการน�าเสีย แสดงถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ.  
ในการด�าเนินงานรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม 
เพื่อการจัดการทรพัยากรน�าอย่างยั่งยืน

รำงวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ดีเด่น ประจ�ำปี 2563

สืบเน่ืองจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(มิวเซียมสยาม) ต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย ด้วยการจัด
งาน Museum Thailand Awards 2020 เมื่อวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบ
รางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ด้วย 
ความมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจอีกทัง้ยงัเปน็สว่นชว่ยใน
การสรา้งความต่ืนตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทย เพื่อให้
เป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้มีทั้งคุณภาพการบรกิาร และมาตรฐาน
พพิธิภัณฑ์ตามแบบสากล ซึง่ศูนยก์ารเรยีนรู ้กฟผ. ล�าตะคอง 
ได้เข้ารว่มคัดเลือกภายใต้หัวข้อพิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน 
และได้รบัเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ถือเป็นเครือ่งหมายแห่ง
ความภาคภูมใิจแก่พพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรยีนรูไ้ทย เสรมิสรา้ง
ความมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ อันเป็น
รากฐานส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนและประชาชนไทยต่อไป
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Facebook Fanpage

ช่องทางการส่ือสาร



ฝา่ยส่ิงแวดล้อมโครงการ การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0-2436-0833 โทรสาร 0-2436-0890
http://www.egat.co.th


