




	 ปีี	 2564	 เป็ีนปีีทีี่�มีีการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งที่้ �งด้้าน

เศรษฐกิจ	สัง้คมี	สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 รวมีถึงึนวต้กรรมีแลี่ะ

เที่คโนโลี่ยี	 ซึ่ึ�งมี่�งเน้นในการลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือน

กระจก	การอนร้่กษ์ที่ร้พยากรธรรมีชาติ	แลี่ะสั�งเสัริมี

ค่ณภาพ ชี วิ ต ข อ ง ช่ มี ชนอย� า ง ย้� ง ยื น แลี่ ะ มีี

ปีระสัทิี่ธิภาพ

	 กฟผ. 	 มีีความีตระหน้กแลี่ะใสั� ใจถึึ ง 

ความีสัำาคญ้ของสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	จงึมีีการด้ำาเนินงานด้้าน

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างมี่�งมี้�นตลี่อด้มีา	 ไมี�เพียงแต�ที่ำา 

การศกึษาแลี่ะปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ติด้ตามี

ตรวจสัอบคณ่ภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างต�อเนื�องตลี่อด้

ระยะเวลี่าการด้ำาเนินโครงการเที่�าน้ �น	 ย้งรวมีถึึง 

การสัร้างเครือข�ายภาคผลี่ิตไฟฟ้าให้เ ข้มีแข็ง	 

พร้อมีปีระสัานความีร�วมีมืีอจากที่ก่ภาคสั�วนเพื�อลี่ด้

ก๊าซึ่เรือนกระจกให้บรรลี่่เปี้าหมีายของปีระเที่ศ	 

แลี่ะยง้มี่�งเน้นพฒ้นาพลี่ง้งานไฟฟา้ในหลี่ายรูปีแบบ	

รวมีที่้ �งพลี่้งงานหมี่นเวียน	 โด้ยผสัานพลี่้งงาน

หมี่นเวียนเพื�อให้เกิด้เสัถีึยรภาพแลี่ะสัามีารถึใช้

ปีระโยชน์ได้้อย�างเต็มีศ้กยภาพ	 อีกที่้ �งย้งสัร้าง 

ความีร�วมีมืีอ	 ปีระสัานองค์ความีรู้ร�วมีก้บองค์กร 

ต�าง	 ๆ	พฒ้นาเที่คโนโลี่ยียานยนต์ไฟฟ้าในปีระเที่ศ	

เพื�อเดิ้นหน้าผลี่้กด้้นไที่ยสัู�การเป็ีนฐานการผลี่ิต

รถึยนต์ไฟฟา้ของอาเซึ่ียน	แลี่ะสั�งเสัริมีให้ปีระชาชน

มีีโอกาสัเข้าถึึงรถึยนต์ไฟฟ้ามีากยิ�งขึ �น	 รวมีถึึงมีี 

การวางแผนงานทีี่�นำาไปีสัู�การเป็ีนองค์การเศรษฐกิจ

หมี่นเวียน	 เน้นการใช้ที่ร้พยากรให้เกิด้ปีระโยชน์

สังูสัด่้	 ลี่ด้การเกิด้ของเสัีย	 รวมีถึึงลี่ด้ผลี่กระที่บต�อ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	แลี่ะอยู�ร�วมีกบ้ชม่ีชนอย�างย้�งยืน

	 อีกหนึ�งปีระเด้น็ทีี่�	กฟผ.	ให้ความีสัำาคญ้	คือ

การพ้ฒนาที่ ร้พยากรมีน่ษ ย์ซึ่ึ� ง เ ป็ีนรากฐาน 

การพฒ้นาปีระเที่ศ	มีีการสันบ้สันน่สัถึาบน้การศกึษา

แลี่ะช่มีชนในการศึกษา	 รวมีถึึงวิสัาหกิจช่มีชน	 

ในการวิจ้ยแลี่ะพ้ฒนาท้ี่องถิึ�น	 ที่้ �งด้้านเศรษฐกิจ	

สัง้คมีแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โด้ยบรูณาการการด้ำาเนินงาน

ด้้านต�าง	 ๆ	 เข้าด้้วยก้น	 เพื�อสั�งเสัริมีการพ้ฒนา

คณ่ภาพชีวิต	 สัร้างความีเข้มีแข็งให้ชม่ีชนสัามีารถึ

ปีร้บตว้อยู�ในโลี่กแห�งการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งนี �	แลี่ะใช้ชีวิต

อย�างเป็ีนมิีตรกบ้สัิ�งแวด้ล้ี่อมีได้้อย�างย้�งยืน

บทนำำ�



เก่ี่�ยวกัี่บ กี่ฟผ.เก่ี่�ยวกัี่บ กี่ฟผ.
หน้ำ� 01หน้ำ� 01

กี่ � ร ศึึ กี่ ษ � แ ล ะ จัั ด ทำ�กี่ � ร ศึึ กี่ ษ � แ ล ะ จัั ด ทำ�
ร�ยง�นำกี่�รประเมิินำผล ร�ยง�นำกี่�รประเมิินำผล 
กี่ระทบสิิ่�งแวดล้อมิ กี่ระทบสิิ่�งแวดล้อมิ 
หน้ำ� 10หน้ำ� 10

เศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำ เศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำ 
กี่ฟผ. กี่ฟผ. 
หน้ำ� 38หน้ำ� 38

นำโยบ�ย กี่ฟผ. นำโยบ�ย กี่ฟผ. 
ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิ
หน้ำ� 04หน้ำ� 04

กี่�รดูแลสิิ่� งแวดล้อมิและกี่�รดูแลสิิ่� งแวดล้อมิและ
กี่�รควบคุมิมิลสิ่�ร กี่�รควบคุมิมิลสิ่�ร 
หน้ำ� 24หน้ำ� 24

กี่�รบริห�รจััดกี่�ร กี่�รบริห�รจััดกี่�ร 
ก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่ก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่
หน้ำ� 44หน้ำ� 44
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กี่ระบวนำกี่�รม่ิส่ิ่วนำร่วมิกี่ระบวนำกี่�รม่ิส่ิ่วนำร่วมิ
และรับฟังคว�มิคิดเห็นำและรับฟังคว�มิคิดเห็นำ
ของประช�ชนำและผู้ม่ิของประช�ชนำและผู้ม่ิ
ส่ิ่วนำได้ส่ิ่วนำเส่ิ่ย ส่ิ่วนำได้ส่ิ่วนำเส่ิ่ย 
หน้ำ� 54หน้ำ� 54

นำวัตกี่รรมิและนำวัตกี่รรมิและ
คว�มิร่วมิมืิอท�งวิช�กี่�รคว�มิร่วมิมืิอท�งวิช�กี่�ร
ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิและสัิ่งคมิ ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิและสัิ่งคมิ 
หน้ำ� 66หน้ำ� 66

ร�งวัลแห่ง ร�งวัลแห่ง 
คว�มิภููมิิใจั คว�มิภููมิิใจั 
หน้ำ� 92หน้ำ� 92

กี่�รสิ่ำ�รวจัทัศึนำคติและกี่�รสิ่ำ�รวจัทัศึนำคติและ
คว�มิคิดเห็นำของชุมิชนำคว�มิคิดเห็นำของชุมิชนำ
รอบโรงไฟฟ้� รอบโรงไฟฟ้� 
หน้ำ� 60หน้ำ� 60

คว�มิรับผิดชอบต่อสัิ่งคมิ คว�มิรับผิดชอบต่อสัิ่งคมิ 
ชุมิชนำ และสิิ่�งแวดล้อมิ ชุมิชนำ และสิิ่�งแวดล้อมิ 
หน้ำ� 76หน้ำ� 76
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สิ่�รจั�กี่ผู้ว่�กี่�ร



	 แม้ีว�าสัถึานการณ์การแพร� ระบาด้ของ 

โรคติด้เชื �อไวร้สัโคโรนา	 2019	 ทีี่�มีีมีาอย�างต�อเนื�อง	 

จะสั�งผลี่กระที่บต�อโลี่กของเราในหลี่ายด้้าน	 ไมี�ว�าจะ

เป็ีนด้้านเศรษฐกิจ	สัง้คมี	แลี่ะการด้ำารงชีวิตของผู้คน	

จนปีร้บเปีลี่ี�ยนมีาสัู�วถีิึชีวติรูปีแบบใหมี�ทีี่�เรียกว�า	New	

Normal	 Life	 Style	 แต�อย�างไรก็ตามี	 ป้ีญหาด้้าน 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีย้งคงเป็ีนป้ีญหาหลี่้กทีี่�ที่่กปีระเที่ศ	 

ที่ก่องค์การ	แลี่ะที่ก่คนจำาเป็ีนต้องตระหนก้แลี่ะใสั�ใจ	

โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งป้ีญหาการเปีลีี่�ยนแปีลี่งสัภาพ 

ภมิูีอากาศซึ่ึ�งค�อยๆ	ที่วีความีร่นแรงแลี่ะสั�งผลี่กระที่บ

มีากขึ �น

	 เพื�อแสัด้งให้เห็นถึึงความีมี่�งมี้�นทีี่�จะแก้ไข

ป้ีญหาการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศด้ง้กลี่�าว	ในปีี	

พ.ศ.	 2564	 กฟผ.	 ได้้ปีระกาศเปี้าหมีายเพื�อมี่�งสัู� 

ความีเป็ีนกลี่างที่างคาร์บอน	 (EGAT	 Carbon	 

Neutrality)	 ภายในปีี	พ.ศ.	 2593	 (ค.ศ.2050)	 แลี่ะ 

การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกสัท่ี่ธิเป็ีนศนูย์	 (Net	 Zero	

Emission)	 ภายในปีี	พ.ศ.	 2608	 (ค.ศ.2065)	 ด้้วย

กลี่ยท่ี่ธ์	3S	ไมี�ว�าจะเป็ีน	1)	การเพิ�มีสัด้้สั�วนพลี่ง้งาน

หมีน่เวียนแลี่ะพลี่ง้งานที่างเลี่ือกทีี่�สัะอาด้	 (Source	

Transformation)	 ซึ่ึ�งสัมีเด้็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 

กรมีสัมีเด้จ็พระเที่พร้ตนราชสัด่้าฯ	สัยามีบรมีราชกม่ีารี	

เสัด้็จพระราชด้ำาเนินไปีที่รงเปิีด้	 “โรงไฟฟ้าพลี่ง้งาน 

แสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีกบ้โรงไฟฟ้าพลี่ง้นำ �าเขื�อน 

สัริินธร”	 เมืี�อวน้ทีี่�	 15	ธน้วาคมี	พ.ศ.	2564	แลี่ะยง้มีี

โครงการโรงไฟฟ้าพลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าใน

อนาคตอีกกว�า	2,700	MW	2)	การปีลี่กูปี� าจากโครงการ

ปีลี่กูปี� า	1	 ล้ี่านไร�	แลี่ะการใช้เที่คโนโลี่ยีในการด้ดู้จบ้

กก้เก็บคาร์บอน	(Sink	Co-creation)	แลี่ะ	3)	การใช้

มีาตรการสันบ้สันน่เพื�อชด้เชยแลี่ะหลีี่กเลีี่�ยงการปีลี่�อย

ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	 (Support	 Measures	 

Mechanism)	จากโครงการฉลี่ากปีระหยด้้ไฟฟ้าเบอร์5 

แลี่ะโครงการความีร�วมีมืีออื�น	 ๆ	 ซึ่ึ�งการด้ำาเนินการ

ที่้ �งหมีด้นี �เพื�อให้	 กฟผ.	 สัามีารถึบรรลี่่เปี้าหมีาย 

การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกสั่ที่ธิเป็ีนศูนย์ได้้ตามีทีี่�

ปีระกาศไว้	นอกจากน้ �นแล้ี่ว	กฟผ.	ยง้ได้้นำาหลี่ก้การ

ของ	Bio-Circular-Green	(BCG)	Economy	มีาปีร้บ

ใช้ภายในองค์การ	เพื�อบริหารจด้้การการใช้ที่ร้พยากร	

เพิ�มีปีระสัทิี่ธิภาพการใช้ที่ร้พยากรแลี่ะพลี่ง้งานอย�าง

ค่้มีค�า	 ตลี่อด้จนการสัร้างมีูลี่ค�าเพิ�มีที่างเศรษฐกิจ	 

ลี่ด้ผลี่กระที่บด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ก้าวสัู�การเป็ีนองค์การ

เศรษฐกิจหมี่นเวียน	 หรือ	 Circular	 Economy	 

Organization	ในอนาคตอน้ใกล้ี่

	 ตลี่อด้ระยะเวลี่าทีี่�	 กฟผ.	 ได้้ผลี่ิตแลี่ะสั�ง

พลี่้งงานไฟฟ้า เ พื� อ เ ป็ีนรากฐานทีี่�มี้�นคงให้ก้บ

ปีระเที่ศไที่ย	 กฟผ.	 ยึด้มี้�นถึึงการลี่ด้ผลี่กระที่บด้้าน 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีผ�านการปีฏิิบต้ิตามีกฎหมีาย	 แลี่ะดู้แลี่ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีในชม่ีชนโด้ยรอบโรงไฟฟา้	โด้ยเปิีด้โอกาสั

ให้ที่ก่ภาคสั�วนมีีสั�วนร�วมีในการร้บรู้ข้อมีลูี่ข�าวสัารแลี่ะ

แสัด้งความีคิด้เห็น	พร้อมีมี่�งมี้�นพฒ้นาโครงการวิจย้

แลี่ะนวต้กรรมีสัำาหร้บการผลี่ติแลี่ะใช้พลี่ง้งานไฟฟา้ทีี่�

เป็ีนมิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ที่้ �งหมีด้นี �ไมี�ใช�เพื�อ	กฟผ.หรือ

ใครคนใด้คนหนึ�ง	 แต�เพื�อสั�งต�อโลี่กทีี่�น�าอยู�	 ให้ลีู่ก

หลี่านของพวกเราได้้มีีคณ่ภาพชีวิตแลี่ะความีเป็ีนอยู�

ทีี่�ดี้ในอนาคต	ภายใต้แนวคิด้	“EGAT	for	ALL”	กฟผ.	

เป็ีนของที่ก่คน	เพื�อที่ก่คน

นายบุุญญนิตย์ วงศ์์รัักมิิตรั
ผู้้� ว่าการัการัไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิิตแห่่งปรัะเทศ์ไทย



สัำานก้งานใหญ�	กฟผ.



เก่ี่�ยวกัี่บ กี่ฟผ.

•   วิิสััยทััศน์์
•   พััน์ธกิิจ
•   ธรรมาภิิบาล
•   ค่่านิ์ยมและวัิฒน์ธรรมองค์่กิาร
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VISION
MISSION

	 การไฟฟ้าฝ่� ายผลี่ิตแห�งปีระเที่ศไที่ย	 หรือ	 กฟผ.	 เป็ีนร้ฐวิสัาหกิจด้้านกิจการพลี่ง้งาน 

ภายใต้การกำาก้บดู้แลี่ของกระที่รวงพลี่ง้งาน	 กระที่รวงการคลี่ง้	 ด้ำาเนินธ่รกิจหลี่ก้ในการผลี่ิต	 

จด้้ให้ได้้มีาแลี่ะจำาหน�ายพลี่ง้งานไฟฟา้ให้แก�การไฟฟา้นครหลี่วง	 (กฟน.)	 การไฟฟา้สั�วนภมิูีภาค	

(กฟภ.)	ผู้ ใช้ไฟฟา้ตามีกฎหมีายกำาหนด้แลี่ะปีระเที่ศใกล้ี่เคียง	พร้อมีที่้ �งธร่กิจอื�น	ๆ 	ทีี่�เกี�ยวเนื�องกบ้

กิจการไฟฟา้ภายใต้กรอบพระราชบญ้ญต้ิ	กฟผ.

วิสัิ่ยทัศึน์ำ

พัันำธกิี่จั

นวต้กรรมีพลี่ง้งานไฟฟา้เพื�อชีวิตทีี่�ดี้กว�า

เป็ีนองค์การหลี่้กเพื�อร้กษาความีมี้�นคงด้้านพลี่้งงานไฟฟ้า	 แลี่ะเพิ�มีขีด้ 

ความีสัามีารถึในการแข�งขน้ของปีระเที่ศด้้วยนวต้กรรมีเพื�อความีสัข่ของคนไที่ย
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เก่�ยวกับุ กฟผู้.
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มี่�งเปี้าหมีายเดี้ยวก้น	 ลี่ด้ความี	 SILO	 

เพิ�มี	Cross	Function

คิด้อย�างเป็ีนระบบ	 ที่ำางานเชิงร่กอย�าง 

มืีออาชีพ

สัร้างความีสั้มีพ้นธ์แลี่ะความีเข้าใจ	 

Stakeholder	ที่้ �งภายในแลี่ะภายนอก

ด้ำาเนินงานอย�างมีีจริยธรรมี	มี่�งลี่ด้ต้นที่น่	

บริหารที่ร้พยากรอย�างค่้มีค�า

มีีความีคิด้สัร้างสัรรค์ที่น้สัมีย้	นำาเที่คโนโลี่ยี

แลี่ะนวต้กรรมีมีาขบ้เคลี่ื�อนองค์กร

ธรรมิ�ภิูบ�ล

ค่�นิำยมิและวัฒนำธรรมิองค์กี่�ร

กฟผ.	ด้ำาเนินงานตามีธรรมีาภิบาลี่	6	ปีระการ	

หลัักนิิติิธรรม

หลัักความโปร่งใส

หลัักความรับผิิดชอบ

หลัักคุณธรรม

หลัักการมีส่วนิร่วม

หลัักความคุ�มค่า



02
นำโยบ�ย กี่ฟผ. 

ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิ



เขื�อนศรีนครินที่ร์
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	 กฟผ.	มี่�งมี้�นบริหารงานอย�างมีีปีระสัทิี่ธิภาพในที่ก่ด้้าน	ที่้ �งด้้านคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	

สัข่อนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	อน้เป็ีนองค์ปีระกอบสัำาคญ้ในการบริหารองค์การเพื�อการพฒ้นาอย�าง

ย้�งยืน	รวมีถึงึมี่�งเน้นให้ความีสัำาคญ้ในการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจก	ด้แูลี่ร้กษาที่ร้พยาการธรรมีชาตแิลี่ะ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	เพื�อมี่�งสัู�ความีเป็ีนเลี่ศิแลี่ะสัร้างความีพงึพอใจแก�ผู้ มีีสั�วนได้้สั�วนเสัีย	จงึได้้มีีนโยบาย

เพื�อสั�งเสัริมีการด้ำาเนินงาน	ด้ง้นี �

การด้แูลี่ร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมีโด้ย	กฟผ.
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นโยบุาย กฟผู้. ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิ1
2
3
4
5

นำโยบ�ยกี่�รพััฒนำ�ท่�ยั�งยืนำของ กี่ฟผ.

สั�งเสัริมีการเข้าถึงึพลี่ง้งานในราคาทีี่�เหมีาะสัมีแลี่ะเชื�อถืึอได้้	โด้ยการวิจย้พฒ้นาเพิ�มี

ปีระสัทิี่ธิภาพแลี่ะเสัถีึยรภาพการผลี่ติไฟฟา้โด้ยพลี่ง้งานหมีน่เวียน	รวมีที่้ �งการพฒ้นา

ระบบสั�งไฟฟา้ให้พร้อมีต�อการรองร้บพลี่ง้งานหมีน่เวียนอย�างมีีปีระสัทิี่ธิภาพ

ลี่ด้ผลี่กระที่บต�อการเปีลีี่�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศ	 โด้ยการปีร้บปีร่งกระบวนการ

ผลี่ิตไฟฟ้าด้้วยเชื �อเพลี่ิงฟอสัซึ่ิลี่	 แลี่ะลี่ด้การปีลี่ด้ปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกจาก

กระบวนการผลี่ติไฟฟา้

สั�งเสัริมีการเติบโตที่างเศรษฐกิจทีี่�ต�อเนื�องแลี่ะย้�งยืนโด้ยการพฒ้นาระบบการผลี่ติ

ไฟฟ้าให้เพียงพอต�อความีต้องการทีี่�มีีความีมี้�นคงเชื�อถืึอได้้	 ปีร้บปีร่ง	บำาร่งร้กษา	

พฒ้นาระบบสั�งไฟฟา้	ขยายระบบโครงข�ายไฟฟา้อจ้ฉริยะ	พฒ้นาโครงสัร้างพื �นฐาน	

เพิ�มีการจ้างงานท้ี่องถิึ�น	 พ้ฒนาให้เขื�อนแลี่ะโรงไฟฟ้าเป็ีนแหลี่�งที่�องเทีี่�ยวเพื�อ 

การเรียนรู้	แลี่ะสันบ้สันน่การจด้้การอาชีวอนามีย้	ความีปีลี่อด้ภย้ทีี่�ดี้ในการที่ำางาน

สั�งเสัริมีการอน่ร้กษ์พลี่้งงานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 รวมีถึึงการสัน้บสัน่นการผลี่ิต 

แลี่ะการบริโภคทีี่�ย้�งยืน	โด้ยการจด้้การของเสัียอน้ตรายทีี่�เกิด้จากกระบวนการผลี่ติ

ไฟฟ้า	 พฒ้นาระบบเศรษฐกิจหมีน่เวียน	 (Circular	 Economy)	 การจด้้การด้้าน 

การใช้ไฟฟา้	(Demand-Side	Management)	แลี่ะสันบ้สันน่การพฒ้นาเมืีองอจ้ฉริยะ	

(Smart	City)

อนร้่กษ์ฟื�นฟรูะบบนิเวศ	ยกระด้บ้การเข้าถึึงที่ร้พยากรนำ �าอย�างย้�งยืน	 แลี่ะสั�งเสัริมี

เกษตรกรรมีทีี่�ย้�งยืน	โด้ยการลี่ด้ผลี่กระที่บจากการผลี่ติไฟฟา้	การบริหารจด้้การนำ �า

อย�างมีีปีระสัทิี่ธิภาพ	การด้ำาเนินโครงการด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	การหยด่้ย้ �งการเสัื�อมีโที่รมี

ของด้ิน	 แลี่ะการสั�งเสัริมีกสัิกรรมีธรรมีชาติตามีหลี่ก้ปีร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

เพื�อสัร้างความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพแลี่ะความีมี้�นคงที่างอาหาร
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1
2
3
4
5
6

นำโยบ�ยคุณภู�พั คว�มิปลอดภัูย สุิ่ขอนำ�มัิย และสิิ่�งแวดล้อมิ 

	 กฟผ.	มี่�งมี้�นบริหารงานด้้านคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	สัข่อนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	อน้เป็ีน

องค์ปีระกอบสัำาคญ้ในการบริหารองค์การเพื�อการพฒ้นาอย�างย้�งยืน	 สัู�ความีเป็ีนเลี่ิศแลี่ะสัร้าง

ความีพึงพอใจแก�ผู้ มีีสั�วนได้้สั�วนเสัีย	 จึงได้้มีีนโยบายค่ณภาพ	 ความีปีลี่อด้ภ้ย	 สั่ขอนามี้ย	 

แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ด้ง้นี �

จด้้ให้มีีระบบบริหารจด้้การคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	สัข่ภาพอนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

เพื�อสัามีารถึบริหารงานได้้อย�างมีีคณ่ภาพ	เกิด้ความีปีลี่อด้ภย้	มีีสัข่ภาพอนามีย้ทีี่�ดี้	

มีีสัวส้ัด้ภิาพในชีวติแลี่ะที่ร้พย์สันิ	รวมีถึงึเป็ีนมิีตรกบ้สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โด้ยมี่�งสัู�การร้บรอง

ระบบการบริหารจด้้การตามีมีาตรฐานในระด้บ้สัากลี่	อย�างต�อเนื�อง

มี่�งมี้�นในการปีฏิิบต้ิตามีกฎหมีาย	มีาตรฐาน	 ระเบียบ	 ข้อบง้คบ้	 แลี่ะข้อกำาหนด้ 

ทีี่�เกี�ยวข้องด้้านคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	สัข่ภาพ	อนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

สันบ้สันน่ที่ร้พยากรเพื�อให้เกิด้การด้ำาเนินงานด้้านคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	สัข่ภาพ

อนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างจริงจง้แลี่ะย้�งยืน

สั�งเสัริมีแลี่ะสันบ้สันน่ให้ผู้ปีฏิิบต้ิงานที่ก่ระด้บ้ได้้ร้บความีรู้	 เพิ�มีพนูที่ก้ษะ	พฒ้นา

ที่ศ้นคต	ิสัร้างจิตสัำานกึด้้านคณ่ภาพ	ความีปีลี่อด้ภย้	สัข่ภาพอนามีย้	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

เพื�อให้	 กฟผ.	 เป็ีนองค์การแห�งค่ณภาพ	 มีีวฒ้นธรรมีด้้านความีปีลี่อด้ภ้ยแลี่ะมีี 

ความีตระหนก้ด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

สั�งเสัริมีการมีีสั�วนร�วมีในกิจกรรมีการพ้ฒนาค่ณภาพ	 การเพิ�มีผลี่ผลี่ิต	 การลี่ด้ 

ความีสัญูเปีลี่�าให้เกิด้การปีฏิิบต้ิทีี่�เป็ีนเลี่ิศ	 (Best	 Practice)	 แลี่ะนำาไปีสัู�การสัร้าง

นว้ตกรรมีตลี่อด้จนการอน่ร้กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีโด้ยใช้ที่ร้พยากรอย�าง 

ค่้มีค�า	มีีปีระสัทิี่ธิภาพแลี่ะเกิด้ปีระโยชน์สังูสัด่้

มี่�งมี้�นด้ำาเนินการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกที่้�วที่้ �งองค์การเพื�อบรรลี่่เปี้าหมีายการลี่ด้ 

ก๊าซึ่เรือนกระจกของปีระเที่ศ
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นโยบุาย กฟผู้. ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิ1
2
3
4
5

นำโยบ�ยกี่�รบริห�รจััดกี่�รก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่

	 กฟผ.	 ได้้ปีระกาศนโยบายการบริหารจ้ด้การก๊าซึ่เรือนกระจกฉบ้บปีร้บปีร่งลี่�าสั่ด้	 

ตามีปีระกาศ	13/2561	เมืี�อวน้ทีี่�	21	พฤษภาคมี	2561	มีีรายลี่ะเอียด้ด้ง้ต�อไปีนี �

มี่�งมี้�นในการเป็ีนผู้นำาในการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกในภาคผลี่ติไฟฟา้	โด้ยใช้เที่คโนโลี่ยี

ทีี่�สัะอาด้แลี่ะมีีปีระสัิที่ธิภาพ	 สัอด้คล้ี่องก้บแผนระยะยาวการบริหารจ้ด้การ 

ก๊าซึ่เรือนกระจก	กฟผ.	พ.ศ.	 2561	 -	 2573	แลี่ะเปีา้หมีายการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจก

ของปีระเที่ศ

พฒ้นาเครือข�ายการบริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจกในภาคผลี่ติไฟฟา้

สั�งเสัริมี	 พฒ้นาการด้ำาเนินการตามีมีาตรการ	 โครงการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกจาก

กิจกรรมีของ	กฟผ.	ที่้�วที่้ �งองค์กร

สั�งเสัริมีการวจิย้พฒ้นาเที่คโนโลี่ยีแลี่ะนวต้กรรมี	เพื�อให้เกิด้การลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจก

อย�างย้�งยืน	สัอด้คล้ี่องกบ้การปีร้บตว้ต�อการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศ

สันบ้สันน่ให้เกิด้การพฒ้นาตลี่าด้คาร์บอน



โรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีกบ้โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนสัริินธร



กี่�รศึึกี่ษ�และจััดทำ�ร�ยง�นำ 
กี่�รประเมิินำผลกี่ระทบสิิ่�งแวดล้อมิ 

•   ภิาพัรวิมโค่รงกิารท่ั� ศึกิษาด้้าน์สิั�งแวิด้ล้อม 
     ปีี พั.ศ. 2564
•   โค่รงกิารท่ั� ได้้รับค่วิามเห็็น์ชอบจากิห็น่์วิยงาน์  
     อนุ์มัติิ/ห็น่์วิยงาน์อนุ์ญาติโค่รงกิาร

03
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EHIA
EIA
IEE
CoP
ESA

	 กฟผ.	ให้ความีสัำาคญ้ในการศกึษาแลี่ะปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างเคร�งคร้ด้ตามี

ทีี่�กฎหมีายกำาหนด้	 โด้ยใช้หลี่ก้วิชาการ	 ในการคาด้การณ์ผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีจากการพฒ้นา

โครงการทีี่�อาจมีีผลี่ต�อที่ร้พยากร	เศรษฐกิจ	สัง้คมี	แลี่ะสัข่ภาพ	เพื�อหาแนวที่างปีอ้งกน้ผลี่กระที่บ

ทีี่�อาจเกิด้ขึ �นจากโครงการ	 พร้อมีก้บเสันอมีาตรการปี้องก้นแลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

มีาตรการตดิ้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	แลี่ะแผนปีฏิิบต้กิารด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของโครงการ

ที่้ �งในระยะก�อสัร้างแลี่ะระยะด้ำาเนินการตามีกฎหมีายทีี่�เกี�ยวข้อง

	 ในปีี	พ.ศ.	 2564	 กฟผ.	 ได้้ด้ำาเนินการศึกษาแลี่ะจด้้ที่ำารายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีที่้ �ง	5	รูปีแบบตามีปีระเภที่แลี่ะขนาด้โครงการ	ได้้แก�

กี่�รศึึกี่ษ�และจััดทำ�ร�ยง�นำกี่�รประเมิินำผลกี่ระทบสิิ่�งแวดล้อมิ 

รายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีสัำาหร้บโครงการ	กิจการ	หรือการด้ำาเนินการทีี่�อาจจะ

มีีผลี่กระที่บต�อที่ร้พยากรธรรมีชาติ	 คณ่ภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	สัข่ภาพ	อนามีย้	 คณ่ภาพชีวิตของ

ปีระชาชนในชม่ีชนอย�างร่นแรง	(Environmental	and	Health	Impact	Assessment	:	EHIA)

รายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	(Environmental	Impact	Assessment	:	EIA)

รายงานผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีเบื �องต้น	(Initial	Environmental	Examination	:	IEE)

รายงานปีระมีวลี่หลี่ก้การปีฏิิบต้ิ	(Code	of	Practice	:	CoP)

รายงานเกี�ยวกบ้การศกึษามีาตรการปี้องกน้แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บต�อคณ่ภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีแลี่ะ

ความีปีลี่อด้ภย้	(Environment	and	Safety	Assessment	:	ESA)
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

โรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีกบ้โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนสัริินธร
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EHIA

EIA

EIA

EIA

EIA

EIA

IEE

IEE

IEE

EHIA

EIA

EIA

ภู�พัรวมิโครงกี่�รท่�ศึึกี่ษ�ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิ ปี พั.ศึ. 2564

โครงกี่�รท่� ได้รับคว�มิเห็นำ
ชอบจั�กี่หน่ำวยง�นำอนุำมัิติ/
หน่ำวยง�นำอนุำญ�ตโครงกี่�ร

โครงกี่�รท่�                       อยู่ระหว่�ง 
กี่�รพิัจั�รณ�

โครงการโรงไฟฟา้แมี�เมีาะที่ด้แที่น	เครื�องทีี่�	8	-	9	

โครงการโรงไฟฟา้สัร่าษฎร์ธานี	ชด่้ทีี่�	1	-	2	

โครงการสัถึานีเก็บร้กษาแลี่ะแปีรสัภาพก๊าซึ่ธรรมีชาตจิาก 

			ของเหลี่วเป็ีนก๊าซึ่แบบลี่อยนำ �า	(Floating	Storage	and	 

			Regasification	Unit:	FSRU)	พื �นทีี่�อ�าวไที่ยตอนบน	

โครงการที่�าเทีี่ยบเรือ	FSRU	

โครงการโรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น	

โครงการที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติจากสัถึานีควบค่มีก๊าซึ่ 

			ธรรมีชาติ	BP4	ของ	ปีตที่.	ไปียง้โรงไฟฟา้บางปีะกง	

โครงการระบบโครงข�ายไฟฟา้	500	 กิโลี่โวลี่ต์	แมี�เมีาะ3	 -	 

			ลี่ำาพนู3	(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอนร้่กษ์เพิ�มีเติมี)	

โครงการระบบโครงข�ายไฟฟ้า	 230	 กิโลี่โวลี่ต์	 พะเยา	 -	 

			เชียงราย	(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอนร้่กษ์เพิ�มีเติมี)	

โครงการระบบโครงข�ายไฟฟ้า	 230	 กิโลี่โวลี่ต์	 ตาก2	 -	 

			แมี�สัอด้	(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอนร้่กษ์เพิ�มีเติมี)	

โครงการโรงไฟฟา้																																			พระนครใต้	(สั�วนเพิ�มี)	

โครงการโรงไฟฟา้																																			พระนครเหนือ	 

   (สั�วนเพิ�มี)	ระยะทีี่�	1	

โครงการระบบ																																							โครงข�ายไฟฟา้	230	กิโลี่โวลี่ต์	       

   ตาก2	-	แมี�สัอด้																																			(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ช้ �น 

   คณ่ภาพลี่่�มีนำ �า																																				ช้ �นทีี่�	1)	
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

EIA

IEE

COP
ESA

โครงกี่�รท่�อยู่ระหว่�ง 
กี่�รศึึกี่ษ�และจััดทำ�
ร�ยง�นำ

โครงกี่�รท่�                       อยู่ระหว่�ง 
กี่�รพิัจั�รณ�

โครงการโรงไฟฟา้																																			พระนครใต้	(สั�วนเพิ�มี)	

โครงการโรงไฟฟา้																																			พระนครเหนือ	 

   (สั�วนเพิ�มี)	ระยะทีี่�	1	

โครงการระบบ																																							โครงข�ายไฟฟา้	230	กิโลี่โวลี่ต์	       

   ตาก2	-	แมี�สัอด้																																			(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ช้ �น 

   คณ่ภาพลี่่�มีนำ �า																																				ช้ �นทีี่�	1)	

โครงการระบบโครงข�ายไฟฟ้า	 230	 กิโลี่โวลี่ต์	 ลี่ำาพนู3	 -	 

			สับเมีย	(สั�วนทีี่�พาด้ผ�านพื �นทีี่�ช้ �นคณ่ภาพลี่่�มีนำ �าช้ �นทีี่�	1)

โครงการระบบเคเบิลี่ใต้ที่ะเลี่	 230	 กิโลี่โวลี่ต์	 ขนอมี	 - 

			เกาะสัมีย่

โครงการพฒ้นาพลี่ง้งานอจ้ฉริยะ	จง้หวด้้แมี�ฮ่�องสัอน	
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โครงกี่�รท่� ได้รับคว�มิเห็นำชอบจั�กี่หน่ำวยง�นำอนุำมัิติ
/ หน่ำวยง�นำอนุำญ�ตโครงกี่�ร

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนิ เคร่�องที�  8 - 9

	 เนื�องจากโรงไฟฟ้าแมี�เมีาะ	 เครื�องทีี่�	 8	 -	 9	

ป้ีจจบ่น้	 มีีอายก่ารใช้งานมีาอย�างยาวนานมีากกว�า	 

30	 ปีี	 ด้้วยเหต่นี �แผนพ้ฒนากำาลี่้งผลี่ิตไฟฟ้าของ

ปีระเที่ศไที่ย	พ.ศ.	2561	-	2580	(PDP2018)	กำาหนด้

ให้ด้ำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าแมี�เมีาะที่ด้แที่น	 เครื�องทีี่�	

8	 -	 9	 โด้ยออกแบบให้เป็ีนโรงไฟฟ้าพลี่ง้ความีร้อน	 

มีีขนาด้กำาลี่ง้ผลี่ิตติด้ต้ �ง	 660	 เมีกะวต้ต์	 เพื�อร้กษา

ระด้้บกำาลี่้งผลี่ิต	 ความีมี้�นคงของระบบไฟฟ้าใน 

ภาคเหนือ	 โครงการจะต้ �งอยู�ในบริเวณพื �นทีี่�โรงไฟฟา้

แมี�เมีาะ	แลี่ะใช้ถึ�านหินลี่กิไนต์	จากเหมืีองแมี�เมีาะเป็ีน

แหลี่�งเชื �อเพลี่ิง	 มีีกำาหนด้การจ�ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์	(Commercial	Operation	Date:	COD)	ในปีี	

พ.ศ.	2569	ซึ่ึ�งโครงการเข้าข�ายโครงการหรือกิจการทีี่�

ต้องจด้้ที่ำารายงานการปีระเมีินผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

สัำาหร้บโครงการ	 กิจการ	หรือการด้ำาเนินการทีี่�อาจมีี

ผลี่กระที่บต�อที่ร้พยากรธรรมีชาติ	คณ่ภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

สัข่ภาพ	อนามีย้	คณ่ภาพชีวิต	ของปีระชาชนในชม่ีชน

อย�างร่นแรง	 (EHIA)	 โด้ยคณะกรรมีการสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

แห�งชาติ	 (กก.วลี่.)	 มีีมีติเห็นชอบรายงานฯ	 เมืี�อวน้ทีี่�	 

15	กน้ยายน	2564

โครงการโรงไฟฟา้แมี�เมีาะที่ด้แที่น	เครื�องทีี่�	8	-	9
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีิ ชุดที�  1 - 2

	 โครงการโรงไฟฟ้าสัร่าษฎร์ธานี	 ชด่้ทีี่�	 1	 -	 2	 

ต้ �งอยู� ใน พื �น ทีี่� เด้ิมีของโรงไฟฟ้าสั่ราษฎร์ธานี	 

ซึ่ึ� ง ป้ี จจ่บ้น ไ ด้้หย่ด้ด้ำา เ นินการแ ล้ี่ ว 	 ในตำาบลี่ 

เขาห้วควาย	 อำาเภอพ่นพิน	 จ้งหว้ด้สั่ราษฎร์ธานี	 

เป็ีนโครงการตามีแผนพ้ฒนากำาลี่้งผลี่ิตไฟฟ้าของ

ปีระเที่ศไที่ย	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 (PDP2018)	 

โด้ยออกแบบให้เป็ีนโรงไฟฟ้าพลี่้งความีร้อนร�วมี	 

ขนาด้กำาลี่ง้ผลี่ิตติด้ต้ �ง	 ช่ด้ลี่ะ	 830	 เมีกะวต้ต์	 รวมี	

1,660	 เมีกะว้ตต์	 ใช้ก๊าซึ่ธรรมีชาติเป็ีนเชื �อเพลี่ิง	 

มีีกำาหนด้การจ�ายไฟฟ้า เ ข้าระบบเ ชิงพาณิชย์	 

(Commercial	Operation	Date:	COD)	ชด่้ทีี่�	1	ในปีี	

พ.ศ.	2570	แลี่ะชด่้ทีี่�	 2	 ในปีี	พ.ศ.	2572	ตามีลี่ำาด้บ้	

เพื�อเสัริมีความีมี้�นคงของระบบไฟฟา้ของภาคใต้แลี่ะ

สันองความีต้องการไฟฟา้ทีี่�เพิ�มีขึ �น	ซึ่ึ�งโครงการเข้าข�าย

ต้องจด้้ที่ำารายงานการปีระเมีินผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

(EIA)	 โด้ยคณะกรรมีการสัิ�งแวด้ล้ี่อมีแห�งชาติ	 

(กก.วลี่.)	มีีมีตเิหน็ชอบรายงานฯ	เมืี�อวน้ทีี่�	15	กน้ยายน	

2564		

โครงการโรงไฟฟา้สัร่าษฎร์ธานี	ชด่้ทีี่�	1	-	2
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โครงการสถานีิ FSRU พ่ื้�นิที� อ่าวไทย
ติอนิบนิ 

โครงการท่าเทียบเร่อ FSRU

	 โครงการสัถึานี	สัถึานีเก็บร้กษาแลี่ะแปีรสัภาพ

ก๊าซึ่ธรรมีชาติจากของเหลี่วเป็ีนก๊าซึ่แบบลี่อยนำ �า	

(Floating	 Storage	 and	 Regasification	 Unit:	 

FSRU	)	ที่ำาหน้าทีี่�ร้บก๊าซึ่ธรรมีชาตเิหลี่วทีี่�ขนสั�งมีาจาก

ต�างปีระเที่ศด้้วยเรือขนสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติเหลี่ว	(LNGC)	

แล้ี่วจึงนำามีาแปีรสัภาพให้กลี่ายเป็ีนสัถึานะก๊าซึ่	 

เพื�อสั�งไปีย้งโรงไฟฟ้าพระนครใต้	 แลี่ะโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	 มีีขนาด้กำาลี่ง้การผลี่ิต	 5	 ล้ี่านตน้/ปีี	 

ซึ่ึ�งเข้าข�ายโครงการทีี่�ต้องจด้้ที่ำารายงานการปีระเมิีน

ผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 (EIA)	 โด้ยคณะกรรมีการ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีแห�งชาต	ิ(กก.วลี่.)	มีีมีตเิหน็ชอบรายงานฯ	

เมืี�อวน้ทีี่�	21	มิีถึน่ายน	2564	

	 โครงการที่�าเทีี่ยบเรือ	FSRU	เป็ีนที่�าเทีี่ยบเรือ

ลี่อยนำ �าสัำาหร้บยึด้สัถึานี	 FSRU	 ให้อยู�ในตำาแหน�งทีี่�

ต้องการ	ด้้านหนึ�งสัำาหร้บจอด้เรือสัถึานี	FSRU	แลี่ะอีก

ด้้านสัำาหร้บจอด้เรือขนสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาตเิหลี่ว	(LNGC)	

ซึ่ึ�งเข้าข�ายโครงการทีี่�ต้องจด้้ที่ำารายงานการปีระเมิีน

ผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 (EIA)	 โด้ยคณะกรรมีการ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีแห�งชาต	ิ(กก.วลี่.)	มีีมีตเิหน็ชอบรายงานฯ	

เมืี�อวน้ทีี่�	21	มิีถึน่ายน	2564	

โครงการสัถึานี	FSRU	แลี่ะโครงการที่�าเทีี่ยบเรือ	FSRU
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

โครงการโรงไฟฟ้านิำ�าพื้องทดแทนิ

	 โครงการโรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น	ต้ �งอยู�ทีี่�	ตำาบลี่กด่้นำ �าใสั	อำาเภอนำ �าพอง	จง้หวด้้ขอนแก�น	 

เป็ีนโครงการตามีแผนพฒ้นากำาลี่ง้ผลี่ิตไฟฟา้ของปีระเที่ศไที่ย	พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 (PDP2018)	

ก�อสัร้างเพื�อที่ด้แที่นโรงไฟฟ้านำ �าพอง	 ชด่้ทีี่�	 1	 -	 2	 ซึ่ึ�งจะถึกูปีลี่ด้ออกจากระบบในปีี	พ.ศ.	 2568	 

โด้ยออกแบบเป็ีนโรงไฟฟ้าพลี่ง้ความีร้อนร�วมี	 ขนาด้กำาลี่ง้การผลี่ิตติด้ต้ �งสังูสัด่้	 830	 เมีกะวต้ต์	 

ใช้ก๊าซึ่ธรรมีชาตเิป็ีนเชื �อเพลี่งิหลี่ก้แลี่ะใช้นำ �ามีน้ดี้เซึ่ลี่เป็ีนเชื �อเพลี่งิสัำารอง	มีีกำาหนด้การจ�ายไฟฟา้

เข้าระบบเชิงพาณิชย์	(Commercial	Operation	Date:	COD)	ในปีี	พ.ศ.	2568	ซึ่ึ�งเข้าข�ายโครงการ

ทีี่�ต้องจด้้ที่ำารายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 (EIA)	 โด้ยคณะกรรมีการสัิ�งแวด้ล้ี่อมี 

แห�งชาติ	(กก.วลี่.)	มีีมีตเิหน็ชอบรายงานฯ	เมืี�อวน้ทีี่�	21	มิีถึน่ายน	2564

โครงการโรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น



กรอบสี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

20

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติิจากสถานีิควบคุมก๊าซธรรมชาติิ 
BP4 ของ ปติท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

	 โครงการที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติจากสัถึานีควบคม่ีก๊าซึ่ธรรมีชาติ	 BP4	 ของ	ปีตที่.	 ไปียง้ 

โรงไฟฟา้บางปีะกง	เป็ีนโครงการก�อสัร้างที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาต	ิต้ �งอยู�ในพื �นทีี่�ตำาบลี่ที่�าข้ามี	อำาเภอ

บางปีะกง	จง้หวด้้ฉะเชิงเที่รา	ที่ำาหน้าทีี่�ร้บก๊าซึ่ธรรมีชาติจากที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติบนบก	 เส้ันทีี่�	 5	

ของ	ปีตที่.	โด้ยเชื�อมีต�อกบ้สัถึานีควบคม่ีก๊าซึ่ธรรมีชาต	ิBP4	แลี่ะปีอ้นเป็ีนเชื �อเพลี่งิให้แก�โรงไฟฟา้

บางปีะกง	 (ที่ด้แที่น	 เครื�องทีี่�	 1	 -	 2)	 โครงการปีระกอบด้้วยที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติขนาด้เส้ันผ�าน

ศนูย์กลี่าง	28	นิ �ว	แลี่ะ	20	นิ �ว	ระยะที่างวางที่�อที่้ �งหมีด้	1,109	เมีตร	ซึ่ึ�งเข้าข�ายโครงการทีี่�ต้องจด้้

ที่ำารายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 (EIA)	 โด้ยคณะกรรมีการผู้ชำานาญการพิจารณา

รายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โครงการพลี่ง้งาน	 (คชก.)	 มีีมีติให้ความีเห็นชอบ 

รายงานฯ	เมืี�อวน้ทีี่�	28	ตล่ี่าคมี	2564	

โครงการที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาตจิากสัถึานีควบคม่ีก๊าซึ่ธรรมีชาต	ิ

BP4	ของ	ปีตที่.	ไปียง้โรงไฟฟา้บางปีะกง
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 
กิโลัโวลัต์ิ แม่เมาะ3 - ลัำาพูื้นิ3 (ส่วนิ
ที�พื้าดผ่ิานิพ่ื้�นิที� ป่าอนุิรักษ์เพิื้�มเติิม)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 
กิโลัโวลัต์ิ พื้ะเยา - เชียงราย (ส่วนิที�
พื้าดผ่ิานิพ่ื้�นิที� ป่าอนุิรักษ์เพิื้�มเติิม)

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลัโวลัต์ิ ติาก2 - แม่สอด 
(ส่วนิที�พื้าดผ่ิานิพ่ื้�นิที� ป่าอนุิรักษ์เพิื้�มเติิม)

	 โครงการระบบโครงข�ายไฟฟา้	500	กิโลี่โวลี่ต์	

แมี�เมีาะ3	-	ลี่ำาพนู3	เป็ีนสั�วนหนึ�งของโครงการปีร้บปีร่ง

ระบบสั�งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน	 เพื�อเสัริมี

ความีมี้�นคงระบบไฟฟ้า	 โด้ยก�อสัร้างระบบโครงข�าย

ไฟฟ้า	 เชื�อมีโยงจากสัถึานีไฟฟ้าแรงสัูงแมี�เมีาะ3	

อำาเภอแมี�เมีาะ	จง้หวด้้ลี่ำาปีาง	ไปียง้สัถึานีไฟฟา้แรงสังู

ลี่ำาพนู3	อำาเภอเมืีองลี่ำาพนู	จง้หวด้้ลี่ำาพนู	มีีระยะที่าง

ปีระมีาณ	151.75	 กิโลี่เมีตร	 โด้ยแนวระบบโครงข�าย

ไฟฟ้าบางสั�วนพาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอน่ร้กษ์เพิ�มีเติมี	 

(ปี� า	C)	 จึงต้องจด้้ที่ำารายงานผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

เบื �องต้น	(IEE)	โด้ยรายงานฯ	ได้้ร้บความีเหน็ชอบจาก

คณะกรรมีการผู้ ชำานาญการพิจารณารายงาน 

การปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โครงการพลี่ง้งาน	

(คชก.)	เป็ีนทีี่�เรียบร้อยแล้ี่วเมืี�อวน้ทีี่�	2	กรกฎาคมี	2564

	 โครงการระบบโครงข�ายไฟฟา้	230	กิโลี่โวลี่ต์	

พะเยา	 -	 เชียงราย	 เป็ีนสั�วนหนึ�งของโครงการขยาย

ระบบสั�งไฟฟา้ระยะทีี่�	12	โด้ยจะที่ำาการรื �อเสัาสัายสั�ง

ไฟฟ้าเดิ้มีออกแลี่ะก�อสัร้างใหมี�ภายในเขตระบบ 

โครงข�ายไฟฟา้ทีี่�มีีอยู�เด้มิี	เพื�อลี่ด้ป้ีญหาความีสัญูเสีัย

ทีี่�เกิด้จากไฟฟา้ด้บ้เพราะสัายสั�งเกิด้ชำาร่ด้หรือเสัยีหาย

จากสัภาพอายก่ารใช้งานมีานาน	โครงการฯ	เชื�อมีโยง

จากสัถึานีไฟฟ้าแรงสัูงพะเยา	 อำาเภอเมืีองพะเยา	

จง้หวด้้พะเยา	ไปียง้สัถึานีไฟฟา้แรงสังูเชียงราย	อำาเภอ

เมืีองเชียงราย	จง้หวด้้เชียงราย	 มีีระยะที่างปีระมีาณ	

80.2	กิโลี่เมีตร	โด้ยแนวระบบโครงข�ายไฟฟา้บางสั�วน

พาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอนร้่กษ์เพิ�มีเตมิี	(ปี� า	C)	จงึต้องจด้้ที่ำา

รายงานผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีเบื �องต้น	 ( IEE)	 

โด้ยรายงานฯ	ได้้ร้บความีเหน็ชอบจากคณะกรรมีการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โครงการพลี่ง้งาน	(คชก.)	เป็ีนทีี่�เรียบร้อย

แล้ี่วเมืี�อวน้ทีี่�	19	สังิหาคมี	2564

	 โครงการระบบโครงข�ายไฟฟา้	230	กิโลี่โวลี่ต์	ตาก2	-	แมี�สัอด้	เป็ีนสั�วนหนึ�งของโครงการ

พฒ้นาระบบไฟฟา้เพื�อรองร้บการจด้้ต้ �งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะทีี่�	 1	ตามีความีต้องการใช้ไฟฟา้

ทีี่�เพิ�มีขึ �นตามีการเติบโตที่างเศรษฐกิจในพื �นทีี่�อำาเภอแมี�สัอด้	 จง้หวด้้ตาก	 โด้ยก�อสัร้างระบบ 

โครงข�ายไฟฟา้	 เชื�อมีโยงจากสัถึานีไฟฟา้แรงสังูตาก2	อำาเภอเมืีองตาก	จง้หวด้้ตาก	 ไปียง้สัถึานี

ไฟฟ้าแรงสังูแมี�สัอด้	 อำาเภอแมี�สัอด้	 จ้งหวด้้ตาก	 มีีระยะที่าง	 81.9	 กิโลี่เมีตร	 โด้ยแนวระบบ 

โครงข�ายไฟฟา้บางสั�วนพาด้ผ�านพื �นทีี่�ปี� าอนร้่กษ์เพิ�มีเติมี	(ปี� า	C)	จงึต้องจด้้ที่ำารายงานผลี่กระที่บ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีเบื �องต้น	(IEE)	โด้ยรายงาน	IEE	ได้้ร้บความีเหน็ชอบจากคณะกรรมีการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โครงการพลี่ง้งาน	(คชก.)	เป็ีนทีี่�เรียบร้อยแล้ี่ว

เมืี�อวน้ทีี่�	25	ตล่ี่าคมี	2564	
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โครงการโรงไฟฟ้าพื้ลัังงานิแสงอาทิติย์ทุ่นิลัอยนิำ�า
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพื้ลัังนิำ�าเข่�อนิสิรินิธร

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลี่้งงานแสังอาทิี่ตย์ที่่�น

ลี่อยนำ �าร�วมีกบ้โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนสัริินธร	ต้ �งอยู�ใน

พื �นทีี่�เขื�อนสัริินธร	ตำาบลี่นิคมีสัร้างตนเองลี่ำาโด้มีน้อย	

อำาเภอสัิรินธร	 จง้หวด้้อบ่ลี่ราชธานี	 มีีกำาลี่ง้การผลี่ิต

ไฟฟา้สัท่ี่ธิ	(Net	Output)	45	เมีกะวต้ต์	(ac)	แลี่ะกำาลี่ง้

การผลี่ิตติด้ต้ �ง	 58.5	 เมีกะวต้ต์	 (dc)	 เป็ีนโครงการ

นำาร�องโครงการแรกในการพฒ้นาโครงการโรงไฟฟ้า

พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์บนที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีก้บโรงไฟฟ้า

พลี่ง้นำ �า	หรือ	Hydro-Floating	Solar	Hybrid	Project	

ตามีเขื�อนต�าง	ๆ 	ของ	กฟผ.	ตามีแผนพฒ้นากำาลี่ง้ผลี่ติ

ไฟฟา้ของปีระเที่ศไที่ย	พ.ศ.	2561-2580	(PDP2018)	

โครงการเลี่ือกใช้แผงเซึ่ลี่ล์ี่แสังอาทิี่ตย์ชนิด้	Mono	

Crystalline	 Silicon	 แบบ	Bifacial	MONO	PERC	

Half-Cell	Double	Glass	Module	 ทีี่�มีีปีระสัทิี่ธิภาพ

ในการผลี่ิตกระแสัไฟฟ้าสังู	 แลี่ะมีีความีที่นที่านต�อ

ความีชื �นเหมีาะสัำาหร้บการตดิ้ต้ �งในนำ �า	สัำาหร้บที่่�นลี่อย

นำ �าผลี่ิตจากพลี่าสัติก	High	Density	 Polyethylene	

(HDPE)	 ทีี่�ที่นต�อการกด้้กร�อนจากแสัง	UV	แลี่ะเป็ีน

มิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โด้ยได้้จ�ายกระแสัไฟฟ้าเข้า 

ระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	แล้ี่ว	 เมืี�อวน้ทีี่�	31	ตล่ี่าคมี	

พ.ศ.	2564

	 กฟผ. 	 ไ ด้้ใ ห้ความีสัำาค้ญในการศึกษา 

ผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีโครงการฯ	โด้ยได้้จด้้ที่ำารายงาน

ปีระมีวลี่หลี่ก้การปีฏิิบต้ิ	 (Code	of	 Practice:	CoP)	

แลี่ะรายงานเกี�ยวกบ้การศกึษามีาตรการปีอ้งกน้แลี่ะ

แก้ไขผลี่กระที่บต�อค่ณภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีแลี่ะความี

ปีลี่อด้ภย้	(Environment	and	Safety	Assessment:	

ESA)	เพื�อปีระเมิีน	ผลี่กระที่บต้ �งแต�ระยะก�อนก�อสัร้าง

จนถึงึระยะด้ำาเนินการ	พร้อมีกำาหนด้มีาตรการปีอ้งกน้

แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	แลี่ะมีาตรการติด้ตามี

ตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โด้ยรายงานศกึษา

แล้ี่วเสัร็จในปีี	พ.ศ.	2563	แลี่ะจด้้ที่ำารายงานตดิ้ตามี

ตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	(Monitoring	Report)	

เพื�อติด้ตามีตรวจสัอบค่ณภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีสัำาหร้บ

ระยะก�อสัร้าง	 พบว�าจากการติด้ตามีตรวจสัอบ

ค่ณภาพนำ �าแลี่ะนิเวศวิที่ยาที่างนำ �าในระยะก�อสัร้าง

ไมี�มีีความีแตกต�างอย�างมีีน้ยสัำาค้ญก้บระยะก�อน

ก�อสัร้าง	เนื�องจากโครงการฯ	ได้้มีีการด้ำาเนินการตามี

มีาตรการปีอ้งกน้แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีด้้าน

ต�าง	ๆ 	ทีี่�กำาหนด้ไว้อย�างเคร�งคร้ด้	ที่้ �งนี �	กฟผ.	จะด้ำาเนิน

การติด้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�าง 

ต�อเนื�อง	 เพื�อสัร้างความีเชื�อมี้�นให้แก�ช่มีชนรอบโรง

ไฟฟา้ต�อไปี
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การัศ์กษาแลิะจัด้ทำารัายงานการัปรัะเมินผู้ลิกรัะทบุสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

สัมีเด้จ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมีสัมีเด้จ็พระเที่พร้ตนราชสัด่้าฯ	สัยามีบรมีราชกม่ีารี	 เสัด้จ็ฯ	

เปิีด้โรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �า	ร�วมีกบ้โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนสัริินธร

โครงการโรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีกบ้โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนสัริินธร



กี่�รดูแลสิิ่�งแวดล้อมิ 
และกี่�รควบคุมิมิลสิ่�ร 

•   กิารจัด้กิารด้้าน์คุ่ณภิาพัอากิาศ 
•   กิารจัด้กิารด้้าน์ระดั้บเส่ัยง
•   กิารจัด้กิารและกิารค่วิบคุ่มคุ่ณภิาพัน์ำ�า
•   กิารด้ำาเนิ์น์งาน์ด้้าน์ค่วิามห็ลากิห็ลายทัางช่วิภิาพั
•   กิารจัด้กิารสิั�งแวิด้ล้อมติามระบบ ISO 14001
•   ระบบเฝ้้าระวัิงคุ่ณภิาพัอากิาศใน์พ้ั�น์ท่ั�รอบ 
     โรงไฟฟ้าของ กิฟผ. : AR-QADS (อากิาศ)
•   EGAT Air TIME

04



การตรวจวด้้คณ่ภาพอากาศ



กรอบสี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

26

กี่�รดูแลสิิ่�งแวดล้อมิและกี่�รควบคุมิมิลสิ่�ร 

	 กฟผ.	มี่�งเน้นการด้แูลี่ร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โด้ยปีฏิิบต้ติามีมีาตรการปีอ้งกน้แก้ไขผลี่กระที่บ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะมีาตรการติด้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างเคร�งคร้ด้	 ที่้ �งการลี่ด้ 

มีลี่สัารทีี่�เกิด้จากกระบวนการผลี่ติไฟฟา้	แลี่ะตรวจตดิ้ตามีคณ่ภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของชม่ีชนโด้ยรอบ

โรงไฟฟา้	แลี่ะเสัริมีสัร้างสัิ�งแวด้ล้ี่อมีทีี่�ดี้ให้กบ้ชม่ีชนผ�านกระบวนการการมีีสั�วนร�วมีด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

เพื�อให้เกิด้การอยู�ร�วมีกน้อย�างย้�งยืน

การตรวจวด้้คณ่ภาพอากาศจากปีลี่�องโรงไฟฟา้
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การัด้แลิสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะการัควบุคุมิมิลิสิ่ารั

กี่�รจััดกี่�รด้�นำคุณภู�พัอ�กี่�ศึ

	 ที่้ �งนี �	กฟผ.	ได้้ด้ำาเนินการตรวจสัอบความีถึกูต้องการที่ำางานของระบบติด้ตามีตรวจสัอบ

มีลี่สัารที่างอากาศแบบอต้โนมีต้ิอย�างต�อเนื�อง	 (CEMS)	 แลี่ะระบบตรวจวด้้คณ่ภาพอากาศใน

บรรยากาศโด้ยที่้�วไปี	(AAQMS)	อย�างสัมีำ�าเสัมีอ	เพื�อสัร้างความีเชื�อมี้�นในผลี่การตรวจวด้้คณ่ภาพ

อากาศให้กบ้ชม่ีชน

การเฝ้้าระวัง ควบคุม แลัะติิดติาม
ติรวจสอบคุณภาพื้อากาศที�เกิดจาก
การเผิาไหม�เช่�อเพื้ลิัง

การติิดติามติรวจสอบคุณภาพื้
อากาศในิบรรยากาศโดยทั�วไป

	 กฟผ.	 ติด้ต้ �งระบบการติด้ตามีตรวจสัอบ 

มีลี่สัารที่างอากาศจากปีลี่�องโรงไฟฟ้าแบบอต้โนมีติ้

อย�างต�อเนื�อง	 (Continuous	Emission	Monitoring	

System:	CEMS)	โด้ยตรวจวด้้ก๊าซึ่ซึ่ล้ี่เฟอร์ได้ออกไซึ่ด์้	

(SO
2
)	 ก๊าซึ่ออกไซึ่ด์้ของไนโตรเจน	 (NO

X
)	 แลี่ะ 

ฝ่่� นลี่ะออง	(Particulate	Matter	:	PM)	ตลี่อด้	24	ช้�วโมีง	

เพื�อควบคม่ีคณ่ภาพอากาศจากการผลิี่ตไฟฟา้ให้เป็ีน

ไปีตามีข้อกำาหนด้กฎหมีาย	 แลี่ะมีีผลี่กระที่บต�อ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีให้น้อยทีี่�สัด่้	 โด้ยรายงานผลี่การตรวจวด้้

แบบต�อ เ นื� องใ ห้ก้บกรมีโรงงานอ่ตสัาหกรรมี	 

แลี่ะช่มีชนโด้ยรอบผ�านจอแสัด้งผลี่การตรวจว้ด้	 

ปี้ายปีระกาศหน้าโรงไฟฟ้า	 แลี่ะในเว็บไซึ่ต์โรงไฟฟ้า

ของ	กฟผ.

	 กฟผ.	 มีีระบบตรวจว้ด้ค่ณภาพอากาศใน

บรรยากาศโด้ยที่้�วไปีอย�างต�อเนื�อง	(AAQMS)	ตลี่อด้	

24	ช้�วโมีง	แลี่ะการตรวจวด้้แบบคร้ �งคราว	ปีีลี่ะ	2	คร้ �ง

ในบริเวณพื �นทีี่�ชม่ีชนรอบโรงไฟฟา้	 เพื�อเฝ่า้ระวง้แลี่ะ

ติด้ตามีตรวจสัอบค่ณภาพอากาศในบรรยากาศ 

โด้ยที่้�วไปีของชม่ีชน	โด้ยตรวจวด้้ฝ่่� นลี่ะอองรวมี	(TSP)	

ฝ่่� นลี่ะอองขนาด้ไมี�เกิน	 10	 ไมีครอน	 (PM-10)	 

ฝ่่� นลี่ะอองขนาด้ไมี�เกิน	 2.5	 ไมีครอน	 (PM-2.5)	 

ก๊าซึ่ซึ่้ลี่เฟอร์ได้ออกไซึ่ด์้	 (SO
2
)	 ก๊าซึ่ไนโตรเจนได้

ออกไซึ่ด์้	(NO
2
)	ด้้วยเครื�องมืีอแลี่ะเที่คโนโลี่ยีทีี่�ที่น้สัมีย้	

โด้ยมีีการรายงานผลี่การตรวจวด้้ให้กบ้ชม่ีชนโด้ยรอบ

หากผลี่การตรวจว้ด้มีีแนวโน้มีว�าอาจก�อให้เกิด้ 

ผลี่กระที่บต�อชม่ีชน	ระบบการตรวจวด้้จะสั�งสัญ้ญาณ

แจ้งเตือนไปีย้งโรงไฟฟ้า	 เพื�อแก้ไขป้ีญหาได้้อย�าง

รวด้เร็ว	 แลี่ะควบค่มีค่ณภาพสัิ�งแวด้ล้ี่อมีได้้อย�าง 

ที่น้ที่�วงทีี่
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ผลกี่�รตรวจัวัดคุณภู�พัอ�กี่�ศึจั�กี่ปล่องโรงไฟฟ้� กี่ฟผ. ปี 2564

หน่ิวยการผิลิัติ เช่�อเพื้ลิัง
SO2 (ppm) NOx (ppm) ฝุ่้นิลัะออง (mg/m3)

ความเข�มข�นิ มาติรฐานิ ความเข�มข�นิ มาติรฐานิ ความเข�มข�นิ มาติรฐานิ

   โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	8 ลี่กิไนต์ 16.33	-	132.37 320 177.73	-	315.35 500 6.66 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	9 ลี่กิไนต์ 8.56	-	144.69 320 63.88	-	285.91 500 5.10 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	10 ลี่กิไนต์ 19.89	-	171.81 320 133.16	-	279.78 500 7.08 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	11 ลี่กิไนต์ 7.57	-	138.07 320 163.53	-	276.55 500 3.94 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	12 ลี่กิไนต์ 19.19	-	176.84 320 141.78	-	262.60 500 8.78 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	13 ลี่กิไนต์ 13.36	-	179.52 320 140.61	-	291.78 500 5.78 180

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	14 ลี่กิไนต์ 27.98	-	83.35 180 43.52	-	85.29 200 1.95 80

   โรงไฟฟ้าบางปะกง

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	3 ก๊าซึ่ธรรมีชาตแิลี่ะนำ �ามีน้ปีาล์ี่มีด้บิ 0.13	-	1.76 320 74.14	-	125.19 200 0.11	-	0.70 120

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	4 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.70	-	1.61 320 91.25	-	108.02 200 0.44	-	1.02 120

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	5 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.21	-	0.57 20 32.34	-	37.82 120 0.26	-	0.72 60

   โรงไฟฟ้ากระบี�

พลี่ง้ความีร้อน	เครื�องทีี่�	1 นำ �ามีน้เตา 13.59 450 100.68 180 20.90 120

   โรงไฟฟ้าพื้ระนิครใติ�

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	3 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.60	-	1.30 20 56.60	-	58.30 120 0.68	-	0.76 60

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	4 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.20	-	0.70 20 30.90	-	40.60 120 0.78	-	0.87 60

   โรงไฟฟ้าวังนิ�อย

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	3 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.67	-	0.82 60 91.17	-	122.83 175 3.55	-	6.65 60

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	4 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.38	-	0.40 20 17.49	-	24.93 120 0.07	-	0.27 60

   โรงไฟฟ้านิำ�าพื้อง

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	1 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 3.44	-	3.99 60 223.29	-	235.50 250 3.10	-	3.70 60

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	2 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 3.44	-	4.07 60 223.67	-	235.01 250 3.00	-	3.80 60

   โรงไฟฟ้าจะนิะ

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	1 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.14	-	1.04 20 26.86	-	30.42 120 0.91	-	2.43 60

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	2 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.29	-	0.90 20 8.51	-	11.47 120 1.10	-	2.92 60

   โรงไฟฟ้าพื้ระนิครเหน่ิอ

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	1 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.67	-	0.86 20 33.17	-	42.37 120 0.93	-	1.16 60

พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	ชด่้ทีี่�	2 ก๊าซึ่ธรรมีชาติ 0.23	-	0.66 20 5.02	-	7.27 120 0.68	-	0.88 60

ทีี่�มีา:	ฝ่� ายสัิ�งแวด้ล้ี่อมีโครงการ	การไฟฟา้ฝ่� ายผลี่ติแห�งปีระเที่ศไที่ย,	กม่ีภาพน้ธ์	2565



กร
อบ

สี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

29

การัด้แลิสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะการัควบุคุมิมิลิสิ่ารั

กี่�รจััดกี่�รด้�นำระดับเส่ิ่ยง

	 กฟผ.	 มีีมีาตรการปี้องก้นแก้ไขผลี่กระที่บ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะตรวจติด้ตามี	 เพื�อเฝ่า้ระวง้ควบคม่ี

ระด้บ้เสัยีงทีี่�เกิด้จากกระบวนการผลิี่ตไฟฟา้	ซึ่ึ�งอาจสั�ง

ผลี่กระที่บต�อช่มีชนโด้ยรอบแลี่ะผู้ปีฏิิบต้ิงาน	 กฟผ.	

โด้ยด้ำาเนินการตรวจว้ด้ระด้้บเสัียงต้ �งแต�ระยะก�อน

ก�อสัร้าง	 ระยะก�อสัร้าง	 แลี่ะระยะด้ำาเนินการ	 ได้้แก�	 

การตรวจว้ด้ระด้้บเสัียงในการก�อสัร้างโรงไฟฟ้า	 

การตรวจว้ด้ระด้้บเสัียงภายในพื �นทีี่�ปีฏิิบ้ติงาน	 

(Workplace	 Noise)	 ระด้้บเสัียงของอ่ปีกรณ์แลี่ะ

เครื�องจก้รขนาด้ใหญ�	การจด้้ที่ำาแผนทีี่�เส้ันระด้บ้เสัียง	

(Noise	Contour)	รวมีถึงึการตรวจวด้้ระด้บ้เสัียงแบบ

แยกความีถีึ�ด้้วยเครื�องมืีอทีี่�ที่้นสัมี้ย	 เพื�อหาแหลี่�ง

กำาเนิด้เสีัยงทีี่�อาจก�อให้เกิด้ผลี่กระที่บด้้านเสัียงต�อ

ชม่ีชนโด้ยรอบโครงการ	 แลี่ะการตรวจวด้้ระด้บ้เสัียง

โด้ยที่้�วไปี	 (Ambient	 Noise)	 บริเวณช่มีชนรอบ

โครงการ	อย�างน้อยปีีลี่ะ	2	คร้ �ง	เพื�อจด้้ที่ำารายงานผลี่

การปีฏิิบต้ิตามีมีาตรการปีอ้งกน้แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีแลี่ะมีาตรการตดิ้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 เสันอต�อหน�วยงานกำาก้บดู้แลี่แลี่ะ 

หน�วยงานทีี่�เกี�ยวข้อง

การตรวจวด้้ระด้บ้เสัียง



กรอบสี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

30

กี่�รจััดกี่�รและกี่�รควบคุมิคุณภู�พันำำ��

	 กฟผ.	 มีีการใช้นำ �าในกระบวนการต�าง	 ๆ	 สัำาหร้บการผลี่ิตไฟฟ้า	 โด้ยใช้นำ �าจากแหลี่�งนำ �า 

ใกล้ี่เคียง	 เช�น	 แมี�นำ �า	 คลี่อง	หรืออ�างเก็บนำ �า	 โด้ย	 กฟผ.	 จะควบคม่ีปีริมีาณการสับูนำ �าด้ิบจาก 

แหลี่�งนำ �าให้ไมี�เกินจากค�าทีี่�กำาหนด้ไว้ในใบอน่ญาตการสับูนำ �า	 สัำาหร้บการควบค่มีแลี่ะจด้้การ 

นำ �าทิี่ �งของโรงไฟฟา้พลี่ง้ความีร้อน	แลี่ะโรงไฟฟา้พลี่ง้ความีร้อนร�วมี	จะแบ�งตามีกระบวนการเป็ีน	

2	ปีระเภที่	ได้้แก�

	 นอกจากการควบคม่ีคณ่ภาพนำ �าทิี่ �งแล้ี่ว	กฟผ.	ยง้มีีการตดิ้ตามีตรวจสัอบคณ่ภาพนำ �าทิี่ �ง

ที่้ �ง	2	ปีระเภที่	เป็ีนปีระจำาที่ก่เดื้อน	พร้อมีที่้ �ง	ด้ำาเนินการตดิ้ตามีตรวจสัอบคณ่ภาพนำ �าในแหลี่�งนำ �า

สัาธารณะ	ซึ่ึ�งเป็ีนแหลี่�งนำ �าใช้	 แลี่ะแหลี่�งรองร้บนำ �าทิี่ �งของโรงไฟฟา้อย�างต�อเนื�องเป็ีนปีระจำาตามี

ฤดู้กาลี่	 เพื�อเป็ีนการควบค่มีคณ่ภาพนำ �าให้มีีค�าเป็ีนไปีตามีทีี่�กฎหมีายกำาหนด้อย�างเคร�งคร้ด้	 

แลี่ะย้งเป็ีนการติด้ตามีผลี่กระที่บทีี่�อาจเกิด้ขึ �นต�อค่ณภาพนำ �า	 แลี่ะสัิ�งมีีชีวิตในแหลี่�งนำ �าจาก 

การด้ำาเนินงานของโรงไฟฟา้	อีกด้้วย	

นิำ�าทิ�งจากกระบวนิการผิลิัติ 
แลัะการอุปโภค-บริโภค

นิำ�าทิ�งจากกระบวนิการหล่ัอเย็นิ 

	 มีีการบำาบด้้แลี่ะควบค่มีค่ณภาพนำ �าทิี่ �งจาก

กระบวนการผลี่ติแลี่ะการอป่ีโภคบริโภคให้มีีค�าอยู�ใน

เกณฑ์์มีาตรฐานตามีทีี่�กฎหมีายกำาหนด้	 โด้ยนำ �าทิี่ �ง 

จะมีีการนำามีาใช้รด้นำ �าต้นไม้ีแลี่ะพื �นทีี่�สัีเขียวของ 

โรงไฟฟา้	เพื�อเป็ีนการนำานำ �าทิี่ �งกลี่บ้ไปีใช้ปีระโยชน์ใน

กิจกรรมีของโรงไฟฟา้ให้มีากทีี่�สัด่้

	 มีีการควบค่มีค่ณภาพนำ �าทิี่ �งให้มีีค�าอยู�ใน

เกณฑ์์มีาตรฐานตามีทีี่�กฎหมีายกำาหนด้	 แลี่ะค�า

ควบค่มีตามี ทีี่� กำาหนด้ เ พิ� มี เติ มี ไ ว้ ในรายงาน 

การปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีฯ	 ของโรงไฟฟ้า	

ก�อนระบายกลี่บ้สัู�แหลี่�งนำ �าตามีเด้ิมี
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การัด้แลิสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะการัควบุคุมิมิลิสิ่ารั

การตรวจวด้้คณ่ภาพนำ �าจากกระบวนการหลี่�อเย็น

การตรวจวด้้คณ่ภาพนำ �าจากกระบวนการผลี่ติ
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กี่�รดำ�เนิำนำง�นำด้�นำคว�มิหล�กี่หล�ยท�งช่วภู�พั

	 กฟผ.	 ตระหน้กถึึงการด้ำาเ นินงานด้้าน 

ความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพควบคู�ไปีก้บการผลี่ิต

ไฟฟ้า	 จึงมีีการด้ำาเนินงานเพื�อปี้องก้น	 อน่ร้กษ์	 

แลี่ะฟื�นฟูที่ร้พยากรธรรมีชาติ	 ในที่ก่	 ๆ	 ข้ �นตอนของ 

การด้ำาเนินโครงการ	 ต้ �งแต�การศึกษาผลี่กระที่บ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีก�อนด้ำาเนินโครงการของ	กฟผ.	 ไมี�ว�าจะ

เป็ีนโรงไฟฟ้า	 เขื�อน	 แลี่ะพื �นทีี่�บริเวณเขตสัายสั�ง	 

โด้ย	กฟผ.	มีอบหมีายให้ผู้ เชี�ยวชาญเป็ีนผู้ด้ำาเนินการ

เพื�อศึกษาความีหลี่ากหลี่ายของชนิด้พ้นธ่์ พืช	 

พน้ธ่์สัต้ว์	สัถึานภาพของสัต้ว์ปี� าตามีกฎหมีาย	รวมีถึงึ

ที่ร้พยากรชีวภาพในนำ �าบริเวณแหลี่�งนำ �าธรรมีชาตทีิี่�อยู�

ใก ล้ี่ พื �น ทีี่� โครงการ 	 เ พื� อ ใ ช้ เ ป็ีน ข้อมีูลี่สัำาห ร้บ 

การปีระเมิีนผลี่กระที่บ	แลี่ะกำาหนด้มีาตรการปีอ้งกน้

แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บทีี่�อาจเกิด้ขึ �นต�อที่ร้พยากรชีวภาพ

จากการด้ำาเนินงานของโครงการ	พร้อมีที่้ �ง	ด้ำาเนินการ

ติด้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมีระหว�าง 

การด้ำาเนินโครงการ	 เพื�อใช้เป็ีนข้อมีลูี่ในการติด้ตามี 

แนวโ น้มีแลี่ะ เฝ่้า ระว้งการ เปีลี่ี� ยนแปีลี่งของ 

ความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพของที่ร้พยากรชีวภาพ

เป็ีนปีระจำาที่ก่ปีี

	 นอกจากนี �	 กฟผ. 	 ไ ด้้ด้ำา เ นิน กิจกรรมี 

การอน่ร้กษ์แลี่ะฟื�นฟูที่ร้พยากรธรรมีชาติในพื �นทีี่� 

ต�าง	 ๆ	 ของ	 กฟผ.	 รวมีถึึงพื �นทีี่�ปี� าธรรมีชาติของ

ปีระเที่ศไที่ยร�วมีกบ้หน�วยงานทีี่�เกี�ยวข้องต�าง	ๆ 	อย�าง

ต�อเนื�อง	อาทิี่เช�น	

	 •	โครงการปีลี่กูปี� าต้นนำ �า	ปี� าชายเลี่น	แลี่ะปี� าชม่ีชน	ในพื �นทีี่�จง้หวด้้ชม่ีพร	จง้หวด้้กระบี� 

	 			จง้หวด้้ภเูก็ตแลี่ะจง้หวด้้น�าน	

	 •	โครงการเขตอนร้่กษ์พน้ธ่์ปีลี่า	ปีระชามีีสัข่	(อ�างเก็บนำ �าเขื�อนอบ่ลี่ร้ตน์)	

	 •	โครงการอนร้่กษ์พน้ธก่รรมีพืชอน้เนื�องมีาจากพระราชด้ำาริ	สัมีเด้จ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 

	 	 	กรมีสัมีเด้จ็พระเที่พร้ตนราชสัด่้าฯ	สัยามีบรมีราชกม่ีารี	สันองพระราชด้ำาริโด้ย	กฟผ. 

	 			บริเวณ	17	พื �นทีี่�	ของ	กฟผ.	ครอบคลี่ม่ีพื �นทีี่�ของโรงไฟฟา้แลี่ะเขื�อน

	 •	กิจกรรมีการปีลี่�อยพน้ธ่์สัต้ว์นำ �าลี่งสัู�แหลี่�งนำ �า	บริเวณแหลี่�งนำ �าใกล้ี่เคียงพื �นทีี่�ของโครงการ 

	 		ของ	กฟผ.	ในที่ก่ภมิูีภาค

	 จากการด้ำาเนินโครงการ/กิจกรรมีต�าง	ๆ	ด้้าน

การฟื�นฟู	 แลี่ะอน่ร้กษ์ที่ร้พยากรธรรมีชาติอย�าง 

ต�อเนื�องเสัมีอมีา	กฟผ.	จงึได้้เสันอโครงการ/กิจกรรมี

ต�อสัำาน้กงานนโยบายแลี่ะแผนที่ร้พยากรธรรมีชาติ

แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 (สัผ.)	 เพื�อบรรจ่ไว้ในแผนแมี�บที่ 

บูรณาการจด้้การความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพของ

ปีระเที่ศไที่ย	ในช�วงปีี	2560-2564	ที่้ �งนี �	กฟผ.	มี่�งมี้�น

เพื�อเป็ีนสั�วนหนึ�งในการร�วมีขบ้เคลี่ื�อนการด้ำาเนินงาน

ด้้านความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพของปีระเที่ศไที่ยให้

สัามีารถึบรรลี่เ่ปีา้หมีายระด้บ้ชาตไิด้้
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การด้ำาเนินงานด้้านความีหลี่ากหลี่ายที่างชีวภาพ

โครงการปีลี่กูปี� าต้นนำ �า
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กี่�รจััดกี่�รสิิ่�งแวดล้อมิต�มิระบบ ISO 14001

	 กฟผ.	ได้้นำาระบบการจด้้การสัิ�งแวด้ล้ี่อมีตามี

มีาตรฐานสัากลี่	 ISO	 14001	 มีาใช้ก้บหน�วยงาน 

ต�าง	 ๆ	 ทีี่� เกี�ยวข้องก้บการผลี่ิตกระแสัไฟฟ้าเพื�อ 

เสัริมีสัร้างความีเชื�อมี้�นให้กบ้คู�ค้า	ชม่ีชน	แลี่ะสัง้คมีใน

เรื� องการจ้ด้การสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โด้ยในปีี	 2564	 มีี 

หน�วยงานของ	กฟผ.	 รวมี	22	 แห�ง	 ได้้ร้บการร้บรอง

มีาตรฐาน	 ISO	 14001:2015	 จากหน�วยงานให้ 

การร้บรอง	 (Certification	 Body	 :	 CB)	 แบ�งเป็ีน 

โรงไฟฟ้า	 7	 แห�ง	 เขื�อน	 14	 แห�ง	 แลี่ะเหมืีองถึ�านหิน	 

1	แห�ง	แลี่ะมีีโรงไฟฟา้อีก	1	แห�งอยู�ในระหว�างด้ำาเนิน

การขอการร้บรอง	นอกจากนี �สัถึานีไฟฟ้าแรงสังูของ	

กฟผ.	ได้้นำามีาตรฐาน	ISO	14001	มีาปีระยก่ต์ใช้ใน

หน�วยงาน	 เพื�อให้มีีการจ้ด้การสัิ�งแวด้ล้ี่อมีตามี

มีาตรฐานสัากลี่ครอบคลี่ม่ีต้ �งแต�การผลี่ติจนถึงึระบบ

สั�งไฟฟา้

ใบร้บรองมีาตรฐาน	ISO	14001:2015
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ระบบเฝ้้�ระวังคุณภู�พัอ�กี่�ศึในำพืั�นำท่�รอบโรงไฟฟ้�
ของ กี่ฟผ. : AR-QADS (อ�กี่�ศึ)

	 กฟผ.	 ได้้ด้ำาเนินการพ้ฒนาระบบเฝ่้าระว้ง

คณ่ภาพอากาศในพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้ของ	กฟผ.	หรือ

ทีี่� รู้จ้กในนามีโปีรแกรมี	 AR-QADS	 ออกเสีัยงว�า	

“อากาศ”	 ย�อมีาจาก	A iR	Quality	Automated 

-program	 for	Decision-making	Support	 	 ซึ่ึ�งเป็ีน

ระบบการพยากรณ์ค่ณภาพอากาศในพื �นทีี่�รอบ 

โรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 เป็ีนรายช้�วโมีงลี่�วงหน้า	 7	 วน้	 

โด้ยป้ีจจบ่น้ยง้มีีการพฒ้นาอยู�อย�างต�อเนื�อง	ภายใน

โปีรแกรมี	 “AR-QADS”	 ปีระกอบไปีด้้วยระบบ 

การพยากรณ์ข้อมีลูี่ลี่มีแลี่ะสัภาพอากาศ	แลี่ะระบบ

พยากรณ์ระด้้บความีเข้มีข้นของมีลี่สัารของแต�ลี่ะ 

พื �นทีี่�โรงไฟฟา้ของ	กฟผ.		โด้ยมีีวต้ถึป่ีระสังค์ให้	กฟผ.	

สัามีารถึด้ำาเนินงานสัิ�งแวด้ล้ี่อมีด้้านคณ่ภาพอากาศ	

ที่้ �งในเชิงร่ก	แลี่ะในการปีอ้งกน้ป้ีญหา	

	 ทีี่�ผ�านมีา	 โปีรแกรมี	 “AR-QADS”	 นี �	 ได้้ร้บ 

การพฒ้นาให้พยากรณ์ข้อมีลูี่ลี่มีแลี่ะสัภาพอากาศให้

เหมีาะสัมีใช้งานในพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้	กฟผ.	หลี่ายแห�ง	

ได้้แก�	พื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้แลี่ะเหมืีองแมี�เมีาะ	พื �นทีี่�รอบ

โรงไฟฟา้บางปีะกง	พื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้กระบี�	เส้ันที่าง

เด้ินเรือโรงไฟฟ้ากระบี�	 พื �นทีี่�รอบบริเวณก้งห้นลี่มี 

ผลี่ิตไฟฟ้าลี่ำาตะคอง	 แลี่ะพื �น ทีี่� รอบโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	

	 นอกจากพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 ด้ง้กลี่�าว	

ยง้มีีการพยากรณ์ข้อมีลูี่ลี่มีแลี่ะสัภาพอากาศในพื �นทีี่�

อำาเภอเที่พา	 เส้ันที่างเด้ินเรืออำาเภอเที่พา	 แลี่ะพื �นทีี่�

คาบสัมีท่ี่รอินโด้จีน	 	แลี่ะในปีี	2564	ทีี่�ผ�านมีา	กฟผ.	

อยู�ระหว�างการพฒ้นาระบบการพยากรณ์ข้อมีลูี่ลี่มี

แลี่ะสัภาพอากาศ	 รวมีไปีถึึงระบบพยากรณ์ระด้้บ

ความีเข้มีข้นของมีลี่สัารในพื �นทีี่� รอบโรงไฟฟ้า 

พระนครใต้	โด้ยมีีแผนว�าจะแล้ี่วเสัร็จปีระมีาณกลี่างปีี	

2565	นี �	ที่้ �งนี �	สัามีารถึเข้าด้ผูลี่การพยากรณ์ข้อมีลูี่ได้้

บนเว็บไซึ่ต์	 http://tairgle.egat.co.th	 	 ซึ่ึ�งนอกจาก 

ผลี่การพยากรณ์แล้ี่ว	ยง้มีีข้อมีลูี่อื�น	ๆ 	ทีี่�น�าสันใจแสัด้ง

ไว้ด้้วย

ตว้อย�างผลี่การพยากรณ์ข้อมีลูี่ลี่มีในพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้กระบี�แลี่ะโรงไฟฟา้แมี�เมีาะ
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EGAT Air TIME 

	 ตลี่อด้เวลี่าทีี่�ผ�านมีา	กฟผ.	ตระหนก้แลี่ะให้

ความีสัำาคญ้กบ้การด้แูลี่สัง้คมีแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โด้ย

เฉพาะเรื�องของค่ณภาพอากาศ	 ผ�านกระบวนการ

ที่ำางานทีี่�มีีมีาตรฐาน	แลี่ะสั�งเสัริมีการด้ำาเนินโครงการ

ด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีต�าง	 ๆ	 รวมีถึึงการพ้ฒนาแลี่ะนำา

นว้ตกรรมีมีาใช้	 ป้ีจจ่บ้นได้้มีีการด้ำาเนินงานด้้าน 

ความีร้บผิด้ชอบต�อสั้งคมี	 ภายใต้แผนแมี�บที่ 

ความีร้บผิด้ชอบต�อสัง้คมีของ	กฟผ.	ปีี	2559	-	2569	

ด้้ ว ย ย่ ที่ ธ ศ า สั ต ร์ สั ร้ า ง ค ว า มี ย้� ง ยื น 	 ด้้ า น

ที่ร้พยากรธรรมีชาติ	 สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะพลี่ง้งาน	 โด้ย

กำาหนด้แผนการจด้้การพลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีที่าง

อากาศของ	กฟผ.	(EGAT	Air	TIME)	เพื�อจด้้การป้ีญหา

ด้้านค่ณภาพอากาศ	 แลี่ะการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสัภาพ 

ภูมิีอากาศ	 ด้้งน้ �นเพื�อแสัด้งออกถึึงความีมี่�งมี้�น	 

ในการเป็ีนสั�วนหนึ�งของการปี้องก้นแลี่ะลี่ด้ป้ีญหา

มีลี่ภาวะที่างอากาศ	 ทีี่�สั�งผลี่กระที่บต�อสั่ขภาพ

ปีระชาชน	 แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของปีระเที่ศ	 อีกที่้ �งเพื�อ

สันองนโยบายภาคร้ฐทีี่�ได้้กำาหนด้	ให้การแก้ไขป้ีญหา

มีลี่ภาวะฝ่่� นลี่ะอองที่างอากาศเป็ีนวาระแห�งชาติ	 

กฟผ.	จงึได้้เด้นิหน้าพร้อมีจบ้มืีอกบ้เครือข�ายพน้ธมิีตร

ในการด้แูลี่คณ่ภาพอากาศ	อน้จะนำาไปีสัู�ผลี่กระที่บ

เชิงบวกต�อสัง้คมีในวงกว้างต�อไปี

	 ซึ่ึ�ง	 กฟผ.	 ได้้เปิีด้ต้วแก�สัาธารณะชนอย�าง 

เป็ีนที่างการ	 เมืี�อว้นทีี่�	 4	 มีีนาคมี	 2564	 ทีี่�ผ�านมีา	 

โด้ยด้ำาเนินการจด้้งานปีระกาศเจตนารมีณ์การจด้้การ

พลี่ง้งาน	คณ่ภาพอากาศแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ภายใต้ชื�อ	

“Breathe	 our	 Future	 รวมีพลี่ง้เพื�อลี่มีหายใจแห�ง

อนาคต”	 ร�วมีก้บภาคีเครือข�ายร้บมืีอแก้ป้ีญหา	 ซึ่ึ�ง

ด้ำาเนินการภายใต้	4	กรอบกลี่ยท่ี่ธ์	ได้้แก�	T-I-M-E	ด้ง้นี �

	 •	 T	 –	 Tree	 :	 เพิ�มีพื �นทีี่�สัีเขียวเพื�ออากาศ

บริสัท่ี่ธิ�	 ที่้ �งการปีลี่กูปี� าแลี่ะปีลี่กูปี� าในเมืีอง	พฒ้นา

แพลี่ตฟอร์มี	 ข้อมีูลี่ปีลีู่กปี� า	 โด้ยในปีี	 2564	 ได้้ 

ด้ำาเนินการพฒ้นาแผนปีลี่กูปี� า	 1	 ล้ี่านไร�	 เพื�อรองร้บ

นโยบาย	Carbon	Neutral	 มีีการปีระกาศนโยบาย	

EGAT	Carbon	Neutrality	การปีระกาศเจตนารมีณ์	 

“Breathe	 our	 Future	 รวมีพลี่ง้เพื�อลี่มีหายใจแห�ง

อนาคต”	ร�วมีกบ้เครือข�ายพน้ธมิีตร	แลี่ะมีีการลี่งนามี

ความีร�วมีมืีอโครงการปีลีู่กปี� าแลี่ะบำาร่งร้กษาปี� า 

อย�างย้�งยืน	 ร�วมีกบ้	 กรมีปี� าไม้ี	 กรมีอท่ี่ยานแห�งชาติ

แลี่ะสัต้ว์ปี� า	แลี่ะกรมีที่ร้พยากรที่างที่ะเลี่แลี่ะชายฝ้่�ง

การติด้ต้ �งระบบ	Sensor	for	All
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การัด้แลิสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะการัควบุคุมิมิลิสิ่ารั

	 •	I	–	Innovation	:	พฒ้นานวต้กรรมีเพื�อด้แูลี่

ลี่ด้ป้ีญหาแลี่ะจ้ด้การค่ณภาพอากาศ	 โด้ยปีี	 2564	 

ได้้ด้ำาเนินการบูรณาการความีร�วมีมืีอในโครงการ	 

Sensor	for	all	พฒ้นาแอปีพลี่เิคชน้แลี่ะแพลี่ตฟอร์มี	

คาด้การณ์ค่ณภาพอากาศ	 รวมีถึึงการพ้ฒนาด้้าน

นว้ตกรรมีทีี่� เกี�ยวข้องด้้านค่ณภาพอากาศ	 อาทิี่	

เที่คโนโลี่ยี	RE/EE/EV	แลี่ะเครื�องฟอกอากาศเบอร์	5	

รวมีถึงึเสันอแนวที่างด้ำาเนินโครงการพฒ้นาเครือข�าย

เชี�ยวชาญคณ่ภาพอากาศร�วมี	(TIME	Lab)	เพื�อขยาย

ผลี่การด้ำาเนินงาน	EGAT	Air	TIME	แลี่ะยกระด้บ้สัร้าง

คณ่ค�าอย�างย้�งยืนสัู�สัง้คมี	

	 •	M	 –	Monitoring	 :	 ตรวจวด้้แลี่ะแสัด้งผลี่

คณ่ภาพอากาศ	 ให้คนรู้ข้อมีลูี่แลี่ะตระหนก้	 นำาไปีสัู� 

การปีร้บพฤติกรรมี	 โด้ยติด้ต้ �งเซึ่็นเซึ่อร์ตรวจว้ด้

คณ่ภาพอากาศ	แลี่ะนำาไปีใช้ในชม่ีชน	โด้ยในปีี	2564	

ได้้ด้ำาเนินการตดิ้ต้ �งเซึ่นเซึ่อร์	แล้ี่วเสัร็จ	171	จด่้	แลี่ะมีี

การลี่งนามีความีร�วมีมืีอขยายเครือข�ายข้อมีลูี่ตรวจวด้้

คณ่ภาพอากาศ	 ร�วมีก้บ	 จ่ฬาลี่งกรณ์มีหาวิที่ยาลี่ย้	

มีหาวิที่ยาลี่ย้เชียงใหมี�	 สัำานก้งานการวิจย้แห�งชาติ	

(วช.)	แลี่ะบริษ้ที่โที่รคมีนาคมีแห�งชาต	ิจำากด้้	(มีหาชน)	

รวมีถึึงลี่งนามีความีร� วมีมืีอการขยายผลี่ติด้ต้ �ง

เซึ่็นเซึ่อร์แลี่ะด้ิจิที่ล้ี่บิลี่บอร์ด้ร�วมีกบ้	 สัำานก้งานปีลี่ด้้

กระที่รวงพลี่้งงาน	 (สัปี.พน.)	 แลี่ะจ่ฬาลี่งกรณ์

มีหาวิที่ยาลี่ย้

	 •	 E	 –	 Education	 &	 Engagement	 :	 

ให้ความีรู้ทีี่�เกี�ยวข้องสัื�อสัารปีระชาสัม้ีพน้ธ์	จด้้กิจกรรมี	

สัร้างการมีีสั�วนร�วมีในภาคปีระชาสัง้คมีผ�านสัื�อต�าง	ๆ 	

โครงการห้องเรียนสัีเขียว	 แลี่ะศนูย์การเรียนรู้	 กฟผ.	

โด้ยในปีี	 2564	 ได้้ด้ำาเนินการ	 สัื�อสัารข้อมีูลี่แลี่ะ 

ความีก้าวหน้าโครงการ	ที่้ �งภายใน	 -	ภายนอก	กฟผ.	

รวมีถึึงการอบรมีความีรู้การติด้ต้ �งแลี่ะใช้ปีระโยชน์

เซึ่นเซึ่อร์แลี่ะแอปีพลี่เิคชน้	แก�	กฟผ.	พื �นทีี่�ภมิูีภาค	แลี่ะ

หน�วยงานพน้ธมิีตร

งานปีระกาศเจตนารมีณ์	“Breathe	our	Future	รวมีพลี่ง้เพื�อลี่มีหายใจแห�งอนาคต”	



เศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำ กี่ฟผ. 

•   เศรษฐกิิจห็มุน์เว่ิยน์ กิฟผ.
•   ห็ลักิกิารสัำาคั่ญของระบบเศรษฐกิิจห็มุน์เว่ิยน์ 
•   กิารด้ำาเนิ์น์งาน์ด้้าน์เศรษฐกิิจห็มุน์เว่ิยน์ 
     ของ กิฟผ.

05



“ยิปีซึ่ม้ีสัง้เคราะห์”	วต้ถึพ่ลี่อยได้้จากแมี�เมีาะ	สัู�การใช้ปีระโยชน์ในภาคอต่สัาหกรรมี
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เศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำ กี่ฟผ. 

	 Circular	 Economy:	 CE	 หรือเศรษฐกิจ

หมี่นเวียน	 หมีายถึึง	 แนวคิด้ทีี่�มีีการวางแผนแลี่ะ

ออกแบบให้นำาที่ร้พยากรธรรมีชาติทีี่�มีีอยู�อย�างจำากด้้

มีาใช้ให้เกิด้ปีระสัทิี่ธิภาพ	 ร้กษาแลี่ะสัร้างคณ่ค�าจาก

ที่ร้พยากรทีี่�มีีในระบบให้ได้้มีากทีี่�สัด่้	 โด้ยการใช้งาน

ของวส้ัด้	่ แลี่ะผลี่ิตภณ้ฑ์์ให้ได้้นานทีี่�สัด่้	 ลี่ด้การปีลี่ด้

ปีลี่�อยคาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	จนเกิด้เป็ีนวงจรหมีน่เวียน

ที่ร้พยากรต�อเนื�องในระบบปิีด้	โด้ยไมี�มีีการสั�งของเสัยี

ออกนอกระบบ	 สั�งผลี่ให้เกิด้ความีสัมีด้่ลี่ระหว�าง

มีนษ่ย์แลี่ะที่ร้พยากรธรรมีชาติ	เพื�อแก้ไขป้ีญหาการใช้

ที่ร้พยากรเกินความีจำาเป็ีนจากการขยายต้วของ

ปีระชากรโลี่ก	จนนำาไปีสัู�การขบ้เคลี่ื�อนระบบเศรษฐกิจ

ทีี่�ย้�งยืนในทีี่�สัด่้

เศรษฐกิจหมีน่เวียน
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เศ์รัษฐกิจัห่มินเว่ยน กฟผู้.

หลักี่กี่�รสิ่ำ�คัญของระบบเศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำ 

	 1.	 การร้กษาแลี่ะเพิ�มีปีระสัิที่ธิภาพการใช้

ที่ร้พยากรธรรมีชาต	ิด้้วยการใช้ที่ร้พยากรทีี่�มีีอยู�อย�าง

จำากด้้ให้น้อยทีี่�สัด่้	เพิ�มีการใช้ที่ร้พยากรหมีน่เวียนแลี่ะ

พลี่ง้งานที่ด้แที่น

	 2.	การใช้ที่ร้พยากรธรรมีชาติให้เกิด้ปีระโยชน์

สังูสัด่้	 ด้้วยการหมีน่เวียนวต้ถึด่้ิบแลี่ะผลี่ิตภณ้ฑ์์โด้ย

การออกแบบแลี่ะแปีรรูปีที่ร้พยากรภายหลี่ง้การใช้งาน	

การซึ่�อมีแซึ่มี	แลี่ะนำากลี่บ้มีาใช้ใหมี�	 (Recycle)	 เพื�อ

เกิด้การหมีน่เวียนของวต้ถึด่้บิภายในระบบ

	 3.	 การร้กษาปีระสัิที่ธิภาพของระบบ	 ด้้วย 

การจ้ด้การแลี่ะลี่ด้การปีลี่ด้ปีลี่�อยของเสัียออกจาก

ระบบให้น้อยทีี่�สัด่้		

หลี่ก้การสัำาคญ้ของระบบเศรษฐกิจหมีน่เวียน
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257325692568256625652564
ศึกิษาศักิยภิาพัฯ

แล้วิเสัร็จ
กิารศึกิษาศักิยภิาพั
องค์่กิารใน์กิารจัด้
ทัำาระบบเศรษฐกิิจ

ห็มุน์เว่ิยน์

1. กิารปีระเมิน์สัมรรถน์ะด้้าน์สิั�งแวิด้ล้อม

2. กิารศึกิษาโค่รงกิารน์ำาร่องและแผน์ยุทัธศาสัติร์เศรษฐกิิจห็มุน์เว่ิยน์

3. กิารเติร่ยมค่วิามพัร้อมสัำาห็รับกิารเป็ีน์ CE Organization

ด้ำาเนิ์น์โค่รงกิาร
น์ำาร่องแล้วิเสัร็จ

น์ำาห็ลักิกิาร CE 
มาใช้ใน์ กิฟผ. 

แล้วิเสัร็จ

กิฟผ. เป็ีน์ CE 
Organization

ยกิระดั้บกิาร
ด้ำา เ นิ์ น์งา น์ ส่่ั
ค่ วิ า ม ยั� ง ย้ น์
ด้้วิยน์วัิติกิรรม

กี่�รดำ�เนิำนำง�นำด้�นำเศึรษฐกิี่จัหมุินำเว่ยนำของ กี่ฟผ.

	 กฟผ.	 ได้้นำาแนวคิด้ด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียน

มีาปีร้บใช้ในการด้ำาเนินงาน	 แที่นแนวคิด้ระบบ

เศรษฐกิจเส้ันตรง	 (Linear	 Economy)	 ทีี่�มีีการใช้

ที่ร้พยากรในทิี่ศที่างเดี้ยว	 ผ�านกระบวนการผลิี่ต	

(Make)	นำาไปีใช้	(Use)	แลี่ะนำาไปีทิี่ �ง	(Dispose)	ไมี�มีี

การหมีน่เวียนที่ร้พยากรจนเกิด้เป็ีนขยะหรือของเสัีย

ในทีี่�สั่ด้	 โด้ยได้้เปีลี่ี�ยนแนวคิด้จากเด้ิมีมีาสัู�แนวคิด้

ระบบเศรษฐกิจหมีน่เวียน	 ทีี่�เน้นการใช้ที่ร้พยากรให้

เกิด้ปีระโยชน์สังูสัด่้	ลี่ด้การเกิด้ของเสัีย	รวมีถึงึลี่ด้ผลี่ 

กระที่บต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 สัร้างภาพลี่้กษณ์ทีี่�ดี้ให้ก้บ

องค์กร	แลี่ะอยู�ร�วมีกบ้ชม่ีชนอย�างย้�งยืน	ซึ่ึ�งสัอด้คล้ี่อง

กบ้การด้ำาเนินงานตามียท่ี่ธศาสัตร์ชาต	ิพ.ศ.	2561	 -	

2580	ข้อทีี่�	5	ด้้านการสัร้างการเตบิโตบนคณ่ภาพชีวติ

ทีี่�เป็ีนมิีตรก้บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะแผนวิสัาหกิจ	 กฟผ.	 

ปีี	 พ.ศ.2565	 -	 2570	 (ฉบบ้ที่บที่วนปีี	พ.ศ.2563	 -	

2573)	 ทีี่�ให้ความีสัำาคญ้ในเรื�องของการสัร้างสัรรค์

นวต้กรรมีพลี่ง้งานสีัเขียวเพื�อความีย้�งยืน	 ซึ่ึ�งมี่�งเน้น

การสั� ง เ สั ริมีแลี่ะการพ้ฒนาพลี่้ง ง านสัี เ ขี ยว	 

ด้้วยการพฒ้นานวต้กรรมีของระบบผลี่ติแลี่ะสั�งไฟฟา้

ให้สัามีารถึรองร้บพลี่้งงานหมี่นเวียน	 แลี่ะพ้ฒนา

ศก้ยภาพแหลี่�งผลี่ติพลี่ง้งานหมีน่เวียน	เพื�อตอบสันอง

ต�อนโยบายการมี่�งสัู�ความีเป็ีนกลี่างที่างคาร์บอน	

(Carbon	 Neutrality)	 หรือการลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้สั่ที่ธิให้เป็ีนศูนย์	 พร้อมีที่้ �ง 

ตอบโจที่ย์ ด้้านความีร้บผิด้ชอบต�อสั้งคมีแลี่ะ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	โด้ยการสั�งเสัริมีการด้ำาเนินงานทีี่�เป็ีนมิีตร

ก้บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ด้้วยหลี่้กการเศรษฐกิจหมี่นเวียน	 

โ ด้ ย สั� ง เ สั ริ มี ก า ร ใ ช้ ที่ ร้ พ ย า ก ร ใ ห้ ค่้ มี ค� า	 

ผลี่้กด้้นให้เกิด้การนำาที่ร้พยากรกลี่้บมีาใช้ให้เกิด้

ปีระโยชน์สังูสัด่้	 เพื�อสัร้างความีเติบโตขององค์การ

รองร้บอนาคตทีี่�ย้�งยืน	 (แผนย่ที่ธศาสัตร์,	 2564)	

สัำาหร้บแผนการด้ำาเนินงานเพื�อมี่�งสัู�การเป็ีนองค์การ

ด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียน	กฟผ.	 (EGAT	CE	Organi-

zation)	 	 ได้้กำาหนด้กรอบการด้ำาเนินงานไว้ระหว�างปีี	

2564	-	2573	

กรอบการด้ำาเนินงานเศรษฐกิจหมีน่เวียน	กฟผ.
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เศ์รัษฐกิจัห่มินเว่ยน กฟผู้.

	 โด้ยในปีี	 2564	 กฟผ.	 ได้้ด้ำาเนินงานศึกษา

ศ้กยภาพองค์กรในการจ้ด้ที่ำาระบบด้้านเศรษฐกิจ

หมีน่เวียน	ปีระกอบด้้วย	

	 1.	การปีระเมีนิสัมีรรถึนะด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของ	

กฟผ.	 โด้ยใช้แนวคิด้การปีระเมีินตลี่อด้วฏ้ิจ้กรชีวิต	

(LCA)	หรือหลี่ก้การวเิคราะห์การไหลี่ของวส้ัด้	่(MFA)	

ในการเก็บข้อมีลูี่ตว้แที่นพื �นทีี่�ศกึษา	5	กลี่่�มี	แบ�งตามี

ปีระเภที่ของกลี่่�มีธร่กิจ	รวมีจำานวน	9	แห�ง	เพื�อให้เหน็

ถึงึรูปีแบบหรือลี่ก้ษณะการที่ำางานในป้ีจจบ่น้ของกลี่่�มี

ธร่กิจต�าง	ๆ	ของ	กฟผ.

	 2.	 การศึกษาความีเป็ีนไปีได้้โครงการทีี่�มีี

ศ้กยภาพเป็ีนโครงการนำาร� อง	 แลี่ะจ้ด้ที่ำาแผน

	 3.	 การเตรียมีความีพร้อมีสัำาหร้บการเป็ีน

องค์การเศรษฐกิจหมีน่เวียน	 (EGAT	CE	Organiza-

tion)	 โด้ยได้้ด้ำาเนินการปีระเมิีนระด้บ้การด้ำาเนินการ

ด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียนของ	กฟผ.	 แลี่ะวางแนวที่าง

วิสัยทัศน์ิ พัื้นิธกิจ
“กฟผ.	 เป็ีนองค์การช้ �นนำาด้้านเศรษฐกิจ

หมีน่เวียนในกลี่่�มีธร่กิจผลี่ติไฟฟา้”

“กฟผ.	 เ ป็ีนองค์การนว้ตกรรมีด้้าน

เศรษฐกิจหมี่นเวียนเพื�อเพิ�มีขีด้ความี

สัามีารถึในการแข�งขน้แลี่ะย้�งยืน”

ยท่ี่ธศาสัตร์ด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียนของ	กฟผ.	โด้ยได้้

ด้ำาเนินการสั้มีภาษณ์ผู้ บริหารสัูงสั่ด้	 แลี่ะผู้ บริหาร

ระด้้บสัูงที่่กสัายงาน	 เพื�อร้บที่ราบมี่มีมีองด้้าน 

วิสัย้ที่้ศน์	 แลี่ะทิี่ศที่างในการจ้ด้ที่ำาระบบเศรษฐกิจ

หมี่นเวียนขององค์การในป้ีจจ่บ้น	 เพื�อนำาไปีเป็ีน

แนวที่างสั�วนหนึ�งในการจ้ด้ที่ำาแผนย่ที่ธศาสัตร์

เศรษฐกิจหมีน่เวียนของ	กฟผ.	พร้อมีที่้ �งด้ำาเนินการจด้้

ปีระช่มีระด้มีสัมีองหน�วยงานต�าง	 ๆ	 เพื�อจด้้ที่ำาแลี่ะ 

คด้้เลี่อืกโครงการนำาร�องทีี่�มีีศก้ยภาพในการนำามีาเป็ีน

โครงการด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียน	 รองร้บการด้ำาเนิน

งานตามีแผนยท่ี่ธศาสัตร์ด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียนของ

องค์การ	โด้ยมีีวิสัย้ที่ศ้น์แลี่ะพน้ธกิจ	ด้ง้นี �

การยกระด้บ้การด้ำาเนินงานด้้านเศรษฐกิจหมีน่เวียน

ของ	กฟผ.	 เพื�อมี่�งสัู�การพฒ้นาทีี่�ย้�งยืน	ตามีแนวที่าง

ของมีาตรฐานการตรวจสัอบแลี่ะร้บรองแห�งชาติ	

(มีตช.2	-	2562)	ต�อไปี	



กี่�รบริห�รจััดกี่�ร 
ก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่

•   น์โยบายกิารบริห็ารจัด้กิารก๊ิาซเร้อน์กิระจกิ
•   กิารปีระเมิน์กิารปีล่อยก๊ิาซเร้อน์กิระจกิ
•   กิารด้ำาเนิ์น์งาน์ลด้ก๊ิาซเร้อน์กิระจกิภิายใน์องค์่กิาร
•   กิารด้ำาเนิ์น์งาน์โค่รงกิาร EGAT GREEN CREDIT 
•   กิารรับรองเค่รดิ้ติกิารผลิติพัลังงาน์ห็มุน์เว่ิยน์ของ 
     ปีระเทัศไทัย
•   โค่รงกิารน์ำาร่องกิารส่ังมอบพัลังงาน์ห็มุน์เว่ิยน์ 
     รายชั�วิโมงด้้วิย REC
•   กิารด้ำาเนิ์น์งาน์โค่รงกิาร RAC NAMA และกิองทุัน์ 
     น์วัิติกิรรมสัำาห็รับอุติสัาห็กิรรมทัำาค่วิามเย็น์

06



กง้หน้ลี่มีลี่ำาตะคอง
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1

2

3

	 ในปีี	2564	การปีระชม่ีอนส่ัญ้ญาสัหปีระชาชาติว�าด้้วยการเปีลีี่�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศ	

คร้ �งทีี่�	26	(COP26)	ณ	เมืีองกลี่าสัโกว์	สัหราชอาณาจก้ร	ปีระเที่ศไที่ยได้้ปีระกาศเปีา้หมีายมี่�งสัู�	

Carbon	Neutrality	ในปีี	2593	กฟผ.	ในฐานะหน�วยงานของร้ฐ	ทีี่�ให้การสันบ้สันน่การด้ำาเนินงาน

เพื�อแก้ไขป้ีญหาการเปีลีี่�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศมีาโด้ยตลี่อด้	จงึได้้นำาเอาเปีา้หมีายของปีระเที่ศ

มีาต้ �งเปีา้หมีาย	แลี่ะปีระกาศนโยบายของ	กฟผ.	 เพื�อมี่�งสัู�ความีเป็ีนกลี่างที่างคาร์บอน	 (EGAT	

Carbon	Neutrality)	ภายในปีี	2593	โด้ยกำาหนด้ทิี่ศที่างการด้ำาเนินการภายใต้กลี่ยท่ี่ธ์	“Triple	S”	

ปีระกอบด้้วย

	 นอกจากการปีระกาศนโยบายมี่�งสัู�ความีเป็ีนกลี่างที่างคาร์บอนแล้ี่ว	กฟผ.	ยง้คงใช้นโยบาย

การบริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจก	ซึ่ึ�งเป็ีนสั�วนสัำาคญ้ในการขบ้เคลี่ื�อนองค์การ	เพื�อร�วมีแก้ไขป้ีญหา

การเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสัภาพภมิูีอากาศของโลี่ก	โด้ยมีีการด้ำาเนินการด้ง้นี �

การจด้้การต้ �งแต�ต้นกำาเนิด้	 ด้้วยการเพิ�มีสัด้้สั�วนการผลี่ิตไฟฟ้าจาก

พลี่ง้งานหมีน่เวียน	 โด้ยบูรณาการนวต้กรรมีทีี่�ที่ำาให้สัามีารถึผลี่ิต

ไฟฟา้ได้้อย�างต�อเนื�องแลี่ะมีีเสัถีึยรภาพ	ซึ่ึ�งโครงการหลี่ก้คือ	โครงการ

โรงไฟฟ้าพลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร�วมีก้บเขื�อนพลี่ง้นำ �าแลี่ะ

ระบบกก้เก็บพลี่ง้งานด้้วยแบตเตอรี�	ซึ่ึ�งมีีเปีา้หมีายทีี่�	5,325	เมีกะวต้ต์	

ในปีี	2580

เป็ีนการด้ดู้ซึ่บ้เก็บกก้คาร์บอนอย�างมีีสั�วนร�วมี	โด้ยโครงการปีลี่กูปี� า	

1	 ล้ี่านไร�	 (ระหว�างปีี	 2565	 -	 2574)	 แลี่ะวางแผนการปีระยก่ต์ใช้

เที่คโนโลี่ยีการด้้กจ้บ	 การใช้ปีระโยชน์	 แลี่ะการก้กเก็บคาร์บอน	 

(Carbon	Capture	Utilization	and	Storage:	CCUS)	 เพื�อกก้เก็บ

คาร์บอน	3.5	-	7	ล้ี่านตน้ในปีี	2585

เป็ีนกลี่ไกลี่สัน้บสัน่นโครงการชด้เชยแลี่ะหลีี่กเลีี่�ยงการปีลี่�อย 

ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	 รวมีถึึงการด้ำาเนินการแลี่ะวางกลี่ไก

สันบ้สันน่โครงการเสัริมีสัร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมีน่เวียน	

แลี่ะ เศรษฐ กิจสัี เ ขี ยว 	 โด้ยช� วยหลี่ี ก เลี่ี� ย งการปีลี่�อย ก๊าซึ่

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ปีระมีาณ	8	ล้ี่านตน้ในปีี	2593	

Source
Transformation

Sink
Co-Creation

S

S

S Support 
Measures
Mechanism 

นำโยบ�ยกี่�รบริห�รจััดกี่�รก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่
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ปีริมาณกิารปีล่อยก๊ิาซเร้อน์กิระจกิ ของ กิฟผ. ใน์ปีี 2564

ผลรวมิ

Scope 1

31,371,829.69

31,382,304.44

9,697.23 777.52
Scope 2 Scope 3

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่� ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

กี่�รประเมิินำกี่�รปล่อยก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่

	 ในปีี	2564	กฟผ.	ได้้จด้้ที่ำาบญ้ชีการปีลี่�อยแลี่ะ

ด้ดู้กลี่บ้ก๊าซึ่เรือนกระจกขององค์การ	 โด้ยอ้างอิงวิธี

คำานวณแลี่ะการรายงานการปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจก

ขององค์การตามีมีาตรฐาน	 ISO	14064	 -	 1	 ซึ่ึ�งเป็ีน

มีาตรฐานทีี่�ได้้ร้บการยอมีร้บในระด้บ้สัากลี่	เพื�อแสัด้ง

ความีโปีร�งใสัในการเปิีด้เผยข้อมีลูี่ปีริมีาณการปีลี่�อย

ก๊าซึ่เรือนกระจกแลี่ะนำาข้อมีูลี่มีาใช้ปีระกอบการ

บริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจกของ	กฟผ.	โด้ยได้้ด้ำาเนิน

การตรวจวด้้	 เก็บข้อมีลูี่แลี่ะรายงานการปีลี่�อยก๊าซึ่

เรือนกระจกครอบคลี่่มีการด้ำาเนินงานของ	 กฟผ.	 

ที่้�วปีระเที่ศ	ได้้แก�	โรงไฟฟา้ปีระเภที่ต�าง	ๆ 	เหมืีอง	เขื�อน	

สัำานก้งาน	แลี่ะระบบสัายสั�งไฟฟา้แรงสังู

	 กฟผ.	 มีีปีริมีาณการปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจก

รวมีที่้ �งสัิ �น	 31,382,304.44	 ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้

เทีี่ยบเที่�า	(Tonnes	of	carbon	dioxide	equivalent:	

tCO
2
eq)	 แบ�งเป็ีนการปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกจาก	 3	

ขอบเขต	ได้้แก�	ขอบเขตทีี่�	1	(Scope	1)	การปีลี่�อยก๊าซึ่

เรือนกระจกที่างตรง	 คือ	 ก๊าซึ่เรือนกระจกทีี่�เกิด้จาก

กิจกรรมีต�าง	ๆ 	ทีี่�	กฟผ.	เป็ีนเจ้าของ	ได้้แก�	การเผาไหม้ี

เชื �อเพลี่ิงฟอสัซึ่ิลี่	 การใช้พาหนะ	การที่ำาเหมืีอง	 แลี่ะ

การใช้ซึ่ล้ี่เฟอร์เฮ่กซึ่ะฟลี่อูอไรด์้	 (SF
6
)	 ขอบเขตทีี่�	 2	

(Scope	 2)	 การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกที่างอ้อมีจาก

การใช้พลี่้งงาน	 คือ	 ก๊าซึ่เรือนกระจกทีี่� เกิด้จาก 

พลี่ง้งานทีี่�	กฟผ.	ซืึ่ �อมีาใช้ในองค์การ	แลี่ะขอบเขตทีี่�	3	 

(Scope	 3)	 การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกที่างอ้อมีด้้าน

อื�น	ๆ	ทีี่�เกี�ยวข้องกบ้กิจกรรมีของ	กฟผ.	ได้้แก�	การใช้

กระด้าษ	แลี่ะการใช้นำ �าปีระปีา
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ผลกิารลด้ก๊ิาซเร้อน์กิระจกิระดั้บมาติรกิาร ปีระจำาปีี 2564

มาติรการผิลิัติไฟฟ้า
จากพื้ลัังงานิทดแทนิ มาติรการเพิื้�มประสิทธิภาพื้

การผิลิัติไฟฟ้า

ผิลัรวม

มาติรการเกณฑ์์มาติรฐานิ
แลัะติิดฉลัากอุปกรณ์เบอร์ 5

2,397,758 3,528,260

6,710,849

784,831
ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

หมีายเหต	่:	เป็ีนค�าเบื �องต้น	อยู�ระหว�างการร้บรองจากคณะกรรมีการบริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจก	กฟผ.	(คบกจ.กฟผ.)

ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

กี่�รดำ�เนิำนำง�นำลดก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่ภู�ยในำองค์กี่�ร

การลัดก๊าซเร่อนิกระจกระดับมาติรการ

	 เพื�อให้สัอด้คล้ี่องก้บเปี้าหมีายการลี่ด้ก๊าซึ่

เรือนกระจกทีี่�ปีระเที่ศกำาหนด้หรือ	 Nationally	 

Determined	Contribution	(NDC)	ในปีี	2564	กฟผ.	

จงึได้้ปีร้บปีร่งปีีฐานในการคำานวณผลี่การลี่ด้ก๊าซึ่เรือน

กระจก	 ให้สัอด้คล้ี่องกบ้แนวที่างของปีระเที่ศ	 โด้ยยง้

คงด้ำาเนินงานลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกภายในองค์การจาก	

3	 มีาตรการหลี่้ก	 ได้้แก�	 มีาตรการผลี่ิตไฟฟ้าจาก

พลี่ง้งานที่ด้แที่น	มีาตรการเพิ�มีปีระสัทิี่ธิภาพการผลี่ติ

ไฟฟ้า	 แลี่ะมีาตรการเกณฑ์์มีาตรฐานแลี่ะติด้ฉลี่าก

อป่ีกรณ์เบอร์	5	

	 สัำาหร้บปีี	 2564	 กฟผ.สัามีารถึลี่ด้ก๊าซึ่ 

เรือนกระจกได้้รวมี	6,710,849	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้

เทีี่ยบเที่�า	 บรรลี่่เปี้าหมีายองค์การทีี่�กำาหนด้ไว้ทีี่�	

4,000,000	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า
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328,444
ตันำค�ร์บอนำไดออกี่ไซด์เท่ยบเท่�

คาร์บอนิเครดิติสะสม

T-
V

E
Rโรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าท้ัายเข้�อน์น์เรศวิร

กิารปีรับเปีล่�ยน์อุปีกิรณ์ไฟฟ้าแสังสัว่ิางภิายใน์

โรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าเข้�อน์แค่วิน้์อยบำารุงแด้น์

โรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าเข้�อน์ค่ลองติรอน์

โรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าเข้�อน์กิิ�วิค่อห็มา

ระบบผลิติไฟฟ้าจากิกัิงหั็น์ลมลำาติะค่องขน์าด้ 

ระบบผลิติไฟฟ้ากัิงหั็น์ลมลำาติะค่อง ระยะท่ั�  2 

โรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าเข้�ิอน์ขุน์ด่้าน์ปีรากิารชล

โรงไฟฟ้าพัลังน์ำ�าเข้�ิอน์ผาจุกิ

โรงไฟฟ้าลำารางชลปีระทัาน์ (เข้� อน์แม่งัด้

สัมบ่รณ์ชล - เข้�อน์แก่ิงกิระจาน์)

สัถาน่์ไฟฟ้าแรงส่ัง กิฟผ.

2x1.25 MW

2x12 MW

โครงการ T-VER ของ กฟผิ.

การลัดก๊าซเร่อนิกระจกระดับโครงการ

การลัดก๊าซเร่อนิกระจกภายใติ� โครงการ T-VER กฟผิ. ปี 2564

	 กฟผ.	 ได้้ด้ำาเนินโครงการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกผ�านโครงการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกภาค 

สัมีค้รใจตามีมีาตรฐานของปีระเที่ศไที่ย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	

T-VER)	 เพื�อสั�งเสัริมีการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกแลี่ะการตลี่าด้คาร์บอนภายในปีระเที่ศ	มีาต้ �งแต�ปีี	

2557	 โด้ยในปีี	 2564	กฟผ.	 ได้้ขึ �นที่ะเบียนโครงการโรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าพลี่ง้นำ �าเขื�อนผาจก่	 จง้หวด้้

อ่ตรด้ิตถ์ึ	 โด้ยมีีปีริมีาณก๊าซึ่เรือนกระจกทีี่�คาด้ว�าจะลี่ด้ได้้ต�อปีี	 จำานวน	 47,406	 ต้น

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	แลี่ะโครงการโรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนนเรศวร	จง้หวด้้พิษณโ่ลี่ก	ได้้ร้บ

การร้บรองปีริมีาณการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกจากองค์การบริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจก	 (องค์การ

มีหาชน)	จำานวน	57,933	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	ที่ำาให้ป้ีจจบ่น้	กฟผ.	มีีโครงการ	T-VER	

ที่้ �งสัิ �น	10	โครงการแลี่ะมีีคาร์บอนเครด้ติสัะสัมี	เที่�ากบ้	328,444	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า
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กี่�รดำ�เนิำนำง�นำโครงกี่�ร EGAT GREEN CREDIT

	 จากการด้ำาเนินธ่รกิจ	EGAT	Green	Credit	

ของ	กฟผ.	ทีี่�เป็ีนการซืึ่ �อ-ขายใบร้บรองเครดิ้ตการผลี่ติ

พลี่ง้งานหมีน่เวียน	(Renewable	Energy	Certificate:	

REC)	 แลี่ะ	 คาร์บอนเครดิ้ตตามีกลี่ไก	 T-VER	 แก� 

หน�วยงานหรือบริษ้ที่ต�าง	ๆ	ตลี่อด้ปีี	2564	 ทีี่�ผ�านมีา	

กฟผ.	ได้้นำาโรงไฟฟา้พลี่ง้งานหมีน่เวียน	จำานวน	2	แห�ง	 

ขึ �นที่ะเบียนตามีมีาตรฐานของ	 The	 International	

REC	 Standard	 (I-REC)	 เพื�อเตรียมีพร้อมีสัำาหร้บ 

การขอร้บรองการผลี่ิตไฟฟ้าจากพลี่ง้งานหมีน่เวียน	

(REC)	 จากโรงไฟฟ้าหลี่ก้ของ	 กฟผ.	 2	 แห�ง	 ได้้แก�	 

โรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �าเขื�อนแมี�กลี่อง	แลี่ะโรงไฟฟา้พลี่ง้นำ �า

เ ขื�อนศรีนครินที่ร์	 มีีปีริมีาณคาด้การณ์ไฟฟ้าทีี่� 

สัามีารถึขอการร้บรอง	REC	ได้้กว�า	1.3	ล้ี่าน	REC/ปีี	 

แลี่ะลี่งนามีสัญ้ญาซืึ่ �อขายตามีโครงการ	EGAT	Green	

Credit	 แล้ี่วรวมีที่้ �งสัิ �น	 6	 ราย	 แบ�งเป็ีนผู้ ซืึ่ �อ	 REC	

จำานวน	 4	 ราย	 ปีริมีาณการซืึ่ �อขายตามีสั้ญญา	

310,300	RECs	แลี่ะ	T-VER	จำานวน	2	ราย	ปีริมีาณ

การซืึ่ �อขายตามีสัญ้ญา	38,361	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้

เทีี่ยบเที่�า	 ช�วยสั�งเสัริมี	 กระต่้ น	 การใช้พลี่้งงาน

หมีน่เวียน	ในการแก้ไขป้ีญหาการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสัภาพ

ภูมิีอากาศ	 อ้นจะสั�งผลี่ดี้ที่้ �งต�อการลี่ด้การปีลี่�อย 

ก๊าซึ่เรือนกระจกแลี่ะการบรรลี่่เปี้าหมีายการลี่ด้ 

ก๊าซึ่เรือนกระจกของปีระเที่ศ

	 	นอกจากน้ �น		กฟผ.	ยง้ได้้พฒ้นาช�องที่างใน

การติด้ต�อซืึ่ �อขาย	 EGAT	Green	Credit	 	 ผ�านที่าง

เว็บไซึ่ต์	 EGAT	Greed	Credit	 	 (https://egc.egat.

co.th/)	 	 เพื�อให้ลีู่กค้าแลี่ะผู้ ทีี่�สันใจสัามีารถึเข้าถึึง

ข้อมีลูี่	ของ	กฟผ.	ได้้อย�างสัะด้วกแลี่ะรวด้เร็ว	

เวบ็ไซึ่ต์	EGAT	Green	Credit



กร
อบ

สี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

51

การับุรัห่ารัจัด้การัก๊าซเรัอนกรัะจัก

ผู้สิ่ร้�งมิ�ตรฐ�นำ

1. สัิ่�งซื�อ REC

2. ขอกี่�รรับรอง REC 3. ส่ิ่งมิอบ REC

4. ชำ�ระค่� REC

ผู้ข�ย

ผ้่ผลิติไฟฟ้าจากิพัลังงาน์ห็มุน์เว่ิยน์

ผู้รับรอง

ผู้ซื�อ

Certificate Registry

RE Generator Registrant
Participant End-User

Certificate Issuer

กี่�รรับรองเครดิตกี่�รผลิตพัลังง�นำหมุินำเว่ยนำ (Renewable 
Energy Certificate : REC) ของประเทศึไทย (Local Issuer)

	 จากความีต้องการของผู้ ใ ช้ ไฟฟ้า ทีี่� ใ ห้ 

ความีสัำาคญ้ต�อการเลืี่อกใช้พลี่ง้งานสัะอาด้มีากขึ �น	

กฟผ.	 จึงได้้ให้บริการร้บรองเครดิ้ตการผลี่ิตพลี่ง้งาน

หมีน่เวียน	(REC)	จากโครงการพลี่ง้งานหมีน่เวียนใน

ปีระเที่ศไที่ย	โด้ย	กฟผ.	ได้้ร้บมีอบสัทิี่ธิ�จาก	The	I-REC	

Standard	Foundation	(I-REC)	ให้	กฟผ.	เป็ีนผู้ ร้บรอง

เครด้ิตการผลี่ิตพลี่ง้งานหมี่นเวียนของปีระเที่ศไที่ย	

(Local	 Issuer)	 เพื�อสั�งเสัริมีการพ้ฒนาโครงการ

พลี่้งงานหมี่น เ วียน	 สัน้บสัน่นการข้บ เคลี่ื� อน

ปีระเที่ศไที่ยให้บรรลี่เ่ปีา้หมีาย	Carbon	Neutrality	ซึ่ึ�ง

การร้บรองเครดิ้ตการผลี่ติพลี่ง้งานหมีน่เวียน	มีีหน้าทีี่�

หลี่้กในการตรวจสัอบการขึ �นที่ะเบียนโรงไฟฟ้า

พลี่ง้งานหมีน่เวียน	แลี่ะให้การร้บรอง	REC	ตลี่อด้จน

ให้ความีรู้	 แลี่ะข้อมีูลี่ทีี่� เกี�ยวข้องก้บกลี่ไก	 REC	 

เพื�อสันบ้สันน่ให้เกิด้การพฒ้นาตลี่าด้	REC	 ทีี่�ย้�งยืน	

ช�วยให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าจากระบบจำาหน�ายสัามีารถึเลี่ือกใช้

พลี่ง้งานสัะอาด้ตามีปีระเภที่ทีี่�ต้องการ	สั�งเสัริมีให้เกิด้

การพฒ้นาโครงการพลี่ง้งานหมีน่เวียน	 โด้ยป้ีจจบ่น้	

กฟผ.	 ปีระชาสัม้ีพ้นธ์การให้บริการงานร้บรองผ�าน

เวบ็ไซึ่ต์	 https://irecissuer.egat.co.th/	 	 ในปีี	 2564	

กฟผ.	 ได้้ตรวจสัอบแลี่ะลี่งที่ะเบียนโรงไฟฟา้พลี่ง้งาน

หมีน่เวียน	(Production	Device	Registration)	จำานวน	

54	 โครงการ	 แลี่ะให้บริการร้บรอง	 REC	 ที่้ �งสัิ �น	

1,437,979	RECs	(ข้อมีลูี่	ณ	31	ธน้วาคมี	2564)

กระบวนการซืึ่ �อขาย	REC	
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โครงกี่�รนำำ�ร่องกี่�รส่ิ่งมิอบพัลังง�นำหมุินำเว่ยนำร�ยชั�วโมิง
ด้วย REC (24/7 REC Pilot Project) 

	 ในป้ีจจ่บ้นแนวโน้มีความีต้องการของผู้ ใช้

ไฟฟ้าไมี�เพียงแต�พิจารณาเลืี่อกใช้ไฟฟ้าทีี่�ผลี่ิตจาก

พลี่้งงานหมี่นเวียนเที่�าน้ �น	 แต�บริษ้ที่ช้ �นนำาเริ�มีต้ �ง 

เปีา้หมีายการใช้ไฟฟา้ทีี่�ผลี่ติจากพลี่ง้งานหมีน่เวียนใน

ช้�วโมีงเดี้ยวกบ้การใช้ไฟฟา้ทีี่�เกิด้ขึ �นจริงด้้วย	กฟผ.	จงึ

ได้้มีีการพฒ้นาโครงการนำาร�องเพื�อที่ด้สัอบแลี่ะพฒ้นา

ระบบ	Matching	 ปีริมีาณการใช้ไฟฟ้าก้บการผลี่ิต

ไฟฟ้าจากพลี่ง้งานหมีน่เวียนในระด้บ้รายช้�วโมีงผ�าน

แพลี่ตฟอร์มี	REX	(Renewable	Energy	Exchange)	

การสันบ้สันน่การเข้าถึึงพลี่ง้งานสัะอาด้ในระด้บ้ราย

ช้�วโมีงด้ง้กลี่�าว	ไมี�เพียงแต�สั�งเสัริมีการพฒ้นาโครงการ

ผลี่ิตไฟฟ้าจากพลี่้งงานหมี่นเวียนเที่�าน้ �น	 แต�ย้ง 

สั�งเสัริมีเที่คโนโลี่ยีระบบกก้เก็บพลี่ง้งานด้้วยพร้อมีกน้	

เนื�องจากเป็ีนเที่คโนโลี่ยีสัำาค้ญในการสัน้บสัน่น 

การสั�งมีอบพลี่ง้งานสัะอาด้ตามีความีต้องการทีี่�เกิด้

ขึ �นจริงได้้	ซึ่ึ�ง	กฟผ.	มีีแผนนำาโครงการกก้เก็บพลี่ง้งาน

ในระบบสั�งเข้าร�วมีที่ด้สัอบการสั�งมีอบพลี่ง้งานสัะอาด้

ให้ผู้ เข้าร�วมีโครงการ	 24/7	REC	Pilot	 Project	 ด้้วย	

เพื�อเร�งข้บเคลี่ื�อนปีระเที่ศไที่ยสัู�เปี้าหมีาย	Carbon	

Neutrality	ปีี	2593

	 กฟผ.	 ได้้ศึกษาแลี่ะที่ด้สัอบการสั�งมีอบ

พลี่้งงานหมี่นเวียนทีี่�ผลี่ิตในช้�วโมีงเดี้ยวก้บการใช้

ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าด้้วยกลี่ไก	Renewable	Energy	

Certificate	 (Time-based	 REC)	 โด้ยได้้พ้ฒนา	

“โครงการนำาร�องการสั�งมีอบพลี่ง้งานหมีน่เวียนราย

ช้�วโมีงด้้วย	 REC	 (24/7	 REC	 Pilot	 Project)”	 

เพื�อที่ด้สัอบการสั�งมีอบ	Time-based	REC	 โด้ยเก็บ

ข้อมีลูี่การผลี่ติไฟฟา้จากพลี่ง้งานหมีน่เวียนแลี่ะข้อมีลูี่

การใช้ไฟฟา้ของผู้ เข้าร�วมีโครงการฯ	แล้ี่วจงึ	Matching	

การผลี่ติแลี่ะการใช้ไฟฟา้ทีี่�เกิด้ขึ �นจริงในแต�ลี่ะช้�วโมีง	

โด้ย	 กฟผ.	 ร�วมีมืีอก้บ	 I-REC	พฒ้นากระบวนการ

ร้บรอง	(REC	Issuance)	แลี่ะไถึ�ถึอน	(REC	Redemp-

tion)	แบบอต้โนมีต้ไิปีพร้อมีกน้	โด้ยในปีี	2564	กฟผ.	

ได้้พฒ้นาโครงการฯ	แล้ี่วเสัร็จ	แลี่ะจะด้ำาเนินโครงการ

นำาร� องด้้งกลี่�าวตลี่อด้ปีี	 2565	 โด้ยมีีสัถึานทีู่ต

เนเธอร์แลี่นด์้	 เป็ีนผู้ เข้าร�วมีโครงการทีี่�ด้ำาเนินการ

สัำาเร็จเป็ีนรายแรก	ซึ่ึ�งเป็ีนก้าวทีี่�สัำาคญ้ของ	กฟผ.	 ใน

การสันบ้สันน่การเข้าถึงึพลี่ง้งานหมีน่เวียนรายช้�วโมีง	

เพิ�มีศก้ยภาพการแข�งขน้ให้กบ้ผู้ผลี่ติสันิค้าแลี่ะบริการ

ในปีระเที่ศไที่ย

โครงการนำาร�องการสั�งมีอบพลี่ง้งานหมีน่เวียนรายช้�วโมีงด้้วย	REC	(24/7	REC	Pilot	Project)
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กี่�รดำ�เนิำนำง�นำโครงกี่�รเพิั�มิประสิิ่ทธิภู�พักี่�รใช้พัลังง�นำ
และกี่�รลดก๊ี่�ซเรือนำกี่ระจักี่ท่� เหมิ�ะสิ่มิของประเทศึในำ
อุตสิ่�หกี่รรมิเครื�องปรับอ�กี่�ศึและเครื�องทำ�คว�มิเย็นำ 
(RAC NAMA) และ กี่องทุนำนำวัตกี่รรมิสิ่ำ�หรับอุตสิ่�หกี่รรมิ
ทำ�คว�มิเย็นำ (EGAT Cooling Innovation Fund: CIF)

	 กฟผ.	 ด้ำาเนินโครงการ	RAC	NAMA	ต้ �งแต�

เดื้อนธน้วาคมี	2560	-	มีีนาคมี	2564	เป็ีนเวลี่ากว�า	3	

ปีีทีี่�โครงการฯ	 ได้้มีีสั�วนช�วยผลี่ก้ด้น้ให้อต่สัาหกรรมี

เครื�องปีร้บอากาศแลี่ะเครื�องที่ำาความีเย็นไที่ยก้าวสัู�

เที่คโนโลี่ยีสัเีขียว	ครอบคลี่ม่ีการผลี่ติ	การบริโภค	แลี่ะ

การบริการ	 จนถึึงป้ีจจบ่น้มีีผลี่ิตภณ้ฑ์์กว�า	 150,000	

เครื�อง	ออกสัู�ตลี่าด้ที่้ �งภายในแลี่ะต�างปีระเที่ศ	คดิ้เป็ีน

ปีริมีาณการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกกว�า	 56,000	 ต้น

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�าต�อปีี	 นอกจากน้ �น 

ได้้สัน้บสัน่นการพ้ฒนาหลี่ก้สัูตรแลี่ะจ้ด้ต้ �งศูนย์ฝึ่ก

อบรมีจำานวน	8	แห�ง	ครอบคลี่ม่ีที่้�วที่ก่ภาคของปีระเที่ศ	

มีีครูช�างแลี่ะห้วหน้าช�างทีี่�ผ�านการฝึ่กอบรมีด้้าน 

การใช้สัารที่ำาความีเย็นทีี่�ติด้ไฟได้้กว�า	 222	 คน	 ซึ่ึ�ง

สัามีารถึนำาความีรู้ไปีถึ�ายที่อด้ในหน�วยงานแลี่ะบริษ้ที่		

ภายหลี่ง้จากสัิ �นสัด่้การด้ำาเนินโครงการฯ	 ในปีี	 2564	

กฟผ.	จงึได้้ร้บความีไว้วางใจจากผู้ให้ที่น่	(Donor)	ผ�าน

กองที่น่	NAMA	Facility	ซึ่ึ�งมีีร้ฐบาลี่สัหราชอาณาจก้ร

ร� วมีก้บร้ฐบาลี่สัหพ้นธ์สัาธารณร้ฐเยอรมีนีเป็ีน 

ผู้ สัน้บสัน่นที่างการเงิน	 ในการบริหารจ้ด้การเงิน 

คงเหลืี่อจากกองที่น่	RAC	NAMA		โด้ย	กฟผ.	ได้้จด้้ต้ �ง

กองที่่นนวต้กรรมีสัำาหร้บอ่ตสัาหกรรมีที่ำาความีเย็น	

(EGAT	Cooling	Innovation	Fund:	CIF)	เพื�อสั�งเสัริมี

ให้เกิด้การพ้ฒนานว้ตกรรมีที่างด้้านเที่คโนโลี่ยี 

การที่ำาความี เย็ น ทีี่� มีี ก า ร ใ ช้พลี่้ ง ง านอย� า ง มีี

ปีระสัทิี่ธิภาพ	แลี่ะผลี่ก้ด้น้อต่สัาหกรรมีไที่ยไปีสัู�การใช้

เที่คโนโลี่ยีที่ำาความีเย็นสัีเขียวทีี่�ใช้สัารที่ำาความีเย็น

ธรรมีชาตอิย�างต�อเนื�องแลี่ะเป็ีนรูปีธรรมีให้มีากทีี่�สัด่้	

การด้ำาเนินงานโครงการ	RAC	NAMA



กี่ระบวนำกี่�รม่ิส่ิ่วนำร่วมิและรับฟัง
คว�มิคิดเห็นำของประช�ชนำ 

และผู้ม่ิส่ิ่วนำได้ส่ิ่วนำเส่ิ่ย 
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การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เหน็
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	 กฟผ.	ให้ความีสัำาคญ้กบ้กระบวนการมีีสั�วนร�วมีแลี่ะร้บฟ้งความีคิด้เหน็ของปีระชาชนแลี่ะ

ผู้ มีีสั�วนได้้เสัียในที่ก่กิจกรรมีของ	กฟผ.	 โด้ยในปีี	2564	ได้้มีีกิจกรรมีร้บฟ้งความีคิด้เหน็ฯ	ต�าง	ๆ	

ด้ง้นี �

โครงกี่�รท่อส่ิ่งก๊ี่�ซธรรมิช�ติจั�กี่สิ่ถ�น่ำควบคุมิก๊ี่�ซ
ธรรมิช�ติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้�บ�งปะกี่ง 

	 การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เห็นของปีระชาชน	

คร้ �งทีี่�	 1	 :	 ด้ำาเนินการเมืี�อวน้ทีี่�	 23	กม่ีภาพน้ธ์	 2564	 

ณ	อาคารน้นที่นาการ	 โรงไฟฟ้าบางปีะกง	 อำาเภอ

บางปีะกง	 จ้งหว้ด้ฉะเชิงเที่รา	 มีีผู้ เข้าร� วมีร้บฟ้ง 

ความีคิด้เหน็ที่้ �งสัิ �น	137	คน	(การจด้้ร้บฟ้งเป็ีนไปีตามี

มีาตรการเฝ่า้ระวง้แลี่ะควบคม่ีการแพร�ระบาด้ของโรค

ติด้เชื �อไวร้สัโคโรนา	 2019	หรือโรคโควิด้-19	 ตามีทีี่�

ราชการกำาหนด้)	

	 การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เห็นของปีระชาชน	

คร้ �งทีี่�	2	:	ด้ำาเนินการระหว�างวน้ทีี่�	22	-	24	มิีถึน่ายน	

2564	 รวมีที่้ �งสัิ �น	 5	 เวทีี่	 ในพื �นทีี่�ตำาบลี่ที่�าข้ามี	 แลี่ะ

ตำาบลี่เขาดิ้น	 อำาเภอบางปีะกง	 จ้งหว้ด้ฉะเชิงเที่รา	 

มีีผู้ เข้าร�วมีร้บฟ้งความีคิด้เหน็ที่้ �งสัิ �น	130	คน	(การจด้้

ร้บฟ้งเป็ีนไปีตามีมีาตรการเฝ่า้ระวง้แลี่ะควบคม่ีการ

แพร�ระบาด้ของโรคตดิ้เชื �อไวร้สัโคโรนา	2019	หรือโรค

โควิด้-19	ตามีทีี่�ราชการกำาหนด้)

การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคดิ้เหน็ของปีระชาชน	คร้ �งทีี่�	2	โครงการที่�อสั�งก๊าซึ่ธรรมีชาติ

จากสัถึานีควบคม่ีก๊าซึ่ธรรมีชาต	ิBP4	ของ	ปีตที่.	ไปียง้โรงไฟฟา้บางปีะกง
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กรัะบุวนการัมิสิ่วนรัวมิแลิะรับุฟั
งความิคิด้เห่นของปรัะชาชนแลิะผู้�มิสิ่วนได้�สิ่วนเสิ่ย 

โครงกี่�รโรงไฟฟ้�พัระนำครเหนืำอ (ส่ิ่วนำเพิั�มิ) ระยะท่�  1

	 การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เห็นของปีระชาชน	

คร้ �งทีี่�	 2	 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 (สั�วนเพิ�มี)	

ระยะทีี่�	 1	 ในรูปีแบบการแสัด้งความีคิด้เห็นที่าง

ไปีรษณีย์	 ที่างระบบเครือข�ายสัารสันเที่ศ	 (Google	

Form)	 จด้หมีายอิเลี่็กที่รอนิกส์ั	 (อีเมีลี่)	 ด้ำาเนินการ

ระหว�างวน้ทีี่�	10	มิีถึน่ายน	ถึงึ	15	กรกฎาคมี	2564	แลี่ะ

การร� วมีแสัด้งความีเห็นต�อโครงการฯ	 รูปีแบบ 

การปีระชม่ีผ�านระบบออนไลี่น์	ด้ำาเนินการเมืี�อวน้ทีี่�	29	

มิีถึน่ายน	2564	 มีีผู้ เข้าร�วมีร้บฟ้งความีคิด้เห็นที่้ �งสัิ �น	

194	คน	 (การจด้้ร้บฟ้งเป็ีนไปีตามีมีาตรการเฝ่า้ระวง้

แลี่ะควบค่มีการแพร�ระบาด้ของโรคติด้เชื �อไวร้สั

โคโรนา	2019	หรือโรคโควดิ้-19	ตามีทีี่�ราชการกำาหนด้)	

การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เหน็ของปีระชาชน	คร้ �งทีี่�	2	โครงการโรงไฟฟา้พระนครเหนือ	(สั�วนเพิ�มี)	ระยะทีี่�	1
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โครงกี่�รโรงไฟฟ้�พัระนำครใต้ (ส่ิ่วนำเพิั�มิ) 

	 การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เห็นของปีระชาชน	

คร้ �งทีี่�	 3	 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้	 (สั�วนเพิ�มี)	

ด้ำาเนินการระหว�างวน้ทีี่�	 27	กน้ยายน	ถึึง	 3	ตล่ี่าคมี	

2564	รวมีที่้ �งสัิ �น	14	เวทีี่	ณ	ห้องปีระชม่ีช้ �น	3	เที่ศบาลี่

เมืีองปีู� เจ้าสัมิีงพราย	 อำาเภอพระปีระแด้ง	 จ้งหว้ด้

สัมีท่ี่รปีราการ	พร้อมีที่้ �งการถึ�ายที่อด้การปีระชม่ีผ�าน

ระบบออนไลี่น์	ซึ่ึ�งผู้ เข้าร�วมีสัามีารถึแสัด้งความีคิด้เหน็

ได้้ที่้ �งที่างวาจาแลี่ะการสั�งคำาถึามีเป็ีนต้วอ้กษร	 

มีีผู้ เ ข้าร� วมีร้บฟ้งความีคิด้เห็นที่้ �งสัิ �น	 580	 คน	 

(การจ้ด้ร้บฟ้งเป็ีนไปีตามีมีาตรการเฝ่้าระว้งแลี่ะ

ควบค่มีการแพร�ระบาด้ของโรคติด้เชื �อไวร้สัโคโรนา	

2019	หรือโรคโควดิ้-19	ตามีทีี่�ราชการกำาหนด้)	รวมีที่้ �ง

ยง้ได้้เปิีด้ช�องที่างให้ปีระชาชนได้้แสัด้งความีคิด้เห็น

อย�างต�อเนื�อง	 ที่้ �งที่างไปีรษณีย์	 โที่รศ้พท์ี่	 โที่รสัาร	

จด้หมีายอิเลี่็กที่รอนิกส์ั	 (อีเมีลี่)	 แลี่ะที่างระบบ 

เครือข�ายสัารสันเที่ศ	(Google	Form)

การจด้้เวทีี่ร้บฟ้งความีคิด้เหน็ของปีระชาชน	คร้ �งทีี่�	3	โครงการโรงไฟฟา้พระนครใต้	(สั�วนเพิ�มี)
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กรัะบุวนการัมิสิ่วนรัวมิแลิะรับุฟั
งความิคิด้เห่นของปรัะชาชนแลิะผู้�มิสิ่วนได้�สิ่วนเสิ่ย 

โครงกี่�รพััฒนำ�พัลังง�นำอัจัฉริยะ จัังหวัดแม่ิฮ่่องสิ่อนำ

	 กฟผ.	 ได้้ด้ำาเนินการตามีระเบียบคณะ

กรรมีการกำาก้บกิจการพลี่้งงาน	 ว�าด้้วยการร้บฟ้ง 

ความีเหน็แลี่ะที่ำาความีเข้าใจกบ้ปีระชาชนแลี่ะผู้มีีสั�วน

ได้้เสัยี	ในการพิจารณาออกใบอนญ่าตปีระกอบกิจการ

ผลี่ติไฟฟา้	พ.ศ.	2559	ในการปีระชาสัม้ีพน้ธ์เผยแพร�

ข้อมีลูี่โครงการ	 แลี่ะเปิีด้โอกาสัให้ปีระชาชนแลี่ะผู้ มีี

สั�วนได้้เสีัยมีีสั�วนร�วมีในการแสัด้งความีคิด้เหน็หรือให้

ข้อมีูลี่ทีี่� เ ป็ีนปีระโยชน์ต�อการด้ำา เ นินโครงการ	 

โด้ยติด้ปีระกาศเผยแพร�เอกสัารปีระกอบการร้บฟ้ง

ความีคิด้เห็นของปีระชาชนแลี่ะผู้มีีสั�วนได้้เสีัย	แลี่ะร�าง

รายงาน	CoP	ของโครงการ	ณ	สัถึานทีี่�สัำาคญ้	จำานวน	

12	แห�ง	พร้อมีที่้ �งเปิีด้ร้บฟ้งความีคดิ้เหน็ของปีระชาชน

แลี่ะผู้ มีีสั�วนได้้เสัยีผ�านช�องที่างต�าง	ๆ 	ได้้แก�	ที่างระบบ

เครือข�ายสัารสันเที่ศ	 (Google	 Form)	 ไปีรษณีย์	

โที่รศ้พท์ี่	 โที่รสัาร	 จด้หมีายอิเลี่็กที่รอนิกส์ั	 (อีเมีลี่)	

หน�วยงานราชการ	หรือผู้นำาชม่ีชนในพื �นทีี่�		ในระหว�าง

วน้ทีี่�	 20	พฤศจิกายน	 ถึึง	 5	 ธ้นวาคมี	 2564	 โด้ยมีี 

ผู้แสัด้งความีคิด้เหน็ที่้ �งสัิ �น	109	คน

โครงการพฒ้นาพลี่ง้งานอจ้ฉริยะ	จง้หวด้้แมี�ฮ่�องสัอน



การสัำารวจที่ศ้นคตแิลี่ะความีคิด้เหน็ของชม่ีชนรอบโรงไฟฟา้



กี่�รสิ่ำ�รวจัทัศึนำคติและคว�มิคิดเห็นำ
ของชุมิชนำรอบโรงไฟฟ้� 

08

•   กิารสัำารวิจทััศน์ค่ติิของชุมชน์โด้ยรอบพ้ั�น์ท่ั� ก่ิอน์เริ�ม 
     ด้ำาเนิ์น์โค่รงกิาร
•   กิารสัำารวิจค่วิามคิ่ด้เห็็น์ของปีระชาชน์ ติามมาติรกิาร 
     ติิด้ติามติรวิจสัอบผลกิระทับสิั�งแวิด้ล้อมด้้าน์สัังค่ม 
     เศรษฐกิิจ ใน์ระยะกิารก่ิอสัร้างและด้ำาเนิ์น์โค่รงกิาร
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	 กฟผ.	ให้ความีสัำาคญ้กบ้การมีีสั�วนร�วมีแลี่ะความีคดิ้เหน็ของปีระชาชนรอบโรงไฟฟา้แลี่ะ

โครงการต�าง	ๆ 	ของ	กฟผ.	มีาโด้ยตลี่อด้	โด้ยมีีการสัำารวจที่ศ้นคติแลี่ะร้บฟ้งความีคดิ้เหน็ของชม่ีชน

ต้ �งแต�ก�อนเริ�มีด้ำาเนินโครงการ	 มีีการจด้้ร้บฟ้งความีคิด้เห็นของปีระชาชน	 ในข้ �นตอนการศกึษา

รายงานการปีระเมิีนผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	EIA	แลี่ะ	EHIA	ซึ่ึ�งจะนำาความีคิด้เห็นข้อเสันอแนะของ

ชม่ีชน	มีาปีระกอบการจด้้ที่ำามีาตรการปี้องกน้แลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะมีาตรการ

ตดิ้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	เมืี�อโครงการเริ�มีก�อสัร้างจนถึงึเปิีด้ด้ำาเนินการ	กฟผ.จะมีี

การสัำารวจสัภาพสัง้คมีเศรษฐกิจ	การมีีสั�วนร�วมีแลี่ะความีคดิ้เหน็ของปีระชาชนต�อการด้ำาเนินงาน

ของโครงการ	เพื�อปีระเมิีนความีคิด้เหน็	การร้บรู้ข้อมีลูี่ข�าวสัาร	รวมีที่้ �งความีพงึพอใจของปีระชาชน

โด้ยรอบโครงการทีี่�มีีต�อการด้ำาเนินงานโครงการต�าง	ๆ	ของ	กฟผ.	อย�างต�อเนื�อง	แลี่ะสัามีารถึนำา

ผลี่การสัำารวจมีาใช้เป็ีนแนวที่างในการวางแผนปีร้บปีร่งการด้ำาเนินงานของ	กฟผ.	ต�อไปี

การสัำารวจที่ศ้นคตแิลี่ะความีคิด้เหน็ของชม่ีชนรอบโรงไฟฟา้	
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การัสิ่ำารัวจัทัศ์นคติแลิะความิคิด้เห่นของชุมิชนรัอบุโรังไฟ
ฟ้

า 

กี่�รสิ่ำ�รวจัทัศึนำคติของชุมิชนำโดยรอบพืั�นำท่�
ก่ี่อนำเริ�มิดำ�เนิำนำโครงกี่�ร

	 ในปีี	2564	กฟผ.	ได้้มีีการสัำารวจที่ศ้นคตขิอง

ชม่ีชนรอบพื �นทีี่�โครงการของ	 กฟผ.	 จำานวน	 3	 พื �นทีี่�	

ได้้แก�	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 (สั�วนเพิ�มี)	 ระยะทีี่�	 1	

โครงการโรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น	แลี่ะโครงการสัร้าง

โรงไฟฟ้าพลี่้งงานแสังอาที่ิตย์ที่่�นลี่อยนำ �าร� วมีก้บ 

โรงไฟฟ้าพลี่ง้นำ �าเขื�อนสัิรินธร	 โด้ยต้องการที่ราบผลี่

ระด้้บการร้บรู้ของช่มีชนต�อการพ้ฒนาโครงการ 

ความีเข้าใจของช่มีชนในข้อมีลูี่โครงการของ	 กฟผ.	

แลี่ะที่ราบที่ศ้นคติของชม่ีชนด้้านความีร้บผิด้ชอบต�อ

สัง้คมีของ	กฟผ.	ตามีมีาตรฐานสัากลี่	ISO	26000	โด้ย 

การสัำา ร วจ ใ ช้ รู ปีแบบคำาถึามี ทีี่� แบ� ง ออก เ ป็ีน	 

3	สั�วนคือ	ข้อมีลูี่ที่้�วไปี	ระด้บ้ที่ศ้นคติต�อโครงการ	แลี่ะ

ข้อเสันอแนะ	 ในแต�ลี่ะพื �นทีี่�โครงการจะมีีรายลี่ะเอียด้

ทีี่�แตกต�างกน้ตามีวต้ถึป่ีระสังค์ย�อยของกิจกรรมี	 เช�น	

ระด้บ้ความีพงึพอใจของผู้ตอบแบบปีระเมิีน	การเก็บ

ข้อมีลูี่คร้วเรือน	 ระด้บ้ความีสัม้ีพน้ธ์ของคนในชม่ีชน

รอบโรงไฟฟ้า	 เป็ีนต้น	 โด้ยเครื�องมืีอทีี่�ใช้ในการเก็บ

รวบรวมีข้อมีลูี่	คือ	แบบสัอบถึามี	(Questionaire)	ที่้ �ง

แบบกระด้าษ	 (Hard	 Copy)	 แลี่ะระบบเครือข�าย

สัารสันเที่ศ	(Google	Form)	แลี่ะนำามีาวเิคราะห์ข้อมีลูี่ 

พบว�า	 ผู้ ตอบแบบสัอบถึามีมีีระด้้บที่้ศนคติต�อ 

การพฒ้นาโครงการด้้านการร้บรู้	 เฉลีี่�ยอยู�ทีี่�ร้อยลี่ะ	

85.5	 ด้้านความีเข้าใจ	 เฉลีี่�ยร้อยลี่ะ	 82.2	 แลี่ะด้้าน 

การยอมีร้บ	เฉลี่ี�ยร้อยลี่ะ	85.7

การสัำารวจที่ศ้นคตขิองชม่ีชนรอบพื �นทีี่�โครงการของ	กฟผ.	จำานวน	3	พื �นทีี่�
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การสัำารวจที่ศ้นคตขิองชม่ีชนรอบพื �นทีี่�โครงการของ	กฟผ.	จำานวน	3	พื �นทีี่�

การสัำารวจที่ศ้นคตขิองชม่ีชนรอบพื �นทีี่�โครงการของ	กฟผ.	จำานวน	3	พื �นทีี่�
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การัสิ่ำารัวจัทัศ์นคติแลิะความิคิด้เห่นของชุมิชนรัอบุโรังไฟ
ฟ้

า 

กี่�รสิ่ำ�รวจัคว�มิคิดเห็นำของประช�ชนำ ต�มิมิ�ตรกี่�ร
ติดต�มิตรวจัสิ่อบผลกี่ระทบสิิ่� งแวดล้อมิด้�นำสัิ่งคมิ
เศึรษฐกิี่จั ในำระยะกี่�รก่ี่อสิ่ร้�งและดำ�เนิำนำโครงกี่�ร 

	 ในปีี	2564	กฟผ.	ได้้ด้ำาเนินการสัำารวจสัภาพ

สัง้คมีเศรษฐกิจ	การมีีสั�วนร�วมีแลี่ะความีคิด้เห็นของ

ปีระชาชนต�อการด้ำาเนินงานโครงการต�าง	ๆ 	ของ	กฟผ.	

ตามีมีาตรการติด้ตามีตรวจสัอบผลี่กระที่บสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

ด้้านสั้งคมีเศรษฐกิจ	 จำานวน	 7	 โครงการ	 ได้้แก�	 

โรงไฟฟา้แมี�เมีาะ	โรงไฟฟา้จะนะ	โรงไฟฟา้พระนครใต้	

โรงไฟฟา้วง้น้อย	โครงการกง้หน้ลี่มีลี่ำาตะคอง	ระยะทีี่�2	

โครงการโรงไฟฟ้าพลี่ง้นำ �าเขื�อนคลี่องตรอน	 ซึ่ึ�งอยู�ใน

ระยะด้ำาเนินการ	สั�วนโครงการโรงไฟฟ้าพลี่ง้นำ �าเขื�อน

ภมิูีพลี่ผาจก่	เป็ีนการสัำารวจฯ	ในระยะก�อสัร้าง	โด้ยใช้

แบบสัม้ีภาษณ์ข้อมีลูี่สั�วนบค่คลี่	ข้อมีลูี่คร้วเรือน	ข้อมีลูี่

ด้้านสัาธารณูปีโภค	 ข้อมีูลี่ด้้านสั่ขภาพอนามี้ย	 

การร้บรู้ข้อมีูลี่ข�าวสัารแลี่ะการมีีสั�วนร�วมี	 ความีรู้	

ความีเข้าใจ	แลี่ะความีคิด้เห็นต�อการด้ำาเนินงานของ

โครงการ	นอกจากนี �	 ยง้สัม้ีภาษณ์ผู้ มีีสั�วนได้้เสัียรอบ

โครงการ	เช�น	ผู้นำาชม่ีชน	หน�วยงานราชการ	สัถึาบน้

การศกึษา	แลี่ะสัถึาบน้ที่างศาสันา

	 ผลี่การสัำารวจความีพึงพอใจในภาพรวมีต�อ

การด้ำาเนินงานโครงการต�าง	ๆ 	ของ	กฟผ.	ของผู้ มีีสั�วน

ได้้เสีัยรอบโครงการ	ปีระจำาปีี	2564	พบว�ากลี่่�มีตว้อย�าง

มีีความีพงึพอใจต�อการด้ำาเนินงานโครงการของ	กฟผ.	

อยู�ระหว�างร้อยลี่ะ	 71.0	 -	 99.6	 แลี่ะมีีความีเห็นว�า 

การพฒ้นาโครงการ	เช�น	โรงไฟฟา้	เขื�อน	แลี่ะระบบสั�ง

ไฟฟ้า	 ก�อให้เกิด้ปีระโยชน์ต�อช่มีชนท้ี่องถิึ�นแลี่ะ

ปีระเที่ศชาต	ิแลี่ะป้ีญหาสัิ�งแวด้ล้ี่อมีทีี่�เกิด้ขึ �นในชม่ีชน

มีีแหลี่�งทีี่�มีาจากแหลี่�งอื�น	 ๆ	 ทีี่�ไมี�ใช�โรงไฟฟ้าหรือ

โครงการของ	กฟผ.

การสัำารวจสัภาพสัง้คมีเศรษฐกิจ	 การมีีสั�วนร�วมีแลี่ะความีคิด้เห็นของ

ปีระชาชน	ที่้ �ง	7	โครงการ



สัถึานีอด้้ปีระจไ่ฟฟา้	EleX	by	EGAT	



นำวัตกี่รรมิ และคว�มิร่วมิมืิอท�ง
วิช�กี่�ร ด้�นำสิิ่�งแวดล้อมิและสัิ่งคมิ 

09

•   น์วัิติกิรรม และค่วิามร่วิมม้อทัางวิิชากิาร  
     ด้้าน์สิั�งแวิด้ล้อมและสัังค่ม
•   งาน์นิ์ทัรรศกิารแสัด้งผลงาน์วิิจัยและ 
     น์วัิติกิรรม กิฟผ. ปีี 2564 
•   ตัิวิอย่างงาน์วิิจัยเพ้ั�อชุมชน์และสิั�งแวิด้ล้อม
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โครงกี่�รเรือไฟฟ้�

	 กฟผ.	 ได้้มีีการพ้ฒนาออกแบบเรือไฟฟ้า

สัำาหร้บร้บสั�งพน้กงาน	 หรือใช้ในภารกิจของ	 กฟผ.	 

ภายใต้แนวคิด้ในการพ้ฒนานว้ตกรรมีเที่คโนโลี่ยี

พลี่้ง งานสัะอาด้ 	 ทีี่� มีี การ ใ ช้พลี่้ง งานอย� า ง มีี

ปีระสัิที่ธิภาพ	 ลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่เรือนกระจกสัู�

บรรยากาศ	 แลี่ะเป็ีนมิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 	 เพื�อลี่ด้ 

การพึ�งพาการนำาเข้าเที่คโนโลี่ยีจากต�างปีระเที่ศ	แลี่ะ

สัามีารถึพ้ฒนาเป็ีนโครงการนำาร�องการเด้ินเรือ

สัาธารณะทีี่�เชื�อมีต�อการเด้ินที่าง	 “ล้ี่อ	 ราง	 เรือ”	 เพื�อ

ความีสัะด้วกในการเด้ินที่างของพน้กงาน	 แลี่ะ

ปีระชาชนที่้�วไปี

	 โด้ยในวน้ทีี่�	23	กม่ีภาพน้ธ์	2564	ด้ร.จิราพร	

ศิริคำา	 รองผู้ว�าการยท่ี่ธศาสัตร์	 ในฐานะโฆษก	กฟผ.	

แลี่ะนางสั่ภาพรรณ	 พิช้ยรณรงค์สังครามี	 ปีระธาน

กรรมีการ	 บริษ้ที่	 เรือด้�วนเจ้าพระยา	 จำาก้ด้	 ได้้มีี 

การลี่งนามีบน้ที่กึข้อตกลี่งความีร�วมีมืีอด้้านวิชาการ

แลี่ะพฒ้นานวต้กรรมี	 เพื�อบรูณาการความีร�วมีมืีอใน

การที่ด้สัอบการเด้นิเรือโด้ยสัารพลี่ง้งานไฟฟา้ในแมี�นำ �า

เจ้าพระยา	สัู�การที่ำาธร่กิจเด้นิเรือโด้ยสัารทีี่�เป็ีนมิีตรต�อ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีร�วมีกน้	ภายใต้แนวคิด้ปีระหยด้้พลี่ง้งาน	

แลี่ะลี่ด้มีลี่พิษให้ได้้มีากทีี่�สั่ด้	 โด้ยในปีี	 2564	 ได้้มีี 

การที่ด้ลี่องให้บริการแก�ปีระชาชน	 ต้ �งแต�ที่�าเรือ

ปีากเกร็ด้	-	พระรามี	7	แลี่ะพระรามี	7	-	สัาที่ร	เพื�อเก็บ

ข้อมีูลี่การให้บริการแลี่ะต�อยอด้สัู�ความีร�วมีมืีอใน 

การที่ำาธร่กิจเด้ินเรือโด้ยสัารทีี่�เป็ีนมิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี 

ร�วมีกน้ในอนาคต

	 ในปีี	2564	กฟผ.	ได้้ร�วมีมืีอกบ้ที่ก่ภาคสั�วน	มี่�งมี้�นพฒ้นาการศกึษา	วิจย้	แลี่ะนวต้กรรมี	

ที่้ �งด้้านพลี่ง้งาน	สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	สัง้คมี	แลี่ะเศรษฐกิจ	รวมีถึงึเที่คโนโลี่ยี	ควบคู�ไปีกบ้การพฒ้นาชม่ีชน

แลี่ะสัง้คมีไที่ยอย�างย้�งยืนแลี่ะมีีปีระสัทิี่ธิภาพ	พร้อมีที่้ �งถึ�ายที่อด้องค์ความีรู้เพื�อพฒ้นาที่ร้พยากร

มีนษ่ย์	เพื�อเป็ีนกำาลี่ง้สัำาคญ้ในการพฒ้นาปีระเที่ศไที่ยอย�างย้�งยืนต�อไปีในอนาคต

โครงการเรือไฟฟา้
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นวัตกรัรัมิ แลิะความิรัวมิมิอทางวิชาการั ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะสิ่งคมิ

โครงกี่�ร EGAT + Wallbox Business 

	 จากความีต้องการของผู้ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทีี่�

มีากขึ �นงานทีี่�สัะอาด้มีากขึ �น	 กฟผ.	 ได้้ลี่งนามีความี

ร�วมีมืีอกบ้บริษ้ที่	Wallbox	Chargers	N.V.	 (บริษ้ที่	

Wallbox)	ของราชอาณาจก้รสัเปีน	เมืี�อวน้ทีี่�	1	ตล่ี่าคมี	

2563	 เพื�อด้ำาเนินธ่รกิจให้บริการติด้ต้ �งเครื�องชาร์จ

รถึยนต์ไฟฟา้อจ้ฉริยะขนาด้เลี่ก็	โด้ย	กฟผ.	ได้้ร้บสัทิี่ธิ�

จากบริษ้ที่ในการให้บริการติด้ต้ �งอป่ีกรณ์เครื�องชาร์จ

ยานยนต์ภายใต้แบรนด์้	 EGAT+Wallbox	 เพียงราย

เดี้ยวในปีระเที่ศไที่ย	แลี่ะได้้ด้ำาเนินการปีระชาสัม้ีพน้ธ์

โด้ยการออกงานแสัด้งสิันค้าในงาน	Motor	 Expo	 ปีี	

2563	 แลี่ะ	 ปีี	 2564	 อย�างต�อเนื�อง	 ซึ่ึ�งในปีี	 2564 

มีีการขยายตลี่าด้ไปีย้งสัาธารณร้ฐปีระชาธิปีไตย

ปีระชาชนลี่าว	 แลี่ะสัาธารณร้ฐสัง้คมีนิยมีเวียด้นามี	

ซึ่ึ�งด้ำาเนินการโด้ยบริษ้ที่	 กฟผ.	 อินเตอร์เนช้�นแนลี่	

จำากด้้	เพื�อมี่�งสัู�การเป็ีนศนูย์กลี่างการผลี่ติเครื�องชาร์จ

ร�วมีกบ้บริษ้ที่	Wallbox	Chargers	N.V.	ในปีระเที่ศไที่ย	

แลี่ะสั�งออกไปียง้ปีระเที่ศในเขตเอเชียแปีซึ่ฟิิค

	 กฟผ. 	 ไ ด้้ด้ำา เ นินงานเ ป็ีน 	 Exc lus ive	 

Distributor	License	Wallbox	Charger	ในปีระเที่ศไที่ย	

โด้ยให้บริการผ�านเว็บไซึ่ต์	 https://www.egat 

evchargers.com/		รวมีถึงึเป็ีนช�องที่างการให้ความีรู้	

แลี่ะคำาอธิบายเกี�ยวกบ้บริการการตดิ้ต้ �ง	EV	Charger	

แลี่ะสัามีารถึซืึ่ �อบริการตดิ้ต้ �งจากเวบ็ไซึ่ต์นี �ได้้		โด้ยในปีี	

2564	 ได้้มีีการสั�งมีอบงานติด้ต้ �ง	Wallbox	Charger	

จำานวน	 238	 เครื�อง	 ให้ก้บลีู่กค้า	 ที่้ �งบ้านพ้กอาศย้	

สัำานก้งาน	คอนโด้	โรงแรมี

EGAT	+	Wallbox	Business	
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ง�นำนิำทรรศึกี่�รแสิ่ดงผลง�นำวิจััยและนำวัตกี่รรมิ กี่ฟผ. ปี 2564

งานิ Motor Expo 2021

	 เมืี�อว้นทีี่� 	 1	 ธ้นวาคมี	 2564	 นายสัาธิต	 

ครองสัต้ย์	ผู้ช�วยผู้ว�าการวิจย้	นวต้กรรมี	แลี่ะพฒ้นา

ธร่กิจ	เป็ีนปีระธานงานเปิีด้ตว้	“Supernova”	เครื�องอด้้

ปีระจ่ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว	 (DC	 Fast	 Charger)	 

ร่�นใหมี�ภายใต้แบรนด์้	EGAT+Wallbox	 เป็ีนคร้ �งแรก	

ในปีระเที่ศไที่ยทีี่�งานมีหกรรมียานยนต์	 คร้ �งทีี่�	 38	 

(Motor	Expo	2021)	ณ	อาคารชาเลี่นเจอร์	3	อิมีแพค	

เมืีองที่องธานี	 จง้หวด้้	นนที่บรี่	 โด้ยตลี่อด้ปีีทีี่�ผ�านมีา	

กฟผ.	 ได้้เร�งเด้ินหน้าพ้ฒนาโครงสัร้างพื �นฐานแลี่ะ

สันบ้สันน่	ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟา้	(EV)	ของปีระเที่ศ	

เพื�อให้ผู้ใช้รถึ	EV	มี้�นใจในการใช้รถึ	EV	ภายใต้ธร่กิจ	

EGAT	EV	Business	Solutions	โด้ยเฉพาะการขยาย

สัถึานีอด้้ปีระจไ่ฟฟา้	EleX	by	EGAT	บนถึนนสัายหลี่ก้

แลี่ะสัายรอง	สัถึานทีี่�ราชการ	โรงพยาบาลี่	ห้างสัรรพ

สันิค้า	พร้อมีพฒ้นาไปีสัู�ธร่กิจสัถึานีอด้้ปีระจไ่ฟฟา้ด้้วย	

“Supernova”	เครื�องอด้้ปีระจไ่ฟฟา้แบบชาร์จเร็วด้้วย

ไฟฟา้กระแสัตรง	(DC	Fast	Charger)	ร่�นใหมี�ภายใต้

แบรนด์้	 EGAT+Wallbox	 ซึ่ึ�งมีีจด่้เด้�นทีี่�ระบบบริหาร

จ้ด้การพลี่ง้งานอ้จฉริยะ	 ช�วยปีระหย้ด้พลี่้งงานสัูง

ที่ำาให้จ�ายพลี่ง้งานไฟฟ้าได้้มีากขึ �นแต�ใช้ที่ร้พยากร

น้อยลี่ง	 อีกที่้ �งย้งมีีราคาถึูกกว�าเครื� องชาร์จแบบ

เดี้ยวกน้เกือบร้อยลี่ะ	50	แลี่ะค�าบำาร่งร้กษาตำ�า	ที่ำาให้

ผู้ปีระกอบการธร่กิจขนาด้กลี่างแลี่ะขนาด้เล็ี่กทีี่�สันใจ

ลี่งที่น่ในสัถึานีอด้้ปีระจไ่ฟฟา้ใช้เงินลี่งที่น่น้อยลี่ง

การออกงานแสัด้งสันิค้าในงาน	Motor	Expo	ปีี	2564
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นวัตกรัรัมิ แลิะความิรัวมิมิอทางวิชาการั ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะสิ่งคมิ

มหกรรมงานิวิจัยแห่งชาติิ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

	 เมืี�อวน้ทีี่�	 22	พฤศจิกายน	2564	ด้ร.สัมีชาย	

โชคมีาวิโรจน์	 ผู้ อำานวยการฝ่� ายวิจ้ยแลี่ะนว้ตกรรมี	

(อวน.)	เป็ีนผู้แที่น	กฟผ.	ร�วมีงาน	มีหกรรมีงานวิจย้แห�ง

ชาติ	 2564	 (Thailand	 Research	 Expo	 2021)	 

ซึ่ึ�งสัำาน้กงานการวิจ้ยแห�งชาติ	 (วช.)	 กระที่รวงการ

อด่้มีศกึษา	วิที่ยาศาสัตร์	วิจย้	แลี่ะนวต้กรรมี	(อว.)	ร�วมี

กบ้ภาคีเครือข�ายการวิจย้	จด้้ขึ �นภายใต้แนวคิด้	“วิจย้

เพื�อพฒ้นาปีระเที่ศสัู�ความีมี้�นคง	มี้�งค้�ง	 แลี่ะย้�งยืน”	

โด้ยได้้ร้บพระมีหากร่ณาธิคณ่จากสัมีเด้จ็พระกนิษฐา

ธิราชเจ้า	กรมีสัมีเด้จ็พระเที่พร้ตนราชสัด่้าฯ	สัยามีบรมี

ราชกม่ีารี	เสัด้จ็พระราชด้ำาเนินเป็ีนปีระธานในพิธีเปิีด้

งานเป็ีนการสั�วนพระองค์	 ในวน้ทีี่�	 22	 พฤศจิกายน	

2564	ณ	 โรงแรมี	 เซึ่็นที่าราแกรนด์้	 แลี่ะบางกอก

คอนเวนชน้	เซึ่น็เตอร์	เซึ่น็ที่ร้ลี่เวลิี่ด์้	กร่งเที่พ	ฯ	ซึ่ึ�ง	กฟผ.	

ได้้ร�วมีจ้ด้แสัด้ง	 ผลี่งานนว้ตกรรมี	 กฟผ.	 ที่้ �งสัิ �น	 8	 

ผลี่งาน	 แบ�งเป็ีน	 การจ้ด้แสัด้งนิที่รรศการผลี่งาน

นวต้กรรมี	 ฯ	 ทีี่�บูธ	 กฟผ.	 จำานวน	 6	 ผลี่งาน	 ได้้แก�	 

ผลี่งานสัิ�งปีระด้ษิฐ์	

	 1)	ระบบวิเคราะห์แลี่ะสั้�งการระบบไฟฟา้	ข้ามี

ปีระเที่ศแบบอต้โนมีติ้ผ�านระบบเครือข�ายอินเที่อร์เน็ต

สัาธารณะ	แลี่ะไอโอทีี่	

	 2)	อาร์มีช้�วคราว	เพื�อย้ายแนวสัายไฟฟา้	โด้ย

ไมี�ด้บ้กระแสัไฟฟา้	

	 3)	 ระบบสับูนำ �าอต้โนมีติ้แบบที่�อร�วมีระหว�าง	

Stage	แบบอนก่รมีต�างระด้บ้	

	 4)	ยานสัำารวจใต้นำ �า	เอม็ี	ซีึ่	อาร์	เวอร์ช้�น	3	

	 5)	โครงการ	ENZY:	EGAT’s	Smart	Energy	

Solution	

	 6)	โครงการ	EGAT+Wallbox

	 นอกจากนี �	ยง้ได้้ร�วมีจด้้แสัด้งนิที่รรศการโซึ่น	

Platinum	Award	ของ	วช.	จำานวน	2	ผลี่งาน	 ได้้แก�	 

ผลี่งานสัิ�งปีระดิ้ษฐ์	 เรื�อง	 “ระบบสั้�งการโรงไฟฟ้า

อจ้ฉริยะ”	แลี่ะ	ผลี่งานสัิ�งปีระด้ษิฐ์	เรื�อง	“การแก้ป้ีญหา	

Power	 System	Oscillation	 ในระบบไฟฟ้า	 กฟผ.	 

ด้้วยเที่คนิคการที่ำา	 PSS	 Tuning	 แบบ	 Frequency	

Injection”

บธู	กฟผ.	ทีี่�มีหกรรมีงานวิจย้แห�งชาติ	2564
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งานิมหกรรมวิทยาศาสติร์แลัะเทคโนิโลัยีแห่งชาติิ ประจำาปี 2564

	 งานมีหกรรมีวิที่ยาศาสัตร์แลี่ะเที่คโนโลี่ยี 

แห�งชาต	ิปีระจำาปีี	2564	จด้้ขึ �นโด้ยองค์การพิพิธภณ้ฑ์์

วทิี่ยาศาสัตร์แห�งชาต	ิ(อพวช.)	โด้ยในปีีนี �จด้้ในรูปีแบบ

ไฮ่บริด้	ผสัมีผสัานระหว�างการเข้าชมีงานในฮ่อลี่ล์ี่	หรือ

ร้บชมีในรูปีแบบออนไลี่น์	 เพื�อกระต่้นให้เยาวชนมีี

ความีสันใจวทิี่ยาศาสัตร์มีากยิ�งขึ �น	ซึ่ึ�งจด้้ระหว�างวน้ทีี่�	

9	 -	 19	พฤศจิกายน	2564	 ทีี่�อิมีแพ็ค	 เมืีองที่องธานี	 

โด้ย	 กฟผ.	 ได้้ร� วมีเป็ีนสั�วนหนึ�งของการสัร้าง 

แรงบน้ด้าลี่ใจทีี่�ดี้ให้แก�เยาวชนแลี่ะบค่คลี่ที่้�วไปี	 ด้้วย

การสั�งต�อองค์ความีรู้ด้้านพลี่้งงานไฟฟ้า	 การใช้

พลี่้งงานอย�างมีีปีระสัิที่ธิภาพ	 แลี่ะการอน่ร้กษ์ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ผ�านการจด้้นิที่รรศการออนไลี่น์	 “EGAT	

Green	 Learning	 Society	 :	 ห้องเรียนสัีเขียว	พลี่ง้

เยาวชนสัร้างสัง้คมีแห�งการเรียนรู้อย�างย้�งยืน”	เตม็ีรูปี

แบบ ใ ห้ ที่่ ก คน ไ ด้้ เ ปิี ด้ โ ลี่กพลี่้ ง ง านแลี่ะ เ ปิี ด้

ปีระสับการณ์การเรียนรู้ทีี่�มีาพร้อมีกบ้ความีสันก่สันาน

ในแบบเสัมืีอนจริง	 (Virtual	 Experience)	 ที่าง	 

Facebook	Fanpage	:	ห้องเรียนสัีเขียว	กฟผ.	โด้ยที่้ �ง	

11	วน้	มีียอด้ผู้ เข้าชมีกว�า	85,000	คน	

นิที่รรศการออนไลี่น์	 “EGAT	Green	Learning	Society	 :	 ห้องเรียนสัีเขียว	

พลี่ง้เยาวชนสัร้างสัง้คมีแห�งการเรียนรู้อย�างย้�งยืน”
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นวัตกรัรัมิ แลิะความิรัวมิมิอทางวิชาการั ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะสิ่งคมิ

ตัวอย่�งง�นำวิจััยเพืั�อชุมิชนำและสิิ่�งแวดล้อมิ

โครงการวิจัยแลัะพัื้ฒนิาการแก� ไขปัญหานิำ�าเสียโดยใช�หลัักศาสติร์
พื้ระราชาเพ่ื้�อให� ชุมชนิสามารถดำาเนิินิการแบบพ่ื้�งพื้าตัิวเองได�
อย่างยั�งย่นิ กรณีศ่กษาคลัองเปรมประชากร

	 กฟผ.	 ได้้ให้การสันบ้สันน่การศกึษาวิจย้เพื�อ

พฒ้นาต้นแบบการบริหารจด้้การแก้ไขป้ีญหานำ �าเน�า

เสัียของชม่ีชน	บริเวณคลี่องเปีรมีปีระชากรทีี่�เน�าเสัีย	

โด้ยให้ช่มีชนมีีสั�วนร�วมีในการแก้ป้ีญหาแบบพึ�งพา

ตนเองได้้อย�างย้�ง ยืน	 พร้อมีก้บการพ้ฒนาคน	 

สัภาพแวด้ล้ี่อมี	แลี่ะการอยู�ร�วมีกน้อย�างเข้มีแข็งของ

ชม่ีชน	 โด้ยการนำาแนวที่างศาสัตร์พระราชาตามีแนว

พระราชด้ำาริพระบาที่สัมีเด้จ็พระมีหาภมิูีพลี่อด้ล่ี่ยเด้ช

มีหาราชบรมีนาถึบพิตร	ในหลี่วงร้ชกาลี่ทีี่�	9	ซึ่ึ�ง	กฟผ.	

แลี่ะคณะผู้ วิจ้ย	 ได้้มีีการสัร้างเครือข�ายก้บกลี่่�มีข้บ

เคลี่ื�อนกิจกรรมีในชม่ีชน	จด้้ต้ �งสัถึานีพฒ้นาแลี่ะศนูย์

ธนาคารจ่ลี่ินที่รีย์	 EM	 อีกที่้ �งย้งจ้ด้ให้มีีการอบรมี 

การผลี่ติแลี่ะการบำาบด้้นำ �าเสัียด้้วย	EM	แลี่ะมีีการจด้้

กิจกรรมีรณรงค์ด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีรวมีถึงึการจด้้ปีระกวด้

สัิ�งปีระด้ิษฐ์เกี�ยวกบ้	 EM	 ร�วมีกบ้สัถึานศึกษาระด้บ้

มีธ้ยมีศกึษาแลี่ะอาชีวศกึษาในพื �นทีี่�

	 ทีี่�ผ�านมีา	กฟผ.	ได้้ให้การสันบ้สันน่สัถึาบน้การศกึษาในท้ี่องถิึ�น	เพื�อการศกึษา	วิจย้	แลี่ะ

พฒ้นาพื �นทีี่�ที่้ �งด้้านสัง้คมีแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ในหลี่ายพื �นทีี่�	 หลี่ากหลี่ายโครงการ	 โด้ยมีีเปีา้หมีาย

สัำาคญ้คือพฒ้นาให้ชม่ีชนสัามีารถึพึ�งพาตนเองแลี่ะขยายผลี่สัู�สัง้คมีวงกว้างได้้อย�างย้�งยืน	ตว้อย�าง

งานวิจย้เพื�อชม่ีชนแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ได้้แก�

การสัร้างเครือข�ายกบ้กลี่่�มีขบ้เคลี่ื�อนกิจกรรมีในชม่ีชนแลี่ะกิจกรรมีรณรงค์ด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี
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โครงการ “การสำารวจมลัสารทางอากาศ การจำาแนิกแหล่ังกำาเนิิด 
ของฝุ่้นิ กรณีศ่กษาพ่ื้�นิที�รอบโรงไฟฟ้าพื้ระนิครเหน่ิอ”

	 การไฟฟา้ฝ่� ายผลี่ติแห�งปีระเที่ศไที่ยได้้ด้ำาเนิน

งานโครงการวิจ้ย	 “การสัำารวจมีลี่สัารที่างอากาศ	 

การจำาแนกแหลี่�งกำาเนิด้ของฝ่่� น	กรณีศกึษาพื �นทีี่�รอบ

โรงไฟฟา้พระนครเหนือ”	โด้ยสัถึาบน้วจิย้วิที่ยาศาสัตร์

แลี่ะเที่คโนโลี่ยีแห�งปีระเที่ศไที่ยเป็ีนผู้ด้ำาเนินโครงการ	

โด้ยการศึกษาวิจย้นี �มีีวต้ถึป่ีระสังค์	 เพื�อจด้้ที่ำาบญ้ชี

การระบายมีลี่สัารที่างอากาศแลี่ะฐานข้อมีลูี่ค�าป้ีจจย้

การปีลี่�อยมีลี่พิษ	แลี่ะเพื�อการศกึษาคณ่ภาพอากาศ

ในบรรยากาศที่้�วไปีแลี่ะปีระเมีินองค์ปีระกอบของ 

ฝ่่� นลี่ะอองขนาด้เลี่ก็	 (PM-2.5)	 ในช�วงเวลี่าปีกติแลี่ะ

ช�วงเวลี่าทีี่�มีีป้ีญหาฝ่่� นลี่ะอองสังู	โด้ยมีีพื �นทีี่�ศกึษาคือ	

ร้ศมีี	5	กิโลี่เมีตรรอบโรงไฟฟา้พระนครเหนือ	แลี่ะเพื�อ

ปีระเมิีนสัด้้สั�วนของฝ่่� นลี่ะอองขนาด้เลี่ก็ทีี่�ระบายออก

จากปีลี่�องของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ

	 ผลี่การศึกษาการจ้ด้ที่ำาบ้ญชีการระบาย 

มีลี่สัารที่างอากาศ	 พบว�า	 ปีริมีาณการปีลี่�อยสัาร

มีลี่พิษอากาศจากแหลี่�งกำาเนิด้ภายในพื �นทีี่�ศึกษา 

สังูทีี่�สัด่้	ได้้แก�	แหลี่�งกำาเนิด้แบบเคลี่ื�อนทีี่�	โด้ยปีริมีาณ	

คาร์บอนมีอนอกไซึ่ด์้	(CO)	สังูทีี่�สัด่้เที่�ากบ้	50,927,235	

กิโลี่กร้มีต�อปีี

การเก็บตว้อย�างจากปีลี่�องโรงไฟฟา้พระนครเหนือ
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นวัตกรัรัมิ แลิะความิรัวมิมิอทางวิชาการั ด้�านสิ่� งแวด้ลิ�อมิแลิะสิ่งคมิ

	 สัำาหร้บผลี่การศึกษาค่ณภาพอากาศแลี่ะ

แผนทีี่�เส้ันช้ �นมีลี่พิษ	 พบว�าทิี่ศที่างลี่มีมีีอิที่ธิพลี่ต�อ

ระด้บ้มีลี่พิษแต�ลี่ะจ่ด้ในพื �นทีี่�ค�อนข้างน้อย	 โด้ยผลี่ 

การตรวจวด้้คณ่ภาพอากาศในเดื้อนกม่ีภาพน้ธ์แลี่ะ

เดื้อนมีีนาคมี	2563	ความีเข้มีข้นของฝ่่� น	PM-2.5	มีีค�า

ลี่ด้ลี่งอย�างเห็นได้้ชด้้	 ซึ่ึ�งสัอด้คล้ี่องก้บสัถึานการณ์ 

การแพร�ระบาด้ของเชื �อไวร้สัโควิด้-19	ซึ่ึ�งเป็ีนหลี่ก้ฐาน

ทีี่�แสัด้งว�ามีาจากอิที่ธิพลี่ของยานพาหนะบนท้ี่องถึนน

ในฐานะแหลี่�งกำาเนิด้ฝ่่� นลี่ะอองทีี่�สัำาค้ญของพื �นทีี่�

สัอด้คล้ี่องกบ้ผลี่การวเิคราะห์สัด้้สั�วนการปีลี่�อยมีลี่พษิ

ของแหลี่�งกำาเนิด้	ซึ่ึ�งพบว�าฝ่่� น	PM-2.5	บริเวณโรงเรียน

บด้ินที่รเด้ชา	 (สัิงห์	 สัิงหเสันี)	 นนที่บ่รีเกิด้จาก 

การจราจรสัูงทีี่�สั่ด้	 แลี่ะบริเวณมี้สัยิด้รี�ยาด้ิ�สัสั่น้น	 

เกิด้จากการเผาไหม้ีชีวมีวลี่สังูทีี่�สัด่้

	 นอกจากนี �	 จากการวิเคราะห์องค์ปีระกอบ 

ของฝ่่� น	 PM-2.5	 ในบรรยากาศที่้�วไปีทีี่�โรงเรียน

บด้ินที่รเด้ชา(สัิงห์	 สัิงหเสันี)	 นนที่บ่รี	 แลี่ะมี้สัยิด้ 

รี� ยาด้ิ�สัสั่น้นมีีความีใกล้ี่เคียงก้นมีาก	 โด้ยมีีองค์

ปีระกอบทีี่�มีีสัด้้สั�วนสังูชด้้เจน	4	ชนิด้เหมืีอนกน้	ได้้แก�	

แมีกนีเซีึ่ยมี	 (Mg)	 เหลี่็ก	 (Fe)	 สั้งกะสัี	 (Zn)	 แลี่ะ 

อะลีู่มิีเนียมี	 (Al)	 ซึ่ึ�งแตกต�างจากผลี่วิ เคราะห์ 

องค์ปีระกอบของฝ่่� นจากปีลี่�องโรงไฟฟา้พระนครเหนือ

อย�างช้ด้เจน	 คือ	 โซึ่เดี้ยมีไอออน	 (Na+)	 ซึ่้ลี่เฟต	 

(SO
4
2-)	แมีกนีเซีึ่ยมี	(Mg)	แลี่ะอะลี่มิูีเนียมี	(Al)	จงึคาด้

ว�าฝ่่� นในบรรยากาศที่้�วไปีในพื �นทีี่�ใกล้ี่เคียงโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือไมี�ได้้ร้บอิที่ธิพลี่จากการระบายฝ่่� นจาก

ปีลี่�องของโรงไฟฟา้พระนครเหนือ	แต�เป็ีนฝ่่� นทีี่�มีาจาก

แหลี่�งกำาเนิด้อื�นหลี่ายชนิด้	 โด้ยผลี่การศึกษาทีี่�ได้้

สัามีารถึนำาไปีใช้วางแผนการจด้้การคณ่ภาพอากาศ	

แลี่ะเพื�อปี้องก้นผลี่กระที่บจากมีลี่พิษอากาศทีี่�มีีต�อ

สัข่ภาพของปีระชาชนในพื �นทีี่�ได้้อย�างตรงจ่ด้แลี่ะมีี

ปีระสัทิี่ธิภาพ

การเก็บข้อมีลูี่ปีริมีาณจราจรโด้ยใช้วิธีการต้ �งกล้ี่องบน้ที่กึภาพวิด้โิอเพื�อนำามีาตรวจนบ้



โครงการห้องเรียนสัีเขียว



คว�มิรับผิดชอบต่อสัิ่งคมิ 
ชุมิชนำ และสิิ่�งแวดล้อมิ  

10
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โครงกี่�รเขื�อนำสิิ่รินำธรโมิเดล

	 โครงการเขื�อนสัิริธรโมีเด้ลี่	 เป็ีนโครงการของ	

กฟผ.	 ทีี่�มี่�งเน้นแก้ป้ีญหาให้กบ้ชม่ีชนอย�างย้�งยืนโด้ย

การสัร้างคณ่ค�าให้กบ้ชม่ีชน	สัง้คมี	แลี่ะปีระเที่ศชาติ	

มี่�งเน้นการพฒ้นาอาชีพ	แลี่ะสัร้างรายได้้ให้กบ้ชม่ีชน

รอบเขื�อนสัริินธร	

	 โด้ยในปีี	 2564	 โครงการเขื�อนสัริิธรโมีเด้ลี่ได้้

มีีการด้ำาเนินงานที่้ �งสัิ �น	5	งาน	ได้้แก�	

	 1.	การปีร้บ	Mindset	ผู้ปีฏิิบต้งิานแลี่ะชม่ีชน

ในพื �นทีี่�เปีา้หมีายเขื�อนสัริินธร	โด้ยเชิญผู้ เชี�ยวชาญมีา

บรรยายให้ความีรู้เกี�ยวกบ้ความีย้�งยืนตามีแนวที่าง

ศาสัตร์พระราชา	แลี่ะการขบ้เคลี่ื�อนศาสัตร์พระราชา	

โคก	หนอง	นา	 โมีเด้ลี่	 จง้หวด้้อบ่ลี่ราชธานี	 รวมีถึึง 

การเสัวนาจากผู้ เชี�ยวชาญ	 อีกที่้ �งยง้มีีการนำาช่มีชน 

เปี้าหมีายศึกษาด้งูานโครงการตามีแนวที่างศาสัตร์ 

พระราชา	

	 2.	 ศูนย์เรียนรู้ด้้านกสัิกรรมี	 โครงการเขื�อน 

สัิรินธรโมีเด้ลี่	 ซึ่ึ�งในปีี	 2564	 น้ �น	 ได้้มีีการติด้ตามี 

การด้ำาเนินงานที่ด้ลี่องปีลี่กูพืชเศรษฐกิจแลี่ะเพาะพน้ธ์่

สัต้ว์นำ �า	ต้ �งแต�ช�วงปีี	2561	

	 3.	 การสั�งเสัริมีแลี่ะสันบ้สันน่ชม่ีชน	 (Quick	

Win	Project)	ร�วมีกบ้เครือข�ายแลี่ะสัถึาบน้การศกึษา	

	 4.	การตลี่าด้	จด้้จำาหน�ายแลี่ะนวต้กรรมีเพื�อ

ชม่ีชน	ซึ่ึ�ง	กฟผ.	ได้้ให้การสันบ้สันน่โด้ยการสั้�งซืึ่ �อแลี่ะ

จด้้ที่ำาผลี่ติภณ้ฑ์์	รวมีถึงึแนะนำาช�องที่างออนไลี่น์ให้แก�

กลี่่�มีวิสัาหกิจชม่ีชน	 เพื�อให้ผู้ปีระกอบการร�วมีเสันอ

สัินค้าเพื�อปีระชาสัม้ีพน้ธ์แลี่ะจำาหน�ายสัินค้าในช�อง

ที่างออนไลี่น์

	 5.	 การสั�งเสัริมีแลี่ะสัน้บสัน่นด้้านการที่�อง

เทีี่�ยวภายในเขื�อนแลี่ะพื �นทีี่�อำาเภอสัิรินธร	 โด้ยมีี 

การพฒ้นาแหลี่�งที่�องเทีี่�ยวภายในเขื�อน	แลี่ะปีร้บปีร่ง

ภูมิีที่้ศน์	 โด้ยมีีการก�อสัร้างที่างเด้ินชมีธรรมีชาติ	 

(Natural	Walkway)	 กบ้อาคารต้อนร้บนก้ที่�องเทีี่�ยว	

จากการด้ำาเนินโครงการโรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์

ที่่�นลี่อยนำ �า	 ร� วมีก้บโรงไฟฟ้าพลี่้งนำ �าเขื�อนสัิรินธร	 

(Hydro–Floating	Solar	Hybrid	Project)

การช�วยเหลี่ือชม่ีชนรอบพื �นทีี่�เขื�อน	สัริินธร
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ความิรับุผู้ด้ชอบุต่อสิ่งคมิ ชุมิชน แลิะสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

โครงกี่�รโคกี่ หนำอง นำ� โมิเดล วิถ่ใหม่ิ เพืั�อกี่�รพััฒนำ�
สัิ่งคมิ เศึรษฐกิี่จั และสิิ่�งแวดล้อมิอย่�งยั�งยืนำ

	 กฟผ.	 ได้้น้อมีนำาพระราชด้ำาร้สัของพระบาที่

สัมีเด้็จพระบรมีชนกาธิเบศร	 มีหาภูมิีพลี่อด้่ลี่ยเด้ช

มีหาราชบรมีนาถึบพิตร	ในเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงมีา

เป็ีนแนวที่างการพ้ฒนาช่มีชนอย�างต�อเนื�อง	 สัู�การ

ปีฏิิบ้ติโด้ยนำาหลี่้กการในรูปีแบบ	 “โคก	 หนอง	 นา	

โมีเด้ลี่”	 มีาด้ำาเนินโครงการสันบ้สันน่แลี่ะขบ้เคลี่ื�อน

สัืบสัานศาสัตร์พระราชาสัู�เปี้าหมีายความีย้�งยืนโลี่ก	

(Sufficiency	Economy	Philosophy	to	Sustainable	

Development	Goals	:	SEP	to	SDGs)	ด้้วยการพฒ้นา

คนในช่มีชนผ�านแหลี่�งเรียนรู้ด้้วยการปีฏิิบ้ติจริง	 

โด้ยจ้ด้ต้ �งเป็ีน	 “ศูนย์ศึกษาแลี่ะพ้ฒนาตามีหลี่้ก

ปีร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 ใน	 7	 เขื�อนพระนามี	 3	 

โรงไฟฟา้	บริเวณพื �นทีี่�เปีา้หมีายได้้แก�	เขื�อนศรีนครินที่ร์	

จง้หวด้้กาญจนบรี่	เขื�อนภมิูีพลี่	จง้หวด้้ตาก	โรงไฟฟา้ 

แมี� เมีาะ	 จ้งหว้ด้ลี่ำาปีาง	 เ ขื�อนสัิ รินธร	 จ้งหว้ด้

อบ่ลี่ราชธานี	 เขื�อนวชิราลี่งกรณ	จง้หวด้้กาญจนบรี่	

เขื�อนสัิริกิติ�	 จ้งหว้ด้อ่ตรด้ิตถ์ึ	 โรงไฟฟ้าบางปีะกง	

จ้งหว้ด้ฉะเ ชิง เที่รา	 โรงไฟฟ้าว้ง น้อย	 จ้งหว้ด้

พระนครศรีอยธ่ยา	เขื�อนจฬ่าภรณ์	จ.ชย้ภมิูี	แลี่ะเขื�อน

อบ่ลี่ร้ตน์	จ.ขอนแก�น	

	 โด้ยโครงการ	“โคก	หนอง	นา	โมีเด้ลี่”	ในพื �นทีี่�	

7	 เขื�อนพระนามี	3	 โรงไฟฟ้า	 เริ�มีด้ำาเนินการต้ �งแต�ปีี	

2563	 มีีเปีา้หมีายให้ศนูย์ศกึษาฯ	 เป็ีนพื �นทีี่�ถึ�ายที่อด้

องค์ความีรู้ในการจด้้การด้นิ	นำ �า	ปี� า	ช�วยแก้ไขป้ีญหา

ความีไมี�สัมีบูรณ์ของธรรมีชาติ	 พร้อมีที่้ �งพ้ฒนา

ค่ณภาพชีวิตของช่มีชนในสั้งคมี	 ซึ่ึ�งนำาไปีสัู�การยก

ระด้บ้ช่มีชนให้พึ�งพาตนเอง	 ดู้แลี่ร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

แลี่ะเป็ีนต้นแบบในการปี้องก้นแลี่ะแก้ป้ีญหา 

การบริหารจด้้การนำ �า	รวมีที่้ �งเพิ�มีพื �นทีี่�สัเีขียวแลี่ะแหลี่�ง

นำ �าชม่ีชน	โด้ยในปีี	2564	กฟผ.	ได้้เปิีด้ศนูย์ศกึษาแลี่ะ

พฒ้นาตามีหลี่ก้ปีร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่้ �ง	10	แห�ง	

แลี่ะเปิีด้อบรมีให้กบ้ปีระชาชนรอบเขต	เขื�อน	โรงไฟฟา้	

เครือข�าย	แลี่ะผู้สันใจ	รวมีที่้ �งสัิ �น	20	ร่�น	รวมี	1,234	คน

โครงการโคก	หนอง	นา	โมีเด้ลี่	วิถีึใหมี�	เพื�อการพฒ้นาสัง้คมี	เศรษฐกิจ	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีอย�างย้�งยืน
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โครงกี่�รปลูกี่ป่� กี่ฟผ. 

	 กฟผ.	 เลี่็งเห็นถึึงความีสัำาคญ้ของปี� าแลี่ะนำ �า	

รวมีถึึงการเพิ�มีพื �นทีี่�สัีเขียวด้้วยที่ร้พยากรปี� าไม้ี	 โด้ย

นบ้ต้ �งแต�	ปีี	2537	เป็ีนต้นมีา	กฟผ.	ได้้ร�วมีฟื�นฟพืู �นทีี่�

ปี� าต้นนำ �า	 โด้ยเริ�มีด้ำาเนินการทีี่�พื �นทีี่�ปี� าต้นนำ �าน�าน	

ลี่ำานำ �าสัายสัำาค้ญทีี่�เปีรียบเสัมืีอนอ�างเก็บนำ �าตามี

ธรรมีชาติทีี่� เป็ีนแหลี่�งนำ �าให้ได้้ใช้อย�างสัมีำ�าเสัมีอ	 

แลี่ะยง้เป็ีนแหลี่�งต้นนำ �าของเขื�อนสัิริกิติ�	 ด้้วยการเป็ีน

สั�วนหนึ�งใน	 “โครงการปีลี่กูปี� าถึาวรเฉลี่ิมีพระเกียรติ

พระบาที่สัมีเด้็จพระเจ้าอยู�หว้	 (ร้ชกาลี่ทีี่�	 9)	 เนื�องใน

วโรกาสัที่รงครองราชย์ปีีทีี่�	 50”	 โด้ยมีีเปีา้หมีายฟื�นฟู

ปี� าจำานวน	5	ล้ี่านไร�	จากความีร�วมีมืีอของที่ก่ภาคสั�วน

ที่้ �งร้ฐ	เอกชน	แลี่ะสัถึาบน้การศกึษาเพื�อหยด่้การร่กลี่ำ �า

พื �นทีี่�ปี� าไม้ี	 แลี่ะนำาพื �นทีี่�ปี� าเสัื�อมีโที่รมี	 หรือพื �นทีี่�ปี� า 

ทีี่�ถึกูบก่ร่กกลี่บ้มีาฟื�นฟใูห้พื �นทีี่�ปี� ากลี่บ้เป็ีนปี� าต้นนำ �า

ทีี่�มีีความีอด่้มีสัมีบรูณ์	

	 ป้ีจจบ่น้	กฟผ.ได้้ปีลี่กูปี� าไปีแล้ี่ว	468,662	ไร�	

ครอบคลี่่มีพื �นทีี่�	 51	 จ้งหว้ด้	 สัามีารถึลี่ด้ก๊าซึ่เรือน

กระจกในแต�ลี่ะ ปีี เ ป็ีนจำานวน	 453 ,645 	 ต้น

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	โด้ยเฉพาะในปีี	2564	มีี

การปีลี่กูปี� าชายเลี่น	2,595	ไร�	ปี� าชม่ีชน	100	ไร�	แลี่ะ

บำาร่งร้กษาพื �นทีี่�ปี� าจำานวน	1,310	ไร�

	 โด้ยในปีี	2564		กฟผ.	ได้้ปีระกาศนโยบายแลี่ะ

เปี้าหมีายของ	 กฟผ.	 เพื�อมี่�งสัู�	 “EGAT	 Carbon	 

Neutrality”	 ภายในปีี	 2593	 โด้ยมีีการลี่งนามี 

ความีร�วมีมืีอโครงการปีลี่กูปี� าล้ี่านไร�อย�างมีีสั�วนร�วมี

ก้บกรมีปี� าไม้ี	 กรมีอ่ที่ยานแห�งชาติ	 สั้ตว์ปี� า	 แลี่ะ 

พน้ธ่์พืช		แลี่ะกรมีที่ร้พยากรที่างที่ะเลี่แลี่ะชายฝ้่�ง	เพื�อ

เด้ินห น้าปีลีู่กปี� าที่้� วปีระ เที่ศปีีลี่ะหนึ� ง แสันไร�	 

รวมีจำานวนหนึ�งล้ี่านไร�	ระหว�างปีี	2565	-	2574	เพื�อให้

เป็ีนแหลี่�งก้กเก็บคาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	 โด้ยคาด้ว�า

โครงการ	 ฯ	 จะสัามีารถึดู้ด้ซึ่้บคาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้

ปีริมีาณ	1.2	ล้ี่านตน้ต�อปีี		

โครงการปีลี่กูปี� า	กฟผ.



กร
อบ

สี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

81
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โครงกี่�รฉล�กี่ประหยัดไฟฟ้�เบอร์ 5 

	 กฟผ.	มี่�งสั�งเสัริมีให้เกิด้การใช้พลี่ง้งานไฟฟา้

อย�างรู้ค่ณค�าแลี่ะมีีปีระสัิที่ธิภาพ	 จึงด้ำาเนินการ

โครงการฉลี่ากปีระหยด้้ไฟเบอร์	 5	มีาต้ �งแต�ปีี	 2536	

เพื�อใช้มีาตรฐานผลี่ก้ด้น้ให้เกิด้การผลี่ิต	 แลี่ะนำาเข้า

อ่ปีกรณ์ไฟฟ้าหรือผลี่ิตภ้ณฑ์์ทีี่�มีีปีระสัิที่ธิภาพสัูง	 

รวมีที่้ �งผลี่้กด้้นให้เ กิด้ตลี่าด้อ่ปีกรณ์ไฟฟ้าหรือ

ผลี่ิตภ้ณฑ์์ทีี่�มีีปีระสัิที่ธิภาพสัูง	 เพิ�มีที่างเลี่ือกของผู้

บริโภคในการต้ด้สัินใจเลี่ือกซืึ่ �ออ่ปีกรณ์ไฟฟ้าหรือ

ผลี่ิตภ้ณฑ์์	 สัน้บสัน่นแลี่ะแสัวงหาเที่คโนโลี่ยี	 

แลี่ะนวต้กรรมีต�างๆ	 ด้้านการปีระหยด้้ไฟฟ้า	 รวมีที่้ �ง

การบริหารการใช้ไฟฟา้เพื�อนำาพลี่ง้งานไฟฟา้มีาใช้ให้

เกิด้ปีระโยชน์สังูสัด่้ต�อปีระเที่ศชาติ

	 ในป้ีจจบ่น้โครงการฯ	ได้้ด้ำาเนินการสั�งเสัริมีให้

ผลี่ติภณ้ฑ์์ปีระสัทิี่ธิภาพพลี่ง้งานสังู	ผ�านการตดิ้ฉลี่าก

ปีระหยด้้ไฟฟ้าเบอร์	 5	 จำานวน	 22	 ผลี่ิตภณ้ฑ์์	 เช�น	 

ตู้ เย็น	 เครื�องปีร้บอากาศ	พด้้ลี่มีไฟฟ้า	 หม้ีอห่งข้าว

ไฟฟ้า	 กระติกนำ �าร้อนไฟฟ้า	 เครื�องที่ำานำ �าอ่�นไฟฟ้า	

เตารีด้ไฟฟา้	เครื�องซึ่ก้ผ้า	ผลี่ติภณ้ฑ์์	LED	เครื�องฟอก

อากาศ	แลี่ะหลี่อด้คอมีแพคฟลี่อูอเรสัเซึ่นต์	โด้ยต้ �งแต�

เริ�มีโครงการฯ	ได้้มีอบฉลี่ากปีระหยด้้ไฟฟา้ไปีกว�า	445	

ล้ี่านด้วง	 ลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	

18,703	พน้ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	ลี่ด้การใช้พลี่ง้งาน

ไฟฟา้	33,625	กิกะวต้ต์	-	ช้�วโมีง	ในปีี	2564	สัามีารถึ

ลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้	 832,630	ตน้

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	ลี่ด้การใช้พลี่ง้งานไฟฟา้	

1,750	กิกะวต้ต์	-	ช้�วโมีง

การปีระชม่ีโครงการฉลี่ากปีระหยด้้ไฟฟา้เบอร์	5	ผลี่ติภณ้ฑ์์ตู้ เยน็	ร�วมีกบ้ผู้ปีระกอบการ	แลี่ะหน�วยงานที่ด้สัอบ
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โครงกี่�รห้องเร่ยนำส่ิ่เข่ยว 

	 โครงการห้องเรียนสัีเขียว	 เป็ีนโครงการทีี่� 

สั�งเสัริมีสันบ้สันน่ให้โรงเรียนเป็ีนศนูย์กลี่างการเรียนรู้

แลี่ะเผยแพร�ความีรู้สัู�สัง้คมี	 มีีการบูรณาการความีรู้

ด้้านอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีเข้ากบ้หลี่ก้สัตูร

การจด้้การเรียนรู้ในป้ีจจบ่น้	 เพื�อให้เยาวชนมีีความีรู้	

ที่้ศนคติ	 แลี่ะอ่ปีนิสั้ยทีี่�ดี้ในการใช้พลี่้งงานอย�างมีี

ปีระสัิที่ธิภาพแลี่ะร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 รวมีที่้ �งขยายผลี่

ไปีสัู�ครอบคร้วแลี่ะชม่ีชนต�อไปี

	 กฟผ.	ได้้ด้ำาเนินโครงการห้องเรียนสัเีขียวอย�าง

ต�อเนื�องต้ �งแต�ปีี	2541	ร�วมีกบ้สัำานก้งานคณะกรรมีการ

การศกึษาข้ �นพื �นฐาน	(สัพฐ.)	โด้ยในป้ีจจบ่น้มีีโรงเรียน

ในโครงการห้องเรียนสัีเขียว	จำานวน	484	โรงเรียน	ที่้ �ง

ในระด้บ้ปีระถึมีศึกษา	 แลี่ะมีธ้ยมีศึกษาที่้�วปีระเที่ศ	

แลี่ะได้้ขยายผลี่สัู�กิจกรรมีต�าง	ๆ	อาทิี่	โรงเรียนสัีเขียว	

(โรงเรียนต้นแบบด้้านการอน่ร้กษ์พลี่้งงานแลี่ะ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี)	โรงเรียนคาร์บอนตำ�า	(ลี่ด้การใช้พลี่ง้งาน

ไฟฟ้าทีี่�โรงเรียน)	 โรงเรียนคาร์บอนตำ�าสัู�ช่มีชน	 (ลี่ด้ 

การใช้พลี่ง้งานไฟฟา้ทีี่�บ้านนก้เรียน)	ซึ่ึ�งลี่ด้การปีลี่�อย

ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้		ได้้กว�า	3,800	ตน้คาร์บอน 

ได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	 อาคารเบอร์	 5	 ในสัถึานศกึษา	

จำานวน	 23	 โรงเ รียน	 แลี่ะศูนย์การเรียนรู้ด้้าน 

การอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

โครงการห้องเรียนสัีเขียว
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ความิรับุผู้ด้ชอบุต่อสิ่งคมิ ชุมิชน แลิะสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

	 โด้ยในปีี	 2564	 ด้ำาเนินการจ้ด้ต้ �งห้องเรียน 

สัีเขียว	2021	(Smart	Green	Learning	Room)	ที่้ �งสัิ �น

จำานวน	6	แห�ง	 ซึ่ึ�งห้องเรียนสีัเขียวนี �	 เป็ีนห้องเรียนทีี่�

สัามีารถึจด้้การเรียนการสัอนภายในห้องที่้ �งรูปีแบบ	

On-site	แลี่ะ	Online	เชื�อมีต�อไปียง้โรงเรียนอื�น	ๆ	ได้้	

เป็ีนการเชื�อมีความีสัม้ีพน้ธ์แลี่ะแบ�งป้ีนความีรู้ด้้าน

พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 อีกที่้ �งยง้ด้ำาเนินการพฒ้นา

ระบบเสัมืีอนจริง	EGAT	Green	Learning	Applica-

tion	(EGAT	Town)		ในรูปีแบบเกมีเพื�อสัื�อสัารข้อมีลูี่

ด้้านพลี่ง้งาน	อาหาร	นำ �า	อากาศ	การเรียนรู้คณ่ค�าของ

การใช้พลี่ง้งานอย�างมีีปีระสัทิี่ธิภาพ	

	 นอกจากนี �	 ย้งมีีการด้ำาเนินงานโครงการ

ห้องเรียนสีัเขียวสัู�โรงเรียนในอำาเภอบางกรวย	นนที่บรี่	

ในปีี	2564	โด้ยกิจกรรมี	“พลี่ง้เยาวชน	Youth	Power	

@Bang	Kruai”	เพื�อสันบ้สันน่	ให้เยาวชนได้้มีีสั�วนร�วมี

ในการอน่ร้กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีจากการใช้

พลี่ง้งานอย�างมีีปีระสัิที่ธิภาพ	 มีีการจด้้การขยะ	แลี่ะ

ปีลีู่กต้นไม้ีในโรงเ รียนแลี่ะทีี่� บ้านของน้กเ รียน	 

เป็ีนการเสัริมีสัร้างพลี่ง้เยาวชนในการสัร้างสัง้คมีแห�ง

การเรียนรู้สัเีขียว	โด้ยมีีโรงเรียนในเขตอำาเภอบางกรวย

สัมี้ครเข้าร�วมีโครงการห้องเรียนสัีเขียวจำานวน	 27	

โรงเรียน	ผ�านการคด้้เลี่ือก	5	โรงเรียน		แลี่ะมีีนก้เรียน

เข้าร�วมีโครงการที่้ �งหมีด้	1,185	คน	สัามีารถึลี่ด้ก๊าซึ่

เรือนกระจกจากการจด้้การพลี่ง้งาน	จด้้การขยะ	แลี่ะ

ปีลี่กูต้นไม้ี	ได้้กว�า	87	ตน้คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า

กิจกรรมี	“พลี่ง้เยาวชน	Youth	Power	@Bang	Kruai”
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โครงกี่�รส่ิ่งเสิ่ริมิกี่�รใช้รถจัักี่รย�นำยนำต์ ไฟฟ้� กี่ฟผ. 
(EGAT E-Bike)

	 กฟผ.	 ได้้เปิีด้ตว้โครงการสั�งเสัริมีการใช้รถึ

จก้รยานยนต์ไฟฟ้า	 กฟผ.	 (EGAT	E-Bike)	 สัำาหร้บ

กิจการ	กฟผ.	แลี่ะกิจการเพื�อสัง้คมี	ภายใต้แคมีเปีญ	

“บดิ้	เปีลีี่�ยน	โลี่ก”	เมืี�อวน้ทีี่�	27	พฤศจิกายน	2563	โด้ย

ได้้จ้ด้ที่ำารถึจ้กรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์้	 “ENGY”	 

เป็ีนแบรนด์้รถึจก้รยานยนต์ไฟฟา้ของ	กฟผ.	โครงการฯ	

สัามีารถึสั�งเสัริมีการใช้งานรถึจ้กรยานยนต์ไฟฟ้า	 

แลี่ะพฒ้นายกระด้บ้เป็ีนต้นแบบเชิงอนร้่กษ์ในการใช้

พลี่้งงานอย�าง มีีปีระสัิที่ ธิภาพ	 ลี่ด้การปีลี่�อย

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้สัร้างภาพลี่ก้ษณ์ด้้านการอนร้่กษ์

พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของ	กฟผ.	

	 โด้ยในปีี	 2564	 ได้้ด้ำาเนินการจด้ที่ะเบียน

เครื� องหมีายการค้า	 “ENGY”	 เ ป็ีนแบรนด์้รถึ

จก้รยานยนต์ไฟฟา้ของ	กฟผ.	 มีีการนำาร�องใช้งานใน

กิจการ	กฟผ.	 รวมี	19	แห�ง	จำานวน	51	คน้	 ระหว�าง

เดื้อนมีีนาคมี	-	เมีษายน	2564	พบว�าภายในปีี	2564	

ใช้ระยะที่างรวมี	 54,000	 กิโลี่เมีตร	 สัามีารถึลี่ด้ 

การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้จำานวน	 2.8	 ตน้

คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้เทีี่ยบเที่�า	 แลี่ะลี่ด้ฝ่่� นลี่ะออง	 

PM-2.5	189,000	มิีลี่ลี่กิร้มี	

	 นอกจากนี �เพื�อพ้ฒนาช่มีชนบางกรวยให้	 

“Go	Green”	สั�งเสัริมีการมีีสั�วนร�วมีแลี่ะสัร้างจิตสัำานกึ

ในการอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 แลี่ะช�วยลี่ด้

ป้ีญหาการปีลี่�อยมีลี่พิษที่างอากาศแลี่ะฝ่่� น	 PM-2.5	

จากภาคการขนสั�ง	 รวมีถึึงยกระด้บ้คณ่ภาพชีวิตของ

ปีระชาชนอย�างย้�งยืน	 จึงเกิด้โครงการวิจ้ยการใช้

จก้รยานยนต์ไฟฟา้	 โด้ยเมืี�อวน้ทีี่�	 27	ธน้วาคมี	2564	

กฟผ.	ได้้สั�งมีอบรถึจก้รยานยนต์ไฟฟา้	ENGY	จำานวน	

51	คน้	 ให้แก�ผู้ขบ้ขี�รถึจก้รยานยนต์ร้บจ้างสัาธารณะ

เพื�อที่ด้ลี่องให้บริการปีระชาชนเป็ีนระยะเวลี่า	1	ปีี	รวมี

ถึึงพฒ้นาแอปีพลี่ิเคชน้	 “ENGY	Rider”	 เพื�ออำานวย

ความีสัะด้วกการใช้งาน	 ซึ่ึ�งคาด้ว�าจะเริ�มีเปิีด้ให้

ด้าวน์โหลี่ด้ได้้ในช�วงเดื้อนมีกราคมี	2565	

กฟผ.	ได้้สั�งมีอบรถึจก้รยานยนต์ไฟฟา้	ENGY	ให้แก�ผู้ขบ้ขี�รถึจก้รยานยนต์ร้บจ้างสัาธารณะ



กร
อบ

สี

รายงานส่ิ่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำาปี 2564

85
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โครงกี่�รท่�ปรึกี่ษ�พัลังง�นำ กี่ฟผ. 

	 ก ฟ ผ . 	 ด้ำา เ นิ น ก า ร สั� ง เ สั ริ มี ก า ร เ พิ� มี

ปีระสัิที่ธิภาพการใช้พลี่ง้งานของผู้ ใช้ไฟฟ้าที่่กภาค

สั�วนในรูปีแบบโครงการทีี่�ปีรึกษาพลี่ง้งานซึ่ึ�งเป็ีนรูปี

แบบหนึ�งในงานการจด้้การด้้านการใช้ไฟฟา้	 โด้ยเข้า

ตรวจว้ด้การใช้พลี่้งงาน	 คำานวณความีค่้ มีค�าใน 

การปีร้บเปีลีี่�ยน	ออกแบบมีาตรการ	แลี่ะให้คำาปีรึกษา

ด้้านการใช้พลี่ง้งานไฟฟ้าอย�างมีีปีระสัิที่ธิภาพ	 ซึ่ึ�งมีี

กลี่่�มีเปีา้หมีายเป็ีนหน�วยงานทีี่�สันใจด้ำาเนินมีาตรการ

อน่ร้กษ์พลี่้งงาน	 ที่้ �งในภาคร้ฐ	 ภาคอ่ตสัาหกรรมี	 

ภาคธร่กิจ	แลี่ะภาคทีี่�อยู�อาศย้	โด้ยทีี่�ผู้ เข้าร�วมีโครงการ

จะได้้ร้บปีระโยชน์จากการลี่ด้การใช้พลี่ง้งานไฟฟ้า	 

ลี่ด้ต้นที่่นการผลี่ิต	 เพิ�มีศ้กยภาพในการแข�งข้นเชิง

ธ่รกิจ	 แลี่ะก้าวลี่ำ �าด้้วยนวต้กรรมีเที่คโนโลี่ยีทีี่�สั�งเสัริมี

ปีระสัิที่ธิภาพการใช้พลี่้งงานไฟฟ้า	 ที่้ �งย้งช�วยลี่ด้ 

การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ต์จากการผลี่ติไฟฟา้	

	 ในปีี	2564	กฟผ.	ได้้ด้ำาเนินการให้คำาแนะนำา

มีาตรการเพิ�มีปีระสัิที่ธิการใช้ไฟฟ้า	 ด้ำาเนินการเข้า

สัำารวจ	 ตรวจว้ด้แลี่ะพิสัูจน์ผลี่การลี่ด้การใช้ไฟฟ้า	

พร้อมีจด้้ที่ำารายงาน	ให้แก�สัถึานปีระกอบการที่้ �งภาค

ร้ฐแลี่ะภาคเอกชน	โด้ยด้ำาเนินการแล้ี่วเสัร็จจำานวน	7	

แห�ง	 สั�งผลี่ให้เกิด้การปีระหยด้้พลี่ง้งานไฟฟ้าจำานวน	

2.79	 กิกะวต้ต์	 -	 ช้�วโมีง	 ลี่ด้การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอน 

ได้ออกไซึ่ด์้กว�า	 1,330	 ต้นคาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ 

เทีี่ยบเที่�า

โครงการทีี่�ปีรึกษาพลี่ง้งาน	กฟผ.
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	 กฟผ.	ได้้มีีการด้ำาเนินงานสัร้างสัม้ีพน้ธ์	สัร้าง

การร้บรู้	 แลี่ะความีเข้าใจ	ตลี่อด้จนการพฒ้นาชม่ีชน

แลี่ะสั�งเสัริมีอาชีพแก�ผู้ มีีสั�วนได้้สั�วนเสัียรอบพื �นทีี่�

โครงการโรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น	ซึ่ึ�งในพื �นทีี่�โครงการ

โรงไฟฟา้นำ �าพองที่ด้แที่น	มีีศนูย์เรียนรู้ต้ �งอยู�รอบพื �นทีี่�

โครงการที่้ �งสัิ �น	 27	ศนูย์	 เช�น	ศนูย์เรียนรู้ชม่ีชนบ้าน 

โคกสัว�าง	ศนูย์เรียนรู้บ้านคำาบงพฒ้นา	ศนูย์เรียนรู้บ้าน

ป้ีนนำ �าใจ	เป็ีนต้น	โด้ย	กฟผ.	เลี่ง็เหน็ว�า	ศนูย์เรียนรู้บ้าน

ป้ีนนำ �าใจมีีศก้ยภาพ	แนวความีคิด้	ความีกระตือรือร้น

ในการพฒ้นา	แลี่ะความีสัามีค้คีกน้ในหมีู�บ้าน	จงึได้้

คด้้เลืี่อกเป็ีนศนูย์เรียนรู้ต้นแบบในการนำาร�องพฒ้นา 

ยกระด้บ้ศนูย์เรียนรู้อื�น	ๆ	รอบพื �นทีี่�โครงการฯ	

	 ในการด้ำาเนินงาน	 มีีการสัร้างสั้มีพ้นธ์ก้บ

ชม่ีชน	แลี่ะพฒ้นากิจกรรมีสัู�	Smart	Farm	and	Smart	

Energy	 โด้ยมีีการด้ำาเนินงานหลี่ายอย�าง	 เช�น	 ซึ่�อมี

อป่ีกรณ์ตู้อบไข�แลี่ะเตรียมีข้อมีลูี่การที่ำา	Smart	Farm	

รวมีถึึงการปีร้บปีร่งโรงเรือนเลี่ี �ยงไก�แบบครบวงจรให้

แก�ศนูย์เรียนรู้บ้านป้ีนนำ �าใจ	

	 การสันบ้สันน่การใช้จล่ี่นิที่ร์ทีี่�มีีปีระสัทิี่ธิภาพ	

(EM)	 ให้กบ้โรงพยาบาลี่สันามีในบริเวณพื �นทีี่�จง้หวด้้

ขอนแก�น	 ในการดู้แลี่ร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมีภายใน 

โรงพยาบาลี่สันามี	 ช�วงการแพร� ระบาด้ของโรค	 

COVID-19	แลี่ะร�วมีพฒ้นาสั�งเสัริมีอาชีพคนในชม่ีชน	 

มีีการจด้้การอบรมีเชิงปีฏิิบต้ิการเพื�อพฒ้นาการยก

ระด้บ้ศนูย์เรียนรู้บ้านป้ีนนำ �าใจ	 ในหว้ข้อ	 การเกษตร	

ปีระมีง	ปีศส่ัต้ว์	 แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 รวมีถึึงยง้มีีการให้

ข้อมีลูี่	สัำารวจพื �นทีี่�	แลี่ะติด้ต้ �งระบบ	Smart	Farm	ให้

กบ้ศนูย์เรียนรู้ป้ีนนำ �าใจ	เป็ีนต้น

โครงการยกระด้บ้ศนูย์เรียนรู้บ้านป้ีนนำ �าใจ
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โครงกี่�รพัลังชุมิชนำและนำวัตกี่รรมิเพืั�อคว�มิยั�งยืนำ 

	 โครงการพลี่้งช่มีชนแลี่ะนว้ตกรรมีเพื�อ 

ความีย้�งยืน	 ด้ำาเนินการภายใต้ความีร�วมีมืีอ	 กฟผ.	

สัมีาคมีพ้ฒนาศ้กยภาพแลี่ะอ้จฉริยภาพมีน่ษย์	

สัถึาบ้นพ้ฒนาวิสัาหกิจขนาด้กลี่างแลี่ะขนาด้ย�อมี	

แลี่ะมีหาวิที่ยาลี่ย้ธรรมีศาสัตร์	 เพื�อให้ชม่ีชนท้ี่องถิึ�น

แลี่ะสัง้คมีไที่ยมีีการพฒ้นาอย�างย้�งยืนด้้วยนวต้กรรมี

แลี่ะพลี่ง้ชม่ีชน	พร้อมีร้บมืีอต�อการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งของ

โลี่ก	 สัามีารถึใช้ภูมิีป้ีญญาท้ี่องถิึ�นแลี่ะเที่คโนโลี่ยี	

นวต้กรรมี	เพื�อตอบโจที่ย์เปีา้หมีายการพฒ้นาทีี่�ย้�งยืน	

เกิด้การสัร้างงานในชม่ีชน	แก้ป้ีญหาความียากจนแลี่ะ

ลี่ด้ความีเหลี่ื�อมีลี่ำ �าในสัง้คมี	จนสัามีารถึเป็ีนแบบอย�าง

ให้ชม่ีชนอื�น	ๆ	ที่้ �งในแลี่ะต�างปีระเที่ศ	โด้ยด้ำาเนินงาน

ในพื �นทีี่�ชม่ีชนเปี้าหมีายใกล้ี่แนวสัายสั�งไฟฟ้าแรงสังู

แลี่ะโรงไฟฟ้าใน	 3	 ภูมิีภาค	 ได้้แก�	 ภาคตะว้นออก	 

ภาคอีสัาน	แลี่ะภาคใต้	โด้ยในปีี	2564	โครงการฯ	ได้้

มีีการด้ำาเนินงานในบริเวณพื �นทีี่�ช่มีชนเปี้าหมีาย 

หลี่ายงาน	 เช�น	 การปีระช่มีพูด้ค่ยแลี่กเปีลีี่�ยน 

ความีเห็นก้บกลี่่�มีวิสัาหกิจช่มีชน	 การจ้ด้กิจกรรมี 

ต�าง	 ๆ	 การอบรมี	 รวมีถึึงการเสัริมีสัร้างความีรู้แลี่ะ

ความีเข้าใจให้กบ้คนในชม่ีชน

โครงการพลี่ง้ชม่ีชนแลี่ะนวต้กรรมีเพื�อความีย้�งยืน	
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ง�นำวันำสิิ่�งแวดล้อมิ กี่ฟผ. ประจัำ�ปี 2564

	 ในปีี	2564	ได้้มีีการจด้้งานวน้สัิ�งแวด้ล้ี่อมีของ	

กฟผ.	 ซึ่ึ�งกำาหนด้ให้เป็ีนเดื้อนแห�งการรณรงค์ร้กษ์ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ระหว�างวน้ทีี่�	 2	 -	 30	 มิีถึ่นายน	 2564	 

โด้ยการจ้ด้งานเ ป็ีนแบบนิที่รรศการออนไลี่น์	 

(E-Exhibition)	ภายใต้แนวคิด้	“Green	For	All…ร้กษ์

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	เพื�อโลี่ก	เพื�อเรา”	เพื�อสัื�อถึงึสัิ�งทีี่�	กฟผ.	ได้้

มีีการด้ำาเนินงานด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีมีาอย�างสัมีำ�าเสัมีอ	

อีกที่้ �งย้งสั�งเสัริมีการมีีสั�วนร� วมีแลี่ะตระหน้กถึึง 

การอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	พร้อมีที่้ �งชวนคน

ไที่ยร�วมีกน้สัร้างสัิ�งแวด้ล้ี่อมีทีี่�ดี้แลี่ะอากาศบริสัท่ี่ธิ�ให้

แก�โลี่กของเรา	 โด้ยอาศย้การร�วมีสั�งเสัริมี	 ใสั�ใจ	 แลี่ะ

เรียนรู้อนร้่กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมีเพื�อโลี่กทีี่�ย้�งยืน	 โด้ยเนื �อหา

ภายในนิที่รรศการออนไลี่น์ปีระกอบด้้วยงานด้้าน 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีแลี่ะสัง้คมีทีี่�	กฟผ.	ได้้ด้ำาเนินการ	มีีหว้ข้อ

นิที่รรศการให้เข้าชมีที่้ �งสัิ �น	6	หว้ข้อ	ได้้แก�	(1)	การด้แูลี่

คณ่ภาพอากาศ	(2)	การบริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจก	

(3)	นวต้กรรมีด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของ	กฟผ.	(4)	โครงการ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีเพื�อช่มีชน	 (5)	 โครงการร้กษ์โลี่ก	 แลี่ะ	 

(6)	โครงการโรงไฟฟา้พลี่ง้งานแสังอาทิี่ตย์ที่่�นลี่อยนำ �า

ร�วมีกบ้โรงไฟฟ้าพลี่ง้นำ �าเขื�อนสัิรินธร	 อีกที่้ �งยง้มีีเกมี

เสัริมีสัร้างความีรู้ด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมีด้้วย	แลี่ะในวน้ทีี่�	 2	

มิีถึน่ายน	2564	ได้้มีีการจด้้การเสัวนาด้้านสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

จากวิที่ยากรในรูปีแบบออนไลี่น์	 ภายใต้แนวคิด้	

“Green	For	ALL…ร้กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	เพื�อโลี่ก	เพื�อเรา”	

โด้ยมีีหว้ข้อในการเสัวนาคือ	 “ภาวะโลี่กรวน	ปี� วนลี่มี

หายใจ”	

นิที่รรศการออนไลี่น์งานวน้สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	กฟผ.	ปีระจำาปีี	2564
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โครงกี่�ร EGAT Go Green

	 กฟผ.	ด้ำาเนินโครงการ	 “EGAT	Go	Green”	

เพื�อตอบสันองนโยบายสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	กฟผ.	ด้้านสั�งเสัริมี

การมีีสั�วนร� วมีแลี่ะสัร้างจิตสัำานึกในการอน่ร้กษ์ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 โด้ยมี่�งเน้นการสัร้างแรงจูงใจให้เกิด้ 

การปีร้บเปีลี่ี�ยนพฤติกรรมีในชีวิตปีระจำาว้นให้มีี 

ความีเอื �อต�อการอนร้่กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมีในเบื �องต้น	ผ�าน

การสัร้างการร้บรู้	 ที่้ศนคติ	 ความีเข้าใจเกี�ยวก้บ 

การร้กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ภายใต้แนวคิด้หลี่้ก	 “ร้กษ์ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีง�าย	ๆ	ที่ำาได้้ในชีวิตปีระจำาวน้”	แลี่ะสัร้าง

ความีพร้อมีในการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งตนเองเพื�อร้กษา 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีให้กบ้ผู้ปีฏิิบต้งิาน	กฟผ.

	 การด้ำาเนินงานโครงการ	EGAT	Go	Green	

ในปีี	 2564	 สัามีารถึแบ�งออกเป็ีน	 2	 รูปีแบบ	 ได้้แก� 

การสัร้างการร้บรู้โครงการ	EGAT	Go	Green	รวมีถึงึ

ความีรู้ความีเข้าใจวิธีการร้กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ในช�วง	

Work	 From	Anywhere	 (WFA)	 ให้กบ้ผู้ปีฏิิบต้ิงาน	

กฟผ.	อย�างต�อเนื�อง	ผ�านสัื�อปีระชาสัม้ีพน้ธ์ต�าง	ๆ 	แลี่ะ

วิดี้ที่ศ้น์รายการ	Let’s	ENVI	ที่าง	YouTube	Channel	

ฝ่� ายสัิ� งแวด้ล้ี่อมีโครงการ 	 กฟผ. 	 เ พื� อใ ห้ เ กิด้ 

การตระหนก้ในการอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

นำาไปีสัู�การใช้ที่ร้พยากรอย�างค่้มีค�า	 มีีปีระสัิที่ธิภาพ	

แลี่ะเกิด้ปีระโยชน์สังูสัด่้	 แลี่ะการสัร้างการมีีสั�วนร�วมี

ร้กษ์	 เน้นการมีีสั�วนร�วมีเป็ีนผู้ ร้กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 หรือ

เป็ีนต้นแบบ	สัร้างแรงบน้ด้าลี่ใจแลี่ะจงูใจในการปีร้บ

เปีลี่ี�ยนพฤตกิรรมีในชีวติปีระจำาวน้ให้มีีความีร้กษ์โลี่ก

มีากขึ �น	โด้ยการจด้้กิจกรรมี	“WFA	ก็	Go	Green	ได้้”	

ผ�านการโพสัต์วดีิ้โอ	เพื�อเผยแพร�แลี่ะสัร้างแรงบน้ด้าลี่

ใจในการร้กษ์โลี่กในชีวิตปีระจำาว้นให้ผู้ อื�นเห็นเป็ีน

แบบอย�างจนเกิด้ความีรู้สัึกอยากปีร้บเปีลี่ี�ยน

พฤติกรรมีให้มีีความีร้กษ์โลี่กมีากขึ �นตามี	 โด้ยตลี่อด้

ระยะเวลี่ากิจกรรมี	 มีีการปีระเมิีนความีรู้ความีเข้าใจ

เรื�องการด้แูลี่ร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมีของ	ผู้ปีฏิิบต้งิาน	กฟผ.	

พบว�า	ผู้ปีฏิิบต้ิงาน	กฟผ.	สั�วนใหญ�มีีความีเข้าใจใน

การร้กษ์สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ในชีวิตปีระจำาว้นในระด้้บทีี่�

สัามีารถึถึ�ายที่อด้ให้ผู้ อื�นได้้	แลี่ะรู้สักึได้้ร้บแรงบน้ด้าลี่

ใจอย�างมีาก	 ในการปีร้บเปีลีี่�ยนพฤติกรรมีให้ร้กษ์ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีมีากขึ �นจากการด้ำาเนินงานของโครงการฯ	

นอกจากนี �ยง้เหน็ด้้วยว�าเราสัามีารถึร้กษาสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

ง�าย	ๆ	ในชีวิตปีระจำาวน้ได้้ด้้วยตนเอง

กิจกรรมีแลี่ะสัื�อปีระชาสัม้ีพน้ธ์โครงการ	EGAT	Go	Green
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โครงกี่�ร EGAT ZERO WASTE

	 กฟผ.	 เห็นความีสัำาค้ญของป้ีญหาขยะทีี่� 

เพิ�มีขึ �นในป้ีจจ่บ้น	 จึงด้ำาเนินการโครงการ	 EGAT	

ZERO	WASTE	 เพื�อสั�งเสัริมีลี่ด้การสัร้างขยะ	 แลี่ะ 

การจ้ด้การขยะอย�างถึูกต้องในที่่กภาคสั�วน	 ต้ �งแต�

ระด้บ้บค่คลี่จนถึงึระด้บ้องค์กร	 เพื�อสัร้างสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

ทีี่�ดี้แลี่ะปีลี่อด้ภ้ยให้ก้บผู้ ปีฏิิบ้ติงาน	 กฟผ.	 แลี่ะ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมีโด้ยรอบ

	 โครงการ	EGAT	ZERO	WASTE	 ได้้ด้ำาเนิน

การจ้ด้กิจกรรมีต�าง	 ๆ	 ร�วมีก้บหน�วยงานอื�น	 ๆ	 ทีี่�

เกี�ยวข้อง	 อีกที่้ �งยง้ร�วมีมืีอกบ้หน�วยงานภายนอกใน

การจ้ด้การปีลี่ายที่างของขยะปีระเภที่ต�าง	 ๆ	 เช�น	

โครงการ	“กลี่�องยเูอชทีี่	รีไซึ่เคลิี่ได้้”	แลี่ะโครงการ	“วน”	

โด้ยในปีี	2564	กฟผ.	ได้้มีีการด้ำาเนินงานต�าง	ๆ	เพิ�มี

เตมิี	เช�น	“กิจกรรมีคนไที่ยไร้	E-Waste”	ซึ่ึ�งเชิญชวนให้

นำาขยะอิเลี่ก็ที่รอนิกส์ัมีาทิี่ �งอย�างถึกูวิธี	เพื�อลี่ด้มีลี่พิษ	

แลี่ะร�วมีสัร้างสัิ�งแวด้ล้ี่อมีให้ดี้ขึ �นอย�างย้�งยืน	“กิจกรรมี

ขยะกำาพร้าสั้ญจร”	 ทีี่�เชิญชวนปีระชาชนนำาขยะทีี่�

รีไซึ่เคิลี่ไมี�ได้้	 แลี่ะไมี�มีีมีลูี่ค�า	 แต�สัามีารถึนำาไปีเผาใช้

แที่นเชื �อเพลี่ิงที่ด้แที่นถึ�านหิน	 ในเตาเผาปีนูซีึ่เมีนต์	

แลี่ะเพื�อลี่ด้ขยะทีี่�ต้องไปีบ�อฝ้่งกลี่บ

กิจกรรมีขยะกำาพร้าสัญ้จร
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ความิรับุผู้ด้ชอบุต่อสิ่งคมิ ชุมิชน แลิะสิ่� งแวด้ลิ�อมิ 

เขื�อนศรีนครินที่ร์



ศนูย์การเรียนรู้	กฟผ.	ลี่ำาตะคอง



ร�งวัลแห่งคว�มิภููมิิใจั 
11
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ร�งวัล SOE Awards ประจัำ�ปี 2564 

	 นายบญ่ญนิตย์	วงศ์ร้กมิีตร	ผู้ว�าการการไฟฟา้

ฝ่� ายผลี่ติแห�งปีระเที่ศไที่ย	(กฟผ.)	พร้อมีด้้วยผู้บริหาร

ระด้้บสัูง	 กฟผ.	 เป็ีนผู้ แที่นเข้าร้บมีอบรางว้ลี่	 จาก	 

นายอาคมี	เติมีพิที่ยาไพสัฐิ	 ร้ฐมีนตรีว�าการกระที่รวง

การคลี่้ง	 ภายในงานมีอบรางว้ลี่ร้ฐวิสัาหกิจดี้เด้�น	

(SOE	Awards)	 ปีระจำาปีี	 2564	 ซึ่ึ�งสัำานก้งานคณะ

กรรมีการนโยบายร้ฐวิสัาหกิจ	 (สัคร.)	 จด้้ขึ �นภายใต้

แนวคิด้	 “ก้าวสัู�ย่ควิถีึใหมี�ด้้วยพลี่ง้ร้ฐวิสัาหกิจไที่ย

อย�างย้�งยืน”	โด้ย	กฟผ.	ได้้ร้บ	4	รางวล้ี่	ได้้แก�	

	 1.	รางวล้ี่การพฒ้นาสัู�ร้ฐวิสัาหกิจด้ิจิที่ล้ี่	โด้ย	

กฟผ.	ได้้ร้บคะแนนการปีระเมิีนผลี่การด้ำาเนินงานจาก

ระบบปีระเมิีนผลี่งานร้ฐวสิัาหกิจสังูสัด่้ใน	5	อน้ด้บ้แรก

ของปีระเที่ศ	ด้้านการพฒ้นาเที่คโนโลี่ยีด้จิิที่ล้ี่	(Digital	

Technology	:	DT)	ปีี	2563	

	 2.	 รางวล้ี่ความีคิด้สัร้างสัรรค์แลี่ะนวต้กรรมี 

ดี้เด้�น	 ด้้านความีคิด้สัร้างสัรรค์	 ปีระเภที่ดี้เด้�น	 จาก 

ผลี่งาน	 ‘ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลี่ง้งาน

หมีน่เวียน’	ซึ่ึ�งเป็ีนระบบทีี่�	กฟผ.	คิด้ค้นขึ �นแลี่ะนำามีา

ใช้เพื�อช�วยให้การคาด้การณ์การผลี่ิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟา้พลี่ง้งานหมีน่เวียนมีีความีแมี�นยำามีากขึ �น	

	 3.	 รางวล้ี่ความีคิด้สัร้างสัรรค์แลี่ะนวต้กรรมี 

ดี้เด้�น	ด้้านนวต้กรรมี	ปีระเภที่ดี้เด้�น	จาก	‘โครงการยก

ระด้้บสัายสั�งไฟฟ้าโด้ยไมี�ด้บ้กระแสัไฟฟ้า’	 ซึ่ึ�งเป็ีน 

การยกระด้้บการที่ำางานด้้านระบบสัายสั�งโด้ยไมี�

จำาเป็ีนต้องด้บ้ไฟฟา้	 ช�วยลี่ด้ข้อจำากด้้ในการวางแผน

ปีฏิิบต้งิานที่ำาให้ด้ำาเนินการแก้ไขสัายสั�งทีี่�มีีระยะไมี�ได้้

มีาตรฐานได้้อย�างรวด้เร็ว	

	 4.	 รางว้ลี่ความีร�วมีมืีอเชิงย่ที่ธศาสัตร์เพื�อ 

การพฒ้นาดี้เด้�น	ปีระเภที่ดี้เด้�น	จาก	‘โครงการพฒ้นา

บ้านเบอร์	 5	 ภายใต้โครงการฉลี่ากแสัด้งระด้้บ

ปีระสัทิี่ธิภาพพลี่ง้งานสัำาหร้บบ้านทีี่�อยู�อาศย้’	 ซึ่ึ�งเป็ีน

โครงการความีร�วมีมืีอระหว�าง	 กฟผ.	 แลี่ะการเคหะ 

แห�งชาต	ิ(กคช.)	เพื�อพฒ้นาด้้านเศรษฐกิจ	สัง้คมี	แลี่ะ

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	ด้้วยการยกระด้บ้การออกแบบทีี่�อยู�อาศย้

ของ	กคช.	ให้มีีปีระสัทิี่ธิภาพด้้านการใช้พลี่ง้งานแลี่ะ

เป็ีนมิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 ลี่ด้ค�าใช้จ�ายด้้านพลี่ง้งาน	 

ยกระด้้บค่ณภาพชีวิตให้แก�ผู้ อยู�อาศ้ย	 รวมีที่้ �งลี่ด้ 

การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ในภาพรวมีของ

ปีระเที่ศ

รางวล้ี่	SOE	Awards	ปีระจำาปีี	2564
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ร�งวัลองค์กี่รด่เด่นำ Princess Health Award 2021

	 กฟผ.	 ได้้ร้บรางวล้ี่จากงานปีระช่มีวิชาการ 

สั�งเสัริมีสั่ขภาพแลี่ะอนามี้ยสัิ�งแวด้ล้ี่อมีแห�งชาติ	 

คร้ �งทีี่�	14	พ.ศ.2564	Beyond	COVID	-	19	Crisis:	A	

Decade	of	Health	Transformation	(ก้าวผ�านวิกฤต

โควิด้-19	 สัู�ที่ศวรรษแห�งการปีฏิิรูปีระบบสั่ขภาพ)	 

โด้ย	กฟผ.	ได้้ร้บรางวล้ี่สังูสัด่้	ปีระเภที่องค์กรดี้เด้�นด้้าน

การสั�งเสัริมีสัข่ภาพแลี่ะอนามีย้สัิ�งแวด้ล้ี่อมี	Princess	

Health	 Award	 2021	 จากกระที่รวงสัาธารณสั่ข	 

ซึ่ึ� ง จ ะ ไ ด้้ ร้ บพระ ราชที่าน เห รี ยญรางว้ลี่ จาก 

สัมีเด้จ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมีสัมีเด้จ็พระเที่พร้ตน

ราชสัด่้าฯ	สัยามีบรมีราชกม่ีารี	 โด้ยรางวล้ี่นี �เกิด้จาก

ความีร�วมีมืีอของที่่กเครือข�าย	 น้บต้ �งแต�หน�วยงาน

กำากบ้ด้แูลี่	ชม่ีชน	สัง้คมี	สัื�อมีวลี่ชนทีี่�ได้้ติด้ตามีให้ข้อ

เสันอแนะการด้ำาเนินงานของ	กฟผ.	 ตลี่อด้จนความี

ร�วมีมืีอ	ในการขบ้เคลี่ื�อนการสัร้างสัข่ภาวะทีี่�ดี้เพื�อยก

ระด้บ้คณ่ภาพชีวติ	แลี่ะสัร้างความีสัข่ทีี่�ย้�งยืนให้กบ้คน

ไที่ย	ผ�านโครงการต�าง	ๆ	ของ	กฟผ.	

รางวล้ี่องค์กรดี้เด้�น	Princess	Health	Award	2021
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ร�งวัล ASEAN Energy Awards 2021

	 กฟผ.	 ในฐานะต้วแที่นปีระเที่ศไที่ย	 ได้้ร้บ

รางวล้ี่จากการปีระกวด้	 ASEAN	 Energy	 Awards	

2021	 ซึ่ึ�งจด้้ขึ �นโด้ยศนูย์พลี่ง้งานอาเซีึ่ยน	 รวมีที่้ �งสัิ �น	 

6	รางวล้ี่	แบ�งเป็ีน	รางวล้ี่ความีเป็ีนเลี่ศิในด้้านต�าง	ๆ	

ของกิจการถึ�านหินในอาเซีึ่ยน	(ASEAN	Coal	Awards	

2021)	 จำานวน	 5	 รางว้ลี่	 แลี่ะรางว้ลี่รองชนะเลี่ิศ 

อ้นด้้บ	 1	 ด้้านอน่ร้กษ์พลี่้งงาน	 (ASEAN	 Energy	 

Efficiency	 and	 Conservation	 Best	 Practices	

Awards)	 ปีระเภที่อาคารเขียว	 (Green	 Building)	

อาคารขนาด้ใหญ�	 ซึ่ึ�งรางว้ลี่ด้้งกลี่�าวสัะท้ี่อนถึึง 

ความีมี่�งมี้�นของปีระเที่ศไที่ยในการอนร้่กษ์พลี่ง้งาน

แลี่ะการด้ำาเนินการโรงไฟฟา้ทีี่�เป็ีนมิีตรต�อสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	

โด้ยคำานงึถึงึการมีีสั�วนร�วมีของปีระชาชนในที่ก่มิีตจิน

เป็ีนทีี่�ยอมีร้บแลี่ะได้้ร้บเสัียงชื�นชมีในเวทีี่นานาชาติ

รางวล้ี่รองชนะเลี่ิศอน้ด้บ้	 1	 ด้้านอน่ร้กษ์พลี่ง้งาน	ปีระเภที่อาคารเขียว	 

อาคารขนาด้ใหญ�	จากอาคารศนูย์การเรียนรู้	กฟผ.	สัำานก้งานกลี่าง
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ร�งวัล “ด�วรุ่ง” โครงกี่�ร LCSi

	 กฟผ.	 ได้้เข้าร�วมีโครงการปีระเมีินแลี่ะจ้ด้

ระด้บ้ธร่กิจคาร์บอนตำ�าแลี่ะย้�งยืน	(Low	Carbon	and	

Sustainable	Business	 Index:	 LCSi)	 ขององค์การ

บริหารจด้้การก๊าซึ่เรือนกระจก	(องค์การมีหาชน)	แลี่ะ	

ได้้ร้บการจด้้ระด้บ้ธ่รกิจคาร์บอนตำ�าแลี่ะย้�งยืนระด้บ้	

“ด้าวร่�ง”	 โด้ยมีีการปีระกาศเกียรติค่ณแลี่ะแสัด้ง 

ความียินดี้ผ�านการสั้มีมีนาออนไลี่น์เมืี�อว้นทีี่�	 15	

กน้ยายน	2564	การได้้ร้บรางวล้ี่เชิด้ชเูกียรตินี �	 แสัด้ง

ให้เห็นถึึงความีมี่�งมี้�นของ	กฟผ.	 ในการด้ำาเนินธ่รกิจ

ขององค์กรเข้าสัู�ความีเป็ีนกลี่างที่างคาร์บอน	(Carbon	

Neutrality)	 ให้สัำาเร็จ	 เพื�อเป็ีนสั�วนหนึ�งในการบรรลี่ ่

เปีา้หมีายการลี่ด้ก๊าซึ่เรือนกระจกของปีระเที่ศไที่ย

รางวล้ี่	“ด้าวร่�ง”	โครงการ	LCSi
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ร�งวัลพัระธ�ตุพันำมิทองคำ� ประจัำ�ปี 2564

	 เมืี�อวน้ทีี่�	12	ธน้วาคมี	2564	พระบาที่สัมีเด้จ็

พระเจ้าอยู�หว้	 ที่รงพระกร่ณาโปีรด้เกล้ี่าฯ	 ให้สัมีเด้็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมีสัมีเด้็จพระเที่พร้ตนราช 

สัด่้าฯ	สัยามีบรมีราชกม่ีารี	 เสัด้จ็พระราชด้ำาเนินแที่น

พระองค์พระราชที่านรางว้ลี่พระธาต่พนมีที่องคำา	 

ซึ่ึ�งเป็ีนรางวล้ี่สังูสัด่้ของมีหาวิที่ยาลี่ย้ขอนแก�น	ปีระจำา

ปีีพท่ี่ธศก้ราช	2564	ปีระเภที่นิตบิค่คลี่	กลี่่�มีบค่คลี่	หรือ

องค์กรให้กบ้	กฟผ.	โด้ยมีี	ด้ร.จิราพร	ศริิคำา	รองผู้ว�าการ

ยท่ี่ธศาสัตร์เข้าร้บพระราชที่านรางวล้ี่	ณ	อาคารศนูย์

ปีระช่มีอเนกปีระสังค์กาญจนาภิเษก	มีหาวิที่ยาลี่ย้

ขอนแก�น	เนื�องจาก	กฟผ.	ได้้พฒ้นาคณ่ภาพชีวิตของ

ปีระชาชนแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีในชม่ีชนพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้

ให้มีีการพฒ้นาทีี่�ย้�งยืน	โด้ยจด้้ต้ �งกองที่น่พฒ้นาชม่ีชน

ในพื �นทีี่�รอบโรงไฟฟา้	เพื�อให้ชม่ีชนสัามีารถึนำากองที่น่

ไปีใช้เพื�อกิจการต�าง	 ๆ	 แลี่ะเป็ีนแหลี่�งเรียนรู้ด้้าน

เที่คโนโลี่ยีพลี่้งงาน	 อีกที่้ �ง	 กฟผ.	 ได้้สัน้บสัน่นที่่น 

การศึกษา	 การพ้ฒนาความีร�วมีมืีอด้้านการวิจ้ย	 

การสันบ้สันน่	การจด้้กิจกรรมีปีระชม่ีสัม้ีมีนาเพื�อแลี่ก

เปีลี่ี�ยนเรียนรู้ด้้านวิชาการที่้ �งระด้บ้ชาตแิลี่ะนานาชาติ	

รวมีถึึงการพ้ฒนาความีมี้�นคงของระบบไฟฟ้าของ

มีหาวิที่ยาลี่ย้ขอนแก�นแสัด้งให้เห็นถึงึการเป็ีนองค์กร

ทีี่�เป็ีนแบบอย�างในการด้ำาเนินภารกิจเพื�อปีระโยชน์ต�อ

สัง้คมีอย�างแท้ี่จริง

รางวล้ี่พระธาตพ่นมีที่องคำา	ปีระจำาปีี	2564
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รัางวัลิแห่งความิภูมิใจั 

ร�งวัลกี่�รเปิดเผยข้อมูิลคว�มิยั�งยืนำประจัำ�ปี 2564 
(Sustainability Disclosure Award ประจัำ�ปี 2564)

	 เมืี�อวน้ทีี่�	17	ธน้วาคมี	2564	นางสัาวจรวยพร	

อยู� ปีระด้ิษ ฐ์ 	 ผู้ ช� วยผู้ อำานวยการฝ่� ายกลี่ย่ที่ ธ์ 

ความีย้�งยืน	 เป็ีนผู้ แที่น	 กฟผ.	 ร้บรางวล้ี่เกียรติค่ณ	

(Sustainability	 Disclosure	 Award)	 จากผลี่งาน

รายงานเพื�อการพฒ้นาอย�างย้�งยืน	 กฟผ.	 ปีระจำาปีี	

2563	ในพิธีมีอบรางวล้ี่การเปิีด้เผยข้อมีลูี่ความีย้�งยืน

ปีระจำา ปีี 	 2564 	 ณ	 หอศิ ลี่ปีว้ฒนธรรมีแห� ง

กร่งเที่พมีหานคร	 ซึ่ึ�ง	 กฟผ.	 ได้้ให้ความีสัำาค้ญก้บ 

การที่ำางานด้้านความีย้�งยืนมีาอย�างต�อเนื�อง	 โด้ย

รายงานเพื�อการพฒ้นาอย�างย้�งยืน	กฟผ.	ได้้จด้้ที่ำาเพื�อ

เปิีด้เผยข้อมีูลี่แนวที่างการบริหารจ้ด้การแลี่ะผลี่ 

การด้ำาเนินงานด้้านเศรษฐกิจ	สัง้คมี	แลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

ขององค์การ	 ต�อสัาธารณชนแลี่ะผู้ มีีสั�วนได้้สั�วนเสัีย	 

แลี่ะจากความีมี่�งมี้�นนี �ที่ำาให้	 กฟผ.	 ได้้ร้บรางว้ลี่

เกียรตคิณ่ต�อเนื�องกน้เป็ีนปีีทีี่�	3	แล้ี่ว	นบ้ต้ �งแต�ปีี	2562	

เป็ีนต้นมีา

รางวล้ี่การเปิีด้เผยข้อมีลูี่ความีย้�งยืนปีระจำาปีี	2564

รางวล้ี่พระธาตพ่นมีที่องคำา	ปีระจำาปีี	2564
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ร�งวัลด่เด่นำ Thailand Energy Awards 2021

	 เมืี�อวน้ทีี่�	20	ธน้วาคมี	2564	นายสัพ่ฒ้นพงษ์	

พ้นธ์มีีเชาว์	 รองนายกร้ฐมีนตรีแลี่ะร้ฐมีนตรีว�าการ

กระที่รวงพลี่้งงาน	 เป็ีนปีระธานในพิธีมีอบรางว้ลี่	 

Thailand	Energy	Awards	2021	จด้้โด้ยกรมีพฒ้นา

พลี่ง้งานที่ด้แที่นแลี่ะอนร้่กษ์พลี่ง้งาน	(พพ.)	กระที่รวง

พลี่้งงาน	 เพื�อยกย�องหน�วยงานแลี่ะบ่คลี่ากรด้้าน

พลี่ง้งานทีี่�มีีผลี่งานดี้เด้�นด้้านการอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะ

การพฒ้นาพลี่ง้งานที่ด้แที่น	รวมีที่้ �งเพื�อคด้้เลี่ือกให้ได้้

ตว้แที่นของปีระเที่ศไที่ยไปีปีระกวด้โครงการดี้เด้�นด้้าน

อนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะพลี่ง้งานที่ด้แที่นในระด้บ้อาเซึ่ยีน	

โด้ยมีีนายกล่ี่ศิ	สัมีบต้ศิริิ	ปีลี่ด้้กระที่รวงพลี่ง้งาน	กลี่�าว

รายงาน	ในการนี �	นายบญ่ญนิตย์	วงศ์ร้กมิีตร	ผู้ว�าการ	

กฟผ.	 เข้าร้บ	 2	 รางวล้ี่	 Thailand	Energy	Awards	

2021	 ได้้แก�	 รางว้ลี่ดี้เด้�นผู้ สั�งเสัริมีด้้านพลี่้งงาน

ปีระเภที่สัมีาคมี	องค์กร	หน�วยงานภาคร้ฐ	โด้ยปีีนี �ได้้

ร้บรางวล้ี่จากการด้ำาเนินงานการจด้้การด้้านการใช้

ไฟฟา้	โด้ยสั�งเสัริมีการอนร้่กษ์พลี่ง้งานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมี

ด้้วยมีาตรการแลี่ะแนวที่างต�าง	ๆ 	เพื�อลี่ด้การใช้ไฟฟา้

ทีี่� ไมี�จำาเป็ีน	 ลี่ด้การนำาเข้าเชื �อเพลี่ิง	 รวมีถึึงลี่ด้ 

การปีลี่�อยก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้แลี่ะรางวล้ี่ด้ีเด้�น

ด้้านอนร้่กษ์พลี่ง้งาน	ปีระเภที่อาคารสัร้างสัรรค์เพื�อ

การอน่ร้กษ์พลี่ง้งาน	 โด้ยได้้ร้บจากศูนย์การเรียนรู้	

กฟผ.	 สัำาน้กงานกลี่าง	 ให้ที่่กคน	 ที่่กเพศ	 ที่่กว้ย	

สัามีารถึเข้าถึงึได้้ในที่ก่พื �นทีี่�ของศนูย์การเรียนรู้	ฯ	ตามี

แนวคิด้	 “EGAT	 for	 ALL	 กฟผ.	 เป็ีนของที่่กคน	 

เพื�อที่ก่คน”	โด้ยผสัานธรรมีชาตเิข้ากบ้สัถึาป้ีตยกรรมี

ได้้อย�างลี่งตว้	มี่�งเน้นการปีระหยด้้พลี่ง้งานแลี่ะคำานงึ

ถึึงสัิ�งแวด้ล้ี่อมี	 เพื�อให้ได้้ต้นแบบอาคารอน่ร้กษ์

พลี่้งงานแลี่ะสัิ�งแวด้ล้ี่อมีสัะท้ี่อนการเป็ีนผู้ นำาด้้าน 

การสั�งเสัริมีการอน่ร้กษ์พลี่้งงานแลี่ะเป็ีนมิีตรก้บ 

สัิ�งแวด้ล้ี่อมี

รางวล้ี่ดี้เด้�น	Thailand	Energy	Awards	2021
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สัำานก้งานใหญ�	กฟผ.
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