
การดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม

กลุมเอ็กโกมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟาควบคูกับการดูแลผลกระทบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 
24 ปทีผานมาถือเปนบทพิสูจนใหเห็นวา การดําเนินธุรกิจของกลุ มเอ็กโกเปนไปอยาง
ราบร่ืน ทั้งยังไดรับความไววางใจจากชุมชนตอการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟาเพ่ือรักษาความม่ันคง
ของระบบไฟฟาในประเทศและตางประเทศมาอยางตอเนื่อง

ภาพรวมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในป 2559 กลุ มเอ็กโกมีความมุ งมั่นพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหดีกวามาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อกาวไปสู
การเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเอ็กโกไดพิจารณารายงาน
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมซึ่งครอบคลุมขอมูลผลการดําเนินงานจากโรงไฟฟาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว จํานวนท้ังสิ้น 24 แหง สามารถจําแนก
การรายงานประเด็นที่สําคัญทางสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้

1. การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

3. นวัตกรรมดานธุรกิจและสังคม

1. การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก

สืบเน่ืองมาจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก สมัยที่ 22 หรือ COP22 จัดข้ึน ณ เมืองมารราเกซ ประเทศโมร็อกโก ซึ่ง
เปนการหารือรวมกันของกลุมประเทศสมาชิกในการหาแนวทาง รวมถึงขอปฏิบัติภายหลัง
การมีผลบังคับใชของความตกลงปารีส เพื่อผลักดันกระบวนการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยเร็วและเปนการรณรงครับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในทั่วโลก 

สําหรับประเทศไทยนั้น พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดใหสัตยาบัน
ตอการประชุมรัฐภาคีในการรวมดําเนินการ 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเรียกว า 
Intended Nationally Determined 
Contributions (INDCs) พรอมทั้งได 
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานลดกาซ
เรอืนกระจกจากทกุภาคสวนของประเทศไทย 
ลงรอยละ 20-25 ภายในป พ.ศ. 2573 
และเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมตอบสนอง 
เปาหมายของประเทศไทยใหเปนผลสําเร็จ 
กลุมเอ็กโกจึงไดเนนการลงทุนในธุรกิจและ
นวตักรรมท่ีเปนมติรตอส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน 
โดยไดกาํหนดกลยทุธในการมุงขยายการลงทนุ
ไปยังโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหมากข้ึน 
ควบคูกับการเลือกใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ช วยลดและบรรเทาป ญหาส่ิงแวดล อม
ในดานตางๆ แลวยังถือเปนการสรางสมดุล
ระหว างการดําเนินการธุรกิจให  เติบโต
ไปพรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยกลุมเอ็กโกไดดําเนินการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกในดานตางๆ 
ดงันี้

กลุ�มเอ็กโกมีความมุ�งม่ันพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อมให�ดีกว�ามาตรฐาน
อุตสาหกรรม เพ่ือก�าวไปสู�การเป�นองค�กร
ที่มีความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม

317บริษัท ผลิตไฟฟ�า จํากัด (มหาชน)        รายงานประจําป� 2559



การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

1.1 การผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวียน 

ปจจุบัน กลุมเอ็กโกมีโรงไฟฟาหมุนเวียนที่เดินเคร่ืองพาณิชยแลวทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวนท้ังสิ้น 16 แหง คิดเปนกําลังผลิต
ตามสัดสวนและตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเทากับ 751.07 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 18 ของกําลังการผลิตทั้งหมดของกลุมเอ็กโก 
ซึ่งการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังหมุนเวียนดังกลาว สามารถลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดเทากับ 1,493,687 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป เทียบไดกับการปลูกตนไมจํานวน 157 ลานตน นอกจากนี้กลุมเอ็กโกยังมีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่อยู
ระหวางการกอสรางอีก 1 โครงการ คือ โครงการไซยะบุรี (โรงไฟฟาพลังนํ้า) ขนาดกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนเทากับ 160 เมกะวัตต  
(ถือหุนรอยละ 12.50) สําหรับโครงการในอนาคต กลุมเอ็กโกจะยังมุงมั่นแสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ตอไป เพื่อรวมกันสรางสรรคพลังงานสะอาดใหแกโลก ตลอดจนมีสวนชวยในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน ทั้งนี้กลุมเอ็กโกไดกําหนดเปาหมายการพัฒนากําลังผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียนท้ังในและตางประเทศของกลุมบริษัท 
ใหไดรอยละ 30 ภายในป 2569 

นอกจากน้ี เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันในการลดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม โรงไฟฟาเอ็นอีดี ในกลุมเอ็กโกซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยแหงแรกของประเทศไทยที่มีขนาดใหญติดอันดับโลก ไดรับการรับรองจากการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(Clean Development Mechanism หรือ CDM) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) โดยไดรับการขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายคารบอนประเภท
ตลาดภาคบังคับ (Compliance Market) และทําสัญญาซื้อขายคารบอนเครดิต (Certified Emissions Reductions : CERs) กับธนาคาร 
ADB เปนระยะเวลา 7 ป (2557 - 2563) ถือวาเปนตัวอยางที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการเปนโครงการตนแบบ ซึ่งมีสวนชวยสงเสริม
การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก อันจะนําไปสูการขยายผลในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นของกลุมเอ็กโกตอไป

1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช�เทคโนโลยีผลิตไฟฟ�า

โรงไฟฟาของกลุมเอ็กโกทุกโรงมุ งใสใจและดูแลประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟา โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ของเครื่องมืออยางสม่ําเสมอ เชน โรงไฟฟาเอ็กโก โคเจนไดดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน ดานความรอน รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในการดําเนินมาตรการลดพลังงานจากการทําความสะอาดใบพัดในระบบกังหันกาซ (Blade Compressor) 
เปนประจํา เนื่องจากเม่ือมีการเดินเครื่องไประยะเวลาหน่ึง อาจมีฝุนและสิ่งสกปรกจับติดแนนที่ใบพัด ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา
ลดลงและยังตองใชเช้ือเพลิงตอการผลิตไฟฟาหน่ึงหนวยเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการทําความสะอาดใบพัดอยางสม่ําเสมอจึงทําใหประสิทธิภาพ
ในการผลิตดีขึ้น ตนทุนดานเช้ือเพลิงลดลง ตลอดจนมีสวนชวยในการลดและบรรเทาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและสังคมโดยรอบไดอีกดวย 

ขณะที่ โรงไฟฟาขนอม หนวยที่ 4 มีขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 930 เมกะวัตต เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม แบบแกน
เพลาเดี่ยว (Single Shaft Combined Cycle) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชในโรงไฟฟา
ขนอม หนวยที่ 4 นั้น สามารถลดอัตราการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา ลดคาอัตราการใชความรอน ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาขนอม หนวยที่ 3 ดังขอมูลในตาราง

โรงไฟฟ�าขนอม หน�วยที่ 4โรงไฟฟ�าขนอม หน�วยที่ 3ข�อมูล

อัตราการใชความรอน (BTU/kWh) 8,394 6,560

ประสิทธิภาพ 41% 54%

สําหรับการลงทุนในโรงไฟฟาถานหินในอนาคต เอ็กโกจะพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดซึ่งพบวา เทคโนโลยีดังกลาวมีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟาและการกําจัดมลพิษสูงกวาเทคโนโลยีประเภทเดิม นอกจากนี้ยังไดดําเนินการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเพิ่มเติมในโรงไฟฟา
ถานหิน เพ่ือเปนแนวทางเสริมในการลดการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ เชน ติดตั้งเคร่ืองดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator 
: ESP) เครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulphurization : FGD) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (Selective Catalytic 
Reduction : SCR) โดยพบวา การติดตั้งอุปกรณเหลานี้สามารถควบคุมมลภาวะทางอากาศไดตั้งแตตนทาง และทําใหผลการตรวจอนุภาค
ตางๆ รวมทั้งฝุนละอองขนาดเล็กรอบบริเวณพื้นท่ีโรงไฟฟาที่อยูในชวงรัศมี 5 กิโลเมตร อยูในเกณฑคุณภาพอากาศท่ีดี 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา พบวา การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตไฟฟาของแตละ
โรงไฟฟา สามารถลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดจํานวน 1,493,687 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเทียบได
กับการปลูกตนไม 157 ลานตน 

1.3 การลดการใช�พลังงาน

กลุ มเอ็กโกและโรงไฟฟาในเครือ ไดจัดกิจกรรมตางๆ ที่มุ งสรางจิตสํานึกเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชพลังงานของ
พนักงานอยางเหมาะสม เพื่อบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในป 2559 เอ็กโก สํานักงานใหญยังคงสานตอกิจกรรม
ใหพนักงานมีสวนรวมในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหบรรลุนโยบายเร่ืองการอนุรักษพลังงาน ดวยการจัดกิจกรรม 
“EGCO Unplug รวมกันปลดปล๊ัก ปดไฟ” มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ซึ่งในรอบป
ที่ผานมา คณะกรรมการทํางานดานการจัดการพลังงานและคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดทบทวนปรับปรุง 
และตรวจติดตามการดําเนินงานดานพลังงานเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งไดมีการเผยแพรความรูดานการอนุรักษพลังงานผานทางเว็บไซต  
EGCO Group Net เสียงตามสาย และสื่อประประชาสัมพันธตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้พบวารูปแบบการใชไฟฟาของพนักงานเอ็กโก
ในปปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น สงผลใหปริมาณการใชไฟฟาภายในอาคารสํานักงานใหญลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
ขณะเดียวกัน คณะทํางานฯ ยังไดจัดใหมีโครงการประหยัดพลังงานไฟฟาของอาคารสํานักงานใหญ เชน โครงการเปล่ียนหลอดไฟแสงสวาง
ของอาคารจอดรถ จากหลอด T8 เปนหลอด LED และโครงการเปล่ียนหลอดไฟ ทั้งภายในหองถายเอกสารและหองนํ้าของแตละช้ัน
ใหเปนระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติ ที่สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวดวยระบบอินฟราเรด โดยพบวา โครงการดังกลาวสามารถชวยลด
การใชพลังงานไฟฟาลงไดรอยละ 0.22  ตอพื้นท่ี เทากับปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดลง 58.64 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป และลดคาใชจายดานพลังงานลงทั้งสิ้น จํานวน 44,864.40 บาทตอป 

นอกจากน้ี กลุมเอ็กโกยังไดมุงขยายผลกิจกรรมการลดการใชพลังงานไปยังโรงไฟฟาในเครือ เชน โครงการเปล่ียนใบพัดพัดลม ของโรงไฟฟา
รอยเอ็ด กรีน ทําใหสามารถลดการใชพลังงานลงจากเดิมไดถึง 10-15% ทั้งยังมีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ ในเขตพื้นที่ของโรงไฟฟา 
เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร เอสพีพี ไฟว และโรงไฟฟาเทพพนา วินด ฟารม ซึ่งไดเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ จาก Fluorescent ใหเปน
หลอด LED ทั้งหมด พรอมกันน้ียังไดติดตั้งระบบไฟฟา Photo Cell Control ที่สามารถควบคุมการเปด-ปดไฟโดยอัตโนมัติตามสัญญาณ
แสงสวาง สําหรับแนวรั้ว อาคาร และหองควบคุมอีกดวย  

1.4 ลดการปล�อย GHG จากคู�ธุรกิจ

การคัดเลือกคู ค าและผู รับเหมาถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ นอกจากการคัดเลือกคู ค าท่ีมีประสบการณ 
มีประสิทธิภาพท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในสินคาหรือบริการนั้นแลว กลุมเอ็กโกยังใหความสําคัญตอการ
คัดเลือกคู ค าที่มีนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และจะตองไมละเมิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ดวยตระหนักวา การจัดซื้อจัดจางจากคูธุรกิจที่มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
จะสามารถชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในทางตรงและทางออมจากกระบวนการผลิตของคู ค าจากการใชสินคาและบริการ
ของกลุมเอ็กโกได

1.5 เพิ่มแหล�งกักเก็บ GHG 

กลุมเอ็กโก สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเพ่ิมพื้นที่กักเก็บกาซเรือนกระจก ในรูปแบบโครงการอยางตอเน่ือง โดยไดดําเนินการ
ทั้งในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา เชน โครงการพ้ืนที่สีเขียว (Green Area) และโครงการท่ีดําเนินการภายนอกโรงไฟฟา ไดแก โครงการรวมพลัง
พลิกฟนคืนธรรมชาติสูสิ่งแวดลอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร ในบริเวณคายพระรามหก อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ซึ่งเปนความรวมมือระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท
ในเครือ ประกอบดวย บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO) และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 
ในการรวมกันฟนฟูและปลูกปา 33 ไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ตลอดจนกอสราง
เสนทางเรียนรูธรรมชาติ และปรับปรุงหองนิทรรศการความรูดานพลังงานของอุทยานฯ ใหเปนแหลงเรียนรูโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้งเปนการชดเชยปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลดปลอยสูบรรยากาศจากการดําเนินธุรกิจของกลุมเอ็กโกอีกดวย
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การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม

ดวยพันธกิจที่มุ งเนนความเปนเลิศในระดับสากล ควบคูกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม กลุมเอ็กโก จึงไดพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอยูเสมอ ไมวาจะเปนการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ นํ้า ของเสีย และเสียง เพ่ือใหคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานและอยูภายใตขอกําหนด กฏหมาย รวมถึงระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมของแตละ
ประเทศท่ีกลุมบริษัทไดดําเนินกิจการอยู ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

2.1 การจัดการคุณภาพอากาศ 

การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟานั้นเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ กลุมเอ็กโกในฐานะผูผลิตไฟฟา จึงใหความสําคัญอยางย่ิง
ตอการบริหารจัดการโรงไฟฟาใหมีกระบวนการผลิตที่มีคาการตรวจวัดทางส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑที่ดีกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ที่กําหนด โดยทุกโรงไฟฟาจะมีการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศจากปลอง โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
บําบัดอากาศเสียทุก 3 เดือน ผานหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนดําเนินการรายงานชนิด
และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงไฟฟา (รว.1 รว.2 รว. 3 และ รว. 3/1) ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส ผานชองทางเว็บไซตกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (www.diw.go.th) เปนประจําทุก 6 เดือน นอกจากน้ี ยังติดตั้งอุปกรณเสริมเพ่ือชวยควบคุมหรือลดการปลอยมลพิษทางอากาศ 
ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน โดยในรอบปที่ผานมาพบวา ทุกโรงไฟฟาของกลุมเอ็กโกท่ีเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยแลว มีคาการตวรจวัดดานสิ่งแวดลอมทางอากาศเปนไปตามมาตรฐานกําหนด จึงไมถูกบทปรับแตอยางใด 

2.2 การจัดการน้ํา 

ในรอบปที่ผานมา กลุมเอ็กโกยังคงดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดวยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กลุมเอ็กโกยังไดวิเคราะห
สถานการณนํ้าตลอดจนไดวางแผนการใชนํ้าในแตละโรงไฟฟา เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอคาความพรอมจายของ
โรงไฟฟา ตลอดจนลดความเสียหายทางดานการเงินใหนอยท่ีสุด เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชผลิตไฟฟา แตละประเภทมีความตองการใชนํ้า
ในปริมาณที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในโรงไฟฟาประเภทถานหิน กาซธรรมชาติ และชีวมวล ที่มีปริมาณความตองการใชนํ้ามากในระบบหลอเย็น 

การใชนํ้า

เอ็กโกตระหนักดีวา การใชนํ้าในการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาของแตละโรงไฟฟา อาจสงผลกระทบตอการใชนํ้าของชุมชนและระบบนิเวศนได 
ดังนั้นกลุมเอ็กโกจึงกําหนดใหโรงไฟฟาทุกแหงประเมินปริมาณความตองการใชนํ้าตลอดท้ังป รวมถึงใหมีการเก็บกักสํารองน้ําไวใชในยาม
ฉุกเฉิน ตัวอยางเชน
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ปริมาณน้ําใช� (ลบ.ม)ปริมาณน้ําสํารอง (ลบ.ม)โรงไฟฟ�า แหล�งน้ําใช�

โรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน

โรงไฟฟาเอ็กโก โคเจน

แมนํ้าชี

บริษัท อีสเทิรน โปร 
วอเตอรซัพพลาย จํากัด

292,222

969,551

12,000
(เดินเครื่องตอเนื่องไดประมาณ10 วัน      
ตามเงื่อนไขสัญญาการซ้ือขายไฟฟา)

12,000
(เดินเครื่องตอเนื่องไดประมาณ 3 วัน       
ตามเงื่อนไขสัญญาการซ้ือขายไฟฟา)

ในป 2559 โรงไฟฟาในกลุมเอ็กโกมีปริมาณการใชนํ้าในกระบวนการผลิตไฟฟา 207 ลบ.ม.ตอเมกะวัตตชั่วโมง ซึ่งเพ่ิมมากข้ึนเล็กนอย
เมื่อเทียบกับป 2558 แตเนื่องจากมาตรการรณรงคประหยัดน้ํา 3Rs ที่โรงไฟฟายึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนความเอาใจใสควบคุม
ดูแลการใชทรัพยากรอยางคุมคามากท่ีสุด ทําใหสามารถลดปริมาณนํ้าที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมได

การจัดการนํ้าเสียของโรงไฟฟา

กลุมเอ็กโกใสใจและใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการนํ้าเสีย โดยยังคงติดตามและควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงไฟฟา
ใหอยูในเกณฑที่ดีกวามาตรฐานและขอกําหนดของพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือเปนการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับแหลงรองรับนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟา 
และการใชประโยชนของชุมชน ยกตัวอยางเชน โรงไฟฟาเคซอน ในประเทศฟลิปปนส เปนโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง ไดจําแนก
ประเภทของน้ําใชและการบําบัดนํ้า ออกเปน 3 ประเภท คือ

• นํ้าจากลานกองถาน จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําจากลานกองถาน กอนสงตอไปยังบอตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนและน้ํา นํ้าท่ีแยก
 ไดสวนหนึ่งจะถูกสงไปบําบัดตอดวยกระบวนการกรองแบบ Reverse Osmosis  ซึ่งเปนระบบการกรองโดยใชเยื่อกรอง (Membrane) 
 ท่ีมีความละเอียดสูงในการกรองซ่ึงทําใหสารละลาย สิ่งปนเปอน รวมทั้งเชื้อโรคตางๆ ไมสามารถผานไปได โดยจะไดนํ้าบริสุทธิ์ไวใช
 ในการอุปโภคบริโภค ในขณะท่ีนํ้าอีกสวนหน่ึงจะนําไปใชฉีดพรมพ้ืนที่ลานกองถาน เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ลางถนน 
 เปนตน

• นํ้าจากกระบวนการผลิต แบงออกเปน

 - นํ้าลางหมอไอน้ํา จะถูกสงไปรวมที่บอพักน้ําทิ้งจากลานกองถาน กอนสงตอไปยังบอตกตะกอน จากนั้นจะถูกสงไปปรับสภาพ
  เพ่ือนําไปใชประโยชนดานอื่นๆ

 -  นํ้าปนเปอนสารเคมี จะถูกนําไปปรับคาความเปนกรด-ดาง ในบอสะเทิน จากน้ันจะสงไปยังบอรวบรวมน้ําเสีย

 -  นํ้าเสียที่ระบายจากหมอนํ้า จะถูกสงไปยังบอรวบรวมน้ําเสีย

 -  นํ้าจากระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล (Desalination Plant) จําแนกออกเปน 2 สวน คือ นํ้าที่มาจากกระบวนการผลิตนํ้าจืด 
  นํ้าในสวนนี้จะถูกสงไปบําบัดยังบอรวบรวมนํ้าเสีย สวนนํ้าที่มาจากระบบหลอเย็นหรือนํ้าทิ้งที่มีความเขมขนของเกลือสูง 
  จะสงไปบําบัดกอนสงไปที่ทอรวมนํ้าทิ้ง

 -  นํ้าปนเปอนนํ้ามัน จะถูกนําไปบําบัดดวยระบบแยกน้ํา/นํ้ามัน

 -  นํ้าจากระบบหลอเย็น จะถูกลดอุณหภูมิใหใกลเคียงกับธรรมชาติกอนสงไปยังบอรวบรวมน้ําเสีย

• นํ้าจากบานพักพนักงานและสํานักงาน จําแนกได 2 สวน ไดแก นํ้าซักลาง/นํ้าทิ้ง (Laundry / Gray Water) ซึ่งจะถูกสงไปบําบัด
 ที่บอตกตะกอน อีกสวนหนึ่งเปนนํ้าเสียชุมชน (Domestic Waster Water) จะถูกสงเขาโรงบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหมีคาอยูในเกณฑ
 มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

ทั้งนี้นํ้าจากทุกแหลง นอกเหนือจากการนํากลับมาใชประโยชน (Recycling) ภายในโรงไฟฟาแลว จะถูกรวบรวมไปยังทอรวมนํ้าทิ้ง 
(Seal Weir) ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้า รวมถึงควบคุมการระบายนํ้าออกแตละวันใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
เพื่อลดผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํา

2.3 การจัดการของเสีย 

การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอาศัยหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิดใหนอยท่ีสุด (Reduce)  การนํากลับมาใชซํ้า 
(Reuse) และการนําของเสียมาผานกระบวนการเปนผลิตภัณฑใหม (Recycle)  ในกรณีที่ของเสียเหลานั้นไมสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ไดอีก โรงไฟฟาแตละแหงจะดําเนินการวาจางใหหนวยงานหรือบริษัทรับกําจัดของเสียนําไปบําบัดหรือกําจัดตามหลักวิชาการตอไป 
สําหรับของเสียจากโรงไฟฟาของกลุมเอ็กโกสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 

• ของเสียไมอันตราย คือ ของเสียทั่วไปหรือของเสียอันตรายต่ํา เชน เศษอาหาร ไม กระดาษ สายไฟ ถุงพลาสติก วัสดุกอสราง ฯลฯ 
 โรงไฟฟาจะทําการคัดแยกประเภทขยะ โดยพิจารณาตามหลัก 3Rs ในกรณีถาไมสามารถนํามาใชซํ้าหรือนํามาดัดแปลงได ของเสีย
 เหลานั้นจะถูกรวบรวมกอนสงไปฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล  

• ของเสียอันตราย คือ ของเสียที่มีองคประกอบหรือปนเปอนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย เชน นํ้ามันจากหมอแปลง 
 นํ้ามันเครื่อง ถังสารเคมี ฯลฯ ทั้งนี้โรงไฟฟาไดดําเนินการควบคุมใหมีการจัดเก็บและกําจัดของเสียเหลานี้ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
 กําหนดอยางเครงครัด โดยไดจัดทําบัญชีของเสียและรายละเอียดของการนําของเสียไปกําจัดทุกครั้ง รวมทั้งมีการขออนุญาตนํากาก
 ของเสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ผานชองทางเว็บไซตของกรมโรงงานเปนประจําปละคร้ัง โดยท่ีบุคคลภายนอก
 สามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได นอกจากน้ีเอ็กโกยังใหความสําคัญตอการการคัดเลือก การตรวจสอบใบอนุญาต และติดตาม
 การปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับกําจัดของเสียเหลาน้ันอยางสมํ่าเสมอ

3. นวัตกรรมด�านธุรกิจและด�านสังคมของกลุ�มเอ็กโก

การเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกรงนั้น ตองอยูบนพื้นฐานขององคความรูควบคูกับการมุงมั่นพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้นกลุมเอ็กโกจึงได
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่ไมเพียงแตมุงใหธุรกิจมีความโดดเดนและเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน แตยังเนนใหเกิดผลกระทบเชิงบวก
ทั้งทางในดานสังคมและส่ิงแวดลอมอีกดวย ทั้งนี้กลุมเอ็กโกไดจําแนกนวัตกรรมเปน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมดานธุรกิจ และนวัตกรรม
ดานสังคม มีรายละเอียดดังนี้

3.1 นวัตกรรมด�านธุรกิจ 

ระบบแบตเตอร่ีเก็บไฟฟา (Battery Energy Storage) 

เนื่องจากในปจจุบัน ระบบไฟฟากําลังในประเทศฟลิปปนสมีกําลังการผลิตติดตั้งโหลดทางไฟฟาเพิ่มมากข้ึนและบางสวนเปนโหลด
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความถี่ของระบบไฟฟากําลังเกิดความผันผวน และอาจสงผลใหเกิดไฟฟาดับ 
(Black Out) ทั่วประเทศ ในกรณีที่ระบบไฟฟาเกิดความผันผวนอยางรุนแรง ดังน้ัน เอ็กโก กรุป จึงไดรวมกับเออีเอส คอรเปอเรช่ัน (เออีเอส) 
ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจท่ีถือหุ นอยู ในโรงไฟฟามาซินลอค ในประเทศฟลิปปนส รวมกันพัฒนาโครงการระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟา 
(Battery Energy Storage) ประเภทลิเทียมไอออน ขนาด 10 เมกะวัตต ตั้งอยูบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงไฟฟา ทั้งน้ีโครงการดังกลาวถือเปน
โครงการนํารองโครงการแรกของประเทศฟลิปปนส ที่ไดนําเอาระบบแบตเตอร่ีเก็บไฟฟามาประยุกตใชกับระบบโครงขายไฟฟา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมเสถียรภาพ (Stability) และความเชื่อถือได (Reliability) ของโรงไฟฟามาซินลอค นอกจากนี้ยังเปนการเสริม
ความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาบนเกาะลูซอนไดอีกทางหน่ึง ซึ่งระบบแบตเตอร่ีเก็บไฟฟาดังกลาวไดกอสรางแลวเสร็จตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 

การใชเชื้อเพลิงผสม

โรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน มีกําลังผลิตติดตั้งจํานวน 9.9 เมกะวัตต กอสรางในป 2544 ตั้งอยูที่ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
เริ่มจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ในปริมาณ 8.8 เมกะวัตต 
ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา 21 ป โดยโรงไฟฟาดังกลาวถือเปนโรงไฟฟาชีวมวลตนแบบ (Pilot Plant) ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
นโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ในการสงเสริมใหโรงไฟฟาลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหันมาใชเชื้อเพลิงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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มากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ กลุมเอ็กโก จึงเลือกใชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา ดวยเล็งเห็นวา แกลบเปนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
ไมมีมูลคาในทางเศรษฐกิจ เม่ือถูกกองท้ิงไวจะเกิดการหมักหมมอันเปนสาเหตุของการเกิดกาซมีเทน ทั้งยังทําใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย
ในอากาศ ลวนแตเปนผลเสียตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบทั้งสิ้น ดังนั้นการนําแกลบมาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา จึงไมเพียงแต
เปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง แตยังเปนการเพ่ิมเสถียรภาพใหกับระบบผลิตกระแส
ไฟฟาของประเทศอีกดวย อยางไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีโรงไฟฟารอยเอ็ด กรีน ไดเดินเครื่องผลิตไฟฟาไปแลวขณะหนึ่ง พบวา ไดประสบ
ปญหากับการเกิดทอรั่วในหมอตมนํ้า (Boiler) อันมีสาเหตุมาจากซิลิกา (Silica) ซึ่งเปนองคประกอบหน่ีงท่ีอยูในแกลบ เกิดการขัดสีกับ
ทอในหมอตมนํ้าขณะเผาไหม จึงทําใหทอเกิดการสึกกรอนอยูบอยคร้ัง ดวยเหตุนี้ ทางโรงไฟฟาจึงไดเรงทําการวิจัย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
โดยพบวา การนําขี้เลื่อย และเหงามันสําปะหลัง ที่เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มาใชเปนเชื้อเพลิงผสมรวมกับแกลบนั้น สามารถ
ลดการสึกกรอนของทอในหมอตมนํ้าได นับเปนอีกหนทางหน่ึง ในการนําวัสดุที่เหลือใชใหกลับมามีประโยชนและมีมูลคาอีกคร้ัง 
ซึ่งนอกจากจะเปนการเสริมสรางรายไดใหแกคนในชุมชนแลว ยังชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณในเครื่องจักร และลดตนทุนการผลิต
ไดอีกทางหน่ึง 

3.2 นวัตกรรมด�านสังคม

ศูนยการเรียนรูดานพลังงานทดแทน และ ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาขนอม

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กลุ มเอ็กโกยังคงมุงดําเนินธุรกิจไปพรอมกับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่อง ผานการสนับสนุน และพัฒนาโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาส่ิงแวดลอม และการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมลวนอยูภายใตแนวคิดการสงเสริมใหเกิด “การเรียนรู” เพราะเอ็กโกเช่ือม่ันวา การศึกษาและ
การเรียนรูคือพลังสําคัญท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ “คน” และ “สังคม” กลุมเอ็กโกจึงได
จัดตั้งศูนยการเรียนรูขึ้นในเขตพ้ืนที่โรงไฟฟา เชน ศูนยการเรียนรูดานพลังงานทดแทน (GreeNEDucation) ตั้งอยู ณ โรงไฟฟาเอ็นอีดี 
เพื่อใหความรูและสงเสริมพลังงานทดแทนผานส่ือแบบอินเตอรแอคทีฟ และทําหนาที่เปนเวทีสาคัญในการสรางความตระหนักทาง
ดานพลังงานทดแทนในชุมชน นอกจากน้ี ยังมีศูนยการเรียนรูที่อยูระหวางการพัฒนา คือ ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาขนอม เปนโครงการ
ที่เกิดจากการพัฒนาโรงไฟฟาขนอม 1 ซึ่งเดิมเปนโรงไฟฟาพลังความรอน มาพัฒนาเปนแหลงเรียนรู ทั้งในดานรูปแบบพลังงานและ
สิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนและบุคคลที่สนใจ มีแผนที่จะเปดใหบริการในป 2561 

 

การปกป�องและฟ��นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

เอ็กโกและโรงไฟฟาในกลุมไดดําเนินงานในรูปแบบโครงการตอเนื่องโดยมีการดําเนินงานของโรงไฟฟาขนาดใหญ ดังน้ี

เอ็กโก

• โครงการความรวมมือในนาม EGAT Group รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
 จํากัด (มหาชน) รวมดําเนินโครงการ “รวมพลังพลิกฟนคืนธรรมชาติสูสิ่งแวดลอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ 
 5 รอบ โดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการฟนฟูพื้นที่ปาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานฯ รวมประมาณ 
 33 ไร ภายในระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป ตั้งแตป 2558 - 2563 โดยในป 2559 มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี

 - การดูแลบํารุงรักษาตนไมในปที่ 2 - 6 โดยครอบคลุมการปลูกตนไมชดเชยสวนที่ลมตาย และการดูแลรักษาตนไมที่ปลูกให
  แข็งแรงสมบูรณ ทั้งนี้ ในปที่ผานมาดําเนินการติดตาม และตรวจวัดการเจริญเติบโตของตนไมและมีการเก็บบันทึกขอมูล
  อยางตอเนื่อง

 - การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ พรอมท้ัง การจัดทําชุดปายส่ือความหมาย เพื่อเปนแหลงเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน
  ชายฝงทะเล สําหรับสาธารณชน ในป 2559 ดําเนินการออกแบบเสนทางศึกษาธรรมชาติ และจัดใหมีประกวดราคาคัดเลือก
  ผู รับเหมาเพ่ือดําเนินการกอสราง ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน พรอมท้ังกําหนดแนวสําหรับติดตั้งระบบน้ําไหล
  ตลอดเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเปนการเตรียมการดูแลตนไมตอไป
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 - งานดานการเผยแพรเกยีรติคณุและแนวพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในดานการฟนฟทูรพัยากรทรัพยากรธรรมชาติ
  และส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดานพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยมีผูเขารวมจาก 
  20 ประเทศ รวมท้ังสิ้น 300 คน ผลงานที่นําเสนอในการจัดประชุม รวมจํานวน 70 ผลงาน และมีหนวยงานที่รวมจัดนิทรรศการ
  เผยแพรความรู รวม 30 หนวยงาน โดยเอ็กโก กรุป เขารวมกลุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการจัดนิทรรศการแสดง
  ผลงานแบบจําลองศูนยเรียนรูระบบนิเวศวิทยาและสื่อสาธิตการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล ในงานดังกลาว

บฟข.

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายเขา 

 โรงไฟฟาขนอมเล็งเห็นความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของชุมชนและคุณคาของตนไมประจําถิ่น จึงริเริ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
 บริเวณชายเขา โดยปลูกตนไมประจําจังหวัดภาคใต 14 จังหวัด รวม 14 ชนิดเพื่อรวบรวมพันธุไมที่เปนตนไมประจําจังหวัดมาปลูก 
 บริเวณพื้นที่สีเขียวริมเขาไชยสน นอกจากจะชวยเพ่ิมความสวยงามและเปนจุดพักผอนหยอนใจสําหรับพนักงานและประชาชนแลว 
 ยังสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับตนไมประจําถิ่นใหกับชุมชน

 ในป 2559 ดําเนินการตอเน่ืองในสวนของการดูแลบํารุงรักษา ใหพืชมีความอุดมสมบูรณ และมีความสวยงาม เชน การตัดหญา 
 ตัดวัชพืช ตกแตงก่ิง และใสปุยหมัก 

• โครงการปุยชีวภาพเพื่อลดการใชสารเคมี

 โรงไฟฟาขนอมตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จึงได
 จัดทําโครงการปุยชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 ไดดําเนินการนําหญาที่ตัดจากสนามหญาและเศษใบไมที่รวงหลนมาหมักกับ
 มูลไกและรําขาว ผสมนํ้า EM ทําเปนปุยหมักชีวภาพ เพื่อทดแทนการใชปุยเคมี โดยในปนี้สามารถผลิตปุยไดจํานวน ประมาณกวา 
 20,905  กิโลกรัม

• โครงการตรวจสอบชนิดและความหนาแนนของแพลงคตอนและสัตวหนาดิน 

 โรงไฟฟาขนอมไดศึกษาชนิดและความหนาแนนของแพลงคตอนและสัตวหนาดิน ในบริเวณอาวขนอมและคลองขนอม ปละ 2 ครั้ง 
 พบวาความหลากหลายทางชนิดและความหนาแนนของแพลงคตอนและสัตวหนาดิน ไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปลอยน้ํา
 ของโรงไฟฟาแตจะข้ึนอยูกับปจจัยสภาวะแวดลอมภายในคลองขนอมเอง ไดแก คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํา ปริมาณแสง 
 ธาตุอาหาร นํ้าทิ้งจากครัวเรือนและการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่

บีแอลซีพี

• โครงการฟนฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ด

 เกาะสะเก็ดเปนเกาะขนาดเล็ก มีพื้นท่ีประมาณ 10 ไร อยู หางจากทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดประมาณ 300 เมตรไปทาง
 ทางทิศตะวันออก ในอดีตกอนการพัฒนาอุตสาหกรรม เกาะสะเก็ดมีความสมบูรณมีแนวปะการังที่คอนขางสมบูรณ ปจจุบันพบวา 
 ปะการังเหลานี้ไดลดลงเหลือประมาณ 10 - 20% บีแอลซีพี จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบนิเวศรอบๆ เกาะสะเก็ดใหมี
 ความสมบูรณเปนที่อาศัยของสัตวนํ้า โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 5 ปตั้งแตป พ.ศ. 2557 - 2561 ทั้งน้ี โดยดําเนินการ
 รวมกับผูเชี่ยวชาญทางดานระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในการศึกษาสภาพพื้นที่ปจจุบัน เชน คุณภาพนํ้าทะเลและตะกอนใตทะเล 
 จํานวนปะการังที่ยังเหลืออยู สาเหตุการลดปริมาณของปะการัง รวมท้ังปรึกษาหารือกับกลุมประมงพ้ืนบานและชุมชนใกลเคียง
 กับสภาวะในอดีต และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเกาะสะเก็ดอยางยั่งยืน ซึ่งชุมชนและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เชน ประมงจังหวัด 
 เจาทาภูมิภาค เทศบาลเมืองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุมประมงในพื้นท่ี  มีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนา
 เกาะสะเก็ดรวมกัน โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและฟนฟูเกาะสะเก็ด เปนคณะทํางานระดับจังหวัด มีรองผูวาราชการจังหวัดระยอง
 เปนประธาน

 ในป 2559 มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
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 • ดําเนินการศึกษาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาชายเลน โดยรวมกับกรมทรัพยากรชายฝงทะเล จังหวัดระยอง เพื่อวางแผน
  การพัฒนาระบบนิเวศและพัฒนาโครงการวางแนวปะการังเทียม

 • จัดทําเตรียมอุปกรณเพ่ือใชในการอนุบาลปะการัง โดยมีขนาด 12X12 เมตร ซึ่งสามารถปลูกปะการังไดประมาณ 3,000 ตน 
  และใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 เดือน 

 • จัดฝกอบรมอาสาสมัครประมงชายฝง จํานวน 10 คน เพื่อเปนทีมดูแลรักษาอนุบาลปะการัง 

 • จัดทําปะการังเทียม จํานวน 400 ชุด และปลอยลงสูทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด เพื่อเปนที่อยูของสัตวนํ้าตอไป 

• โครงการปลอยพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 โดยการเพ่ิมและแพรขยายพันธุสัตวนํ้าบริเวณทะเลภาคตะวันออก (ปากนํ้าระยอง-อําเภอบานฉาง) ปละประมาณ 5 ลานตัว ทั้งน้ี 
 โดยรวมกับกลุมประมงเรือเล็ก 13 กลุมในพื้นท่ี และตั้งแตป 2555 ไดขยายความรวมมือกับกลุมพันธิมตรภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 
 ประกอบดวย สํานักงานทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Glow SCG และ PTT Group รวมกันปลอยพันธุสัตวนํ้ารวมปละ 8 ครั้ง 
 พรอมทั้ง เพ่ือจํานวนการปลอยพันธุสัตวนํ้าเปนประจําทุกป โดยในป 2559 ดําเนินการปลอยพันธุสัตวนํ้าลงสูทะเล จํานวน 8 ครั้ง 
 รวมจํานวน 6,242,696  ตัว

นํ้าเทิน 2 (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

• โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษสัตวปาและระบบนิเวศ เขตอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาตินากาย-นํ้าเทิน 
 (Nakai-Nam Theun National Biodiversity Conservation Area) โดยพื้นที่ดังกลาวตั้งอยู ทางตะวันออกของบริเวณ
 เขื่อนนํ้าเทิน 2 มีสภาพเปนลาดเขาที่คอยสูงขึ้นไปไปจนถึงสันเขาที่เปนชายแดนติดตอกับเวียดนาม เปนปารับนํ้าที่ปอนนํ้าเขาสู 
 เขื่อนนํ้าเทิน 2 และเปนเขตปาท่ีได รับการอนุรักษใหคงสภาพปาที่สมบูรณตามธรรมชาติโดยไมถูกรบกวน โดยโครงการ
 นํ้าเทิน 2 จัดสรรงบประมาณสําหรับการรวมอนุรักษพื้นที่ดังกลาว จํานวน 46.5 ลานเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลา 31 ป ใหกับ
 หนวยงานบริหารจัดการและปกปองพื้นที่ตนนํ้า ที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษ (Watershed Management and Protection Authority) 
 เพ่ือใชในการดําเนินงานเพ่ือรักษาพ้ืนที่รับนํ้าบริเวณดังกลาว ประมาณ 4,000 กิโลเมตร ตลอดจนการดําเนินโครงการอนุรักษอื่นๆ 
 รวมกับชุมชนในพื้นที่ ครอบคลุมการฟนฟูและรักษาพื้นที่ชุ มนํ้า การพัฒนาโปงดินเพื่อเปนแหลงอาหารสัตวปา การปกปองฟนฟู
 และอนุรักษพันธุ พืช การอนุรักษและชวยชีวิตสัตวปา โดยทีมแพทยผู เชี่ยวชาญ รวมทั้ง จัดใหมีโครงการตรวจติดตามจํานวน
 ประชากรสัตวทั้งทางบกและทางน้ํา อาทิ ชางปา และเตา ตลอดจนการจัดใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจและการรณรงค
 สรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาสําหรับชุมชนในพื้นที่

เคซอน (ฟ�ลิปป�นส�)

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงมีชีวิตท่ีมีตอระบบนิเวศ โรงไฟฟาเคซอนจึงรวมกับพนักงานและชุมชนรอบขางจัดเก็บบันทึกขอมูลสัตว
ที่พบในพื้นที่ ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบันโดยทําการบันทึกขนาด นํ้าหนักและจํานวนที่พบ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพรอมทั้งนําสงขอมูลดังกลาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนดําเนินการตรวจสอบสายพันธุและสถานภาพ
เทียบเคียงกับรายการชนิดพันธุสัตวที่มีความเสี่ยงตอการถูกคุกคามหรือสูญพันธุของ IUCN (IUCN Red List Species) และ CITES Listed 
ทั้งนี้เมื่อดําเนินการลงบันทึกขอมูลพรอมตรวจสอบสายพันธุและสถานภาพของสัตวนั้นๆ แลวไดดําเนินการปลอยคืนสูธรรมชาติในพื้นที่
ตามเดิมเพื่อรักษาจํานวนประชากรสัตวในพื้นท่ีใหไมสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

• การติดตามจํานวนประชากรส่ิงมีชีวิต ชวยชีวิตสัตวปา และการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุสัตวที่อยูใน
 รายการของ IUCN และ CITES  

 จากการติดตามและสํารวจส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ตั้งแตป 2550 - ปจจุบัน มีสัตวปาที่พบสามารถจดบันทึกและชวยชีวิตไวได 
 รวมจํานวน 99 ตัว และระหวางเดือนพฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2559 มีสัตวที่พบและจดบันทึกขอมูลไว รวมจํานวน 14 ตัว 
 ครอบคลุมสัตวประเภท ตะกวด นก งู คางคาว และเตา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตะกวด Marbled Water Monitor Lizard
ได�รับการช�วยชีวิตไว�เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558

นกนางนวล Slaty-backed Seagull  
   ได�รับการช�วยชีวิตไว�

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558

นกพิราบ Rock Pigeon 
  ได�รับการช�วยชีวิตไว�

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559

นกพิราบ Emerald dove 
ได�รับการช�วยชีวิตไว�เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558
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งูทะเล
ได�รับการช�วยชีวิตไว�เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559

ค�างคาวบัวฟ�นกลม 
(Geoffroy’s rousette, 
Common rousette)
 ได�รับการช�วยชีวิตไว�

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2559

นกปรอดเหลืองระบาย 
(Yellow-vented Bulbul)

 ได�รับการช�วยชีวิตไว�
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2559

งูทะเล จํานวน 3 ตัว และงูขนาดเล็กอื่นๆ 
ได�รับการช�วยชีวิตไว�เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2559
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การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

เต�า Southeast Asian Box Turtle 
ได�รับการช�วยชีวิตไว�

เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559

ตะกวด Marbled Water 
Monitor Lizard 
ได�รับการช�วยชีวิตไว�

เม่ือวันท่ี 6 และ 25 กรกฎาคม 2559
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นอกจากการเก็บขอมูลสัตวปาท่ีไดรับการชวยชีวิตแลวนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาเคซอน ยังไดดําเนินการเก็บบันทึก
ขอมูลการพบเห็นสัตวปาในกรณีอื่นๆ ตั้งแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนมา ทั้งนี้ ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถบันทึก
การพบเจอสัตวปาไดทั้งสิ้น 23 เรื่อง โดยนับเปนกรณีของการชวยชีวิตสัตวปา จํานวน 11 เรื่อง และกรณีที่เปนการพบเห็นแตไมนับเปน
การชวยชีวิต จํานวน 12 เรื่อง 

• โครงการอนุรักษเตาทะเล เนื่องจากในทองถิ่นพบปญหาเตาทะเลถูกคุกคามจากการนําไปกักขังหรือบริโภคซ่ึงมีความเสี่ยงตอการ
 สูญพันธุและอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลโดยรวมได ในการน้ีโรงไฟฟาเคซอนจึงไดเขารวมโครงการอนุรักษเตาทะเล
 ที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่เพื่อชวยบรรเทาปญหาดังกลาว โดยเร่ิมตั้งแตการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูตลอดจน
 การจัดฝกอบรมใหกับชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุมชาวประมงใหมีสวนรวมในการอนุรักษเตาทะเล ดวยการบันทึกภาพ การวัด
 ขนาดสัตวที่พบ การจดบันทึก การระบุชนิด การเก็บขอมูล ตลอดจนการจัดสงบันทึกถึงหนวยงานราชการในทองถิ่นที่เกี่ยวของ
 เพ่ือดําเนินการบันทึกขอมูลและดําเนินการชวยเหลือและปลอยคืนสูทองทะเลในลําดับตอไป ทั้งน้ี ตั้งแตป 2550 - ปจจุบัน สามารถ
 จดบันทึกเตาทะเลที่พบ ไดทั้งหมดรวมจํานวน 38 ตัว โดยในป 2559 พบและสามารถชวยชีวิตเตาทะเลตัวหนึ่งซึ่งพบวา
 เปนตัวเดียวกับที่ชาวประมงเคยจับไดและลงบันทึกไวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ จากการสํารวจและวัดขนาดของเตา
 ตัวดังกลาวพบวา ระหวางคร้ังแรกท่ีจับได จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่จับไดในคร้ังน้ี มีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้นจาก 6.5 กิโลกรัม 
 เปน 13.75 กิโลกรัม ความยาวตัวเพิ่มขึ้นจาก 43 เซนติเมตร เปน 53 เซนติเมตร และความกวางตัวเพิ่มขึ้นจาก 39 เซนติเมตรเปน 
 46 เซนติเมตร

 นอกจากน้ัน ในปที่ผานมา โรงไฟฟาเคซอนยังไดรับเลือกใหเปนผูชนะเลิศรางวัล CSR Excellence Awards ครั้งที่ 5 ในสาขา 
 Ensuring a Safe & Clean Environment - COMMITMENT & COMPASSION ซึ่งจัดโดย American Chamber of Commerce 
 of the Philippines 

• การปกปองและฟนฟูระบบนิเวศใตทองทะเล

 โรงไฟฟาเคซอนสํารวจสภาพแวดลอมและจํานวนประชากรพืชและสัตวใตทะเลท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศหรือเปนสิ่งมีชีวิต
 ที่ไดรับการปกปองคุมครอง เชน ปะการัง และหอยมือเสือขนาดใหญเพ่ือจัดทําบัญชีขอมูลและดําเนินการติดตามผลทุกๆ 3 ป
 ตลอดจนในเวลาที่มีสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม ชวงฤดูมรสุมที่รบกวนการอยู รอดของพืชและสัตวดังกลาว โรงไฟฟาเคซอน  
 หนวยงานรวมดําเนินการและชุมชนในพ้ืนท่ีจะรวมกันเคล่ือนยายพืชและสัตวเฉพาะท่ีเส่ียงตอการไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
 ไปไวในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการอยูรอดเพ่ือชวยปกปองและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 ใตทองทะเลตอไป
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