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(Executive Summary) 
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 
กลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ใน 15 จังหวัดของภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท ์(Phone Interview) ระหว่างวันที่ 9–18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 2,071 ตัวอย่าง 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ
ได้ดังนี ้

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.80 มีอายุระหว่าง 46–59 ปี ร้อยละ 31.38 ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 20.08 อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 20.33 มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 23.25 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.21  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 59.89 และเห็นว่า 
ไม่ควรสร้าง ร้อยละ 40.11 โดยตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้เหตุผลว่าเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ) ร้อยละ 73.10 
รองลงมา คือ เพ่ือสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ร้อยละ 62.91 ตามล าดับ ส าหรับ
ตัวอย่างที่เห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้ว  
ร้อยละ 68.11 รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก ร้อยละ 44.99 และการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท าให้เกิดความแตกแยก/ขัดแย้ง ร้อยละ 15.33 ตามล าดับ  

ด้านประเภทโรงไฟฟ้าทีค่วรสร้างมากที่สุด อันดับหนึ่ง คือ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 71.86 
เพราะ เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป และการต่อต้านจาก
ประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามล าดับ อันดับสองคือ ควรสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 21.11 เพราะ ท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานสูง รองลงมา คือ
สามารถพิจารณาเลือกสร้างโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ ตามล าดับ และอันดับสามคือ ควรสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 4.22 เพราะ ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน รองลงมา คือ มีความมั่นคง 
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ในการผลิตไฟฟ้าสูง และช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 
ตามล าดับ  

ส าหรับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง 
ในพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 15.66 รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 15.21 
จังหวัดสงขลา ร้อยละ 14.66 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 13.89 และจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 11.03 
ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพ้ืนที่อยู่แล้ว ร้อยละ 59.64 รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถ
สร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหินได้สะดวก ร้อยละ 42.81 และประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์จากกองทุน
พัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 11.82 ตามล าดับ  

ในส่วนของพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
ควรสร้างในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ร้อยละ 18.04 รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 15.11  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 14.58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 9.07 และจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 
8.09 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพ้ืนที่อยู่แล้ว ร้อยละ 56.55 รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ชายทะเล 
ที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้สะดวก ร้อยละ 51.19 และประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 12.40 ตามล าดับ  

ด้านความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอหรือ พ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ชุมชน ร้อยละ 67.38 และยอมรับ ร้อยละ 32.52 โดยให้เหตุผลที่ไม่ยอมรับ เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ า แก่ชุมชน ร้อยละ 91.24 รองลงมา คือ อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ ร้อยละ 34.36 ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 
22.00 และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 21.49 ตามล าดับ  

ความคิดเห็นของตัวอย่างในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชน 
ร้อยละ 68.17 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 31.78 เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ า  
แก่ชุมชน ร้อยละ 85.49 รองลงมา คืออาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนได้ ร้อยละ 40.41 และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 21.68 ตามล าดับ  

ประเด็นเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าส าหรับภาคใต้ คือ  
โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์) ร้อยละ 36.69 รองลงมา คือ ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา) ร้อยละ 27.42 
และพลังงานลม ร้อยละ 13.68 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของตัวอย่างในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชน 
พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรับ ร้อยละ 63.21 และไม่ยอมรับ ร้อยละ 36.79 ตามล าดับ โดยเหตุผลที่ไม่ยอมรับ
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การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่า ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ า แก่ชุมชน ร้อยละ 94.74 
รองลงมา คือ อาจเกิดการขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า ร้อยละ 17.12 ตามล าดับ  

ประเด็นเกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ ร้อยละ 36.79 รองลงมา คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน 
(ก๊าซธรรมชาติ) ร้อยละ 24.84 และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงาน
หมุนเวียน ร้อยละ 16.26 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น หากทางเลือกการผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟฟ้า
สูงขึ้น ร้อยละ 59.74 และไม่ยินดีจ่าย ร้อยละ 40.26 
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ค าน า 
  

รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  
ใน 15 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ  
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview) ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
จ านวนทั้งสิ้น 2,071 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

อนึ่ง โครงการส ารวจครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลที่ได้เสียสละ
เวลาแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ 
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โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”     จ 

 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ฉ 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 1 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 1 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 2 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 2 
8. ผลการส ารวจ 3 

8.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 3 
8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 5 

ภาคผนวก แบบสอบถาม 30 
 
 
  



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”     ฉ 

 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 3 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 5 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ควรสร้างในพ้ืนที่ภาคใต้ 6 
ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 7 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 8 
ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 8 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 9 
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 9 
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 10 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 10 
ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 11 
ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 11 
ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 12 
ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 12 
ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 13 
ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 13 
ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 
ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตท่ีสมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 
ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 
ตารางท่ี 20 เหตุผลที่ตัวอย่างเลือกพ้ืนที่ส าหรับการสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 15 
ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้าง 

เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 16 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางท่ี 22 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 17 

ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 18 

ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 19 

ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 19 

ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 20 

ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 20 

ตารางท่ี 28 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 21 

ตารางท่ี 29 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 21 

ตารางท่ี 30 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 22 

ตารางท่ี 31 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาท่ีสมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 22 

ตารางท่ี 32 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 23 

ตารางท่ี 33 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 23 

ตารางท่ี 34 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 24 

ตารางท่ี 35 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตท่ีสมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 24 

ตารางท่ี 36 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้าง 
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 24 

ตารางท่ี 37 เหตุผลที่ตัวอย่างเลือกพ้ืนที่ส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ 25 
ตารางท่ี 38 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่

ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 26 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางท่ี 39 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกบัการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอ 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 27 

ตารางท่ี 40 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากท่ีสุด 
ในการผลิตไฟฟ้า 28 

ตารางท่ี 41 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อ าเภอหรือ 
พ้ืนที่ใกล้เคียง  กับชุมชนของตัวอย่าง 28 

ตารางท่ี 42 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 29 

ตารางท่ี 43 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 29 

 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”     1 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และนับวันจะมีผลกระทบ
รุนแรงต่อการพัฒนาประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น จะมีปริมาณน้อยลงและคงหมดไปในอนาคต ประกอบกับ
ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าว มีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลก ทั้งนีป้ระเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศในรูปแบบของน้ ามันดิบเป็นหลัก 
อันเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงทางด้านพลังงาน  

จากข้อมูลสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าพ้ืนที่ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า พ้ืนที่ภาคใต้ 
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,624 เมกะวัตต์ ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าหลัก
เพียง 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าขนอม ในขณะทีท่ั้ง 2 โรงไฟฟ้ามีก าลังผลิตจริงรวมเพียง
แค่ 2,024 เมกะวัตต์ ร่วมกับการรับกระแสไฟฟ้าที่ส่งจากภาคกลางอีก 460 เมกะวัตต์ การผลิตไฟฟ้า
เสริมจากเขื่อน 108 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 29 เมกะวัตต์ และพลังงานลม 3 เมกะวัตต์ (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561)1 อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งหมด
ของพ้ืนทีภ่าคใต ้และแม้ว่าพ้ืนที่ภาคใตจ้ะมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอยู่เป็นจ านวนมากก็ตาม 

ดังนั้น คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มอบหมายให้
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือน าผลการส ารวจในครั้งนี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ 
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อไปในอนาคต  

2. วัตถปุระสงค์ของการส ารวจ 

เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้  

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มอีายุ 18 ปีขึ้นไป  

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการส ารวจในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และ
จังหวัดระนอง 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
1 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย, 2561 ภาคใต้จ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก รองรับเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว ขยายตัว. [ออนไลน]์ สืบค้น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view= 
article&id=2313&catid=49&Itemid=251 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบความคิดเห็นของของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ  

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ คือ แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยข้อค าถามปลายปิดทั้งหมด โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวบข้อมูลในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
ทางโทรศัพท์ (Phone Interview) และเป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจครั้งนี้ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
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8. ผลการส ารวจ 
 

8.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
  ข้อมูลทั่วไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   

ชาย 952 47.20 
หญิง 1,065 52.80 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
อายุ   

อายุ 18–25 ปี 169 8.38 
อายุ 26–35 ปี 391 19.39 
อายุ 36–45 ปี 473 23.45 
อายุ 46–59 ปี 633 31.38 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 351 17.40 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
อาชีพ   

เกษตรกร  405 20.08 
ธุรกิจ/ค้าขาย  393 19.48 
รับจ้าง  336 16.66 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  274 13.58 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 213 10.56 
พนักงานบริษัท  206 10.21 
นักเรียน/นักศึกษา  57 2.83 
เกษียณอายุ 47 2.33 
ว่างงาน 47 2.33 
ประมง 11 0.55 
ธุรกิจท่องเที่ยว  10 0.50 
อาชีพอิสระ 9 0.45 
ไม่ระบุ 9 0.44 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
จังหวัด   

นครศรธีรรมราช 327 16.22 
สงขลา 293 14.53 
สุราษฎร์ธานี 213 10.56 
นราธิวาส 148 7.34 
ปัตตานี 138 6.84 
ตรัง 137 6.79 
ประจวบคีรีขันธ์ 115 5.70 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

พัทลุง 113 5.60 
ชุมพร 108 5.35 
ยะลา 101 5.01 
ภูเก็ต 78 3.87 
กระบี่ 77 3.82 
สตูล 63 3.12 
พังงา 54 2.68 
ระนอง 38 1.88 
ไม่ระบุ 14 0.69 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
ระยะเวลาทีต่ัวอย่างพักอาศัยอยู่ในพื้นที่   

1–10 ปี 176 8.73 
11–20 ปี 234 11.60 
21–30 ปี 404 20.03 
31–40 ปี 376 18.64 
41–50 ปี 360 17.85 
51–60 ปี 304 15.07 
61 ปี ขึ้นไป 158 7.83 
ไม่ระบุ 5 0.25 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าประถมศึกษา  24 1.19 
ประถมศึกษา  469 23.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น  267 13.24 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  412 20.43 
ปวส./อนปุริญญา  179 8.87 
ปริญญาตรี  571 28.31 
สูงกว่าปริญญาตรี   94 4.66 
ไม่ระบุ 1 0.05 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
ศาสนา   

พุทธ 1,517 75.21 
อิสลาม 492 24.39 
คริสต์ 6 0.30 
ไม่ระบุ 2 0.10 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.80 และเพศชาย ร้อยละ 47.20 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 46–59 ปี ร้อยละ 31.38 รองลงมา คือ อายุ 36–45 ปี ร้อยละ 23.45 และอายุ 26–35 ปี 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 20.08 รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 19.48 
และรับจ้าง ร้อยละ 16.66 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 16.22 
รองลงมา คือ จงัหวัดสงขลา ร้อยละ 14.53 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 10.56 ตามล าดับ ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลา 21–30 ปี ร้อยละ 20.33 รองลงมา คือ ระยะเวลา 31–40 ปี ร้อยละ 
18.64 และระยะเวลา 41–50 ปี ร้อยละ 17.85 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
28.31 รองลงมา คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 23.25 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 20.43 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.21 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.39 และ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 
 
8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น 

จ านวน ร้อยละ 

ควรสร้าง 1,208 59.89 
เหตุผล    

1. เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า 
ของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ) 

883 73.10 

2. เพ่ือสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 760 62.91 
3. อ่ืน ๆ เช่น ลดการซื้อพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

เศรษฐกจิดีขึ้น และประเทศเจริญขึ้น 
5 0.41 

ไม่ควรสร้าง 809 40.11 
เหตุผล    

1. โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้ว 551 68.11 
2. โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก 364 44.99 
3. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท าให้เกิดความแตกแยก/

ขัดแย้ง 
124 15.33 

4. สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสนองความต้องการ
ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นได้เพียงพอ 

111 13.72 

5. อ่ืน ๆ เช่น ท าลายธรรมชาติและระบบนิเวศในทะเล 4 0.49 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

หมายเหตุ : ตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 59.89 และ

เห็นว่าไม่ควรสร้าง ร้อยละ 40.11 
โดยในจ านวนตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพ่ือให้เกิด

ความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ (ไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ) ร้อยละ 73.10 
รองลงมา คือ เพ่ือสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ร้อยละ 62.91 และอ่ืน ๆ  
เช่น ลดการซื้อพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน เศรษฐกิจดีขึ้น และประเทศเจริญขึ้น ร้อยละ 0.41 ตามล าดับ  

ส าหรับตัวอย่างที่เห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพียงพอแล้ว ร้อยละ 68.11 รองลงมา คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษมาก ร้อยละ 44.99 
และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท าให้เกิดความแตกแยก/ขัดแย้ง รอ้ยละ 15.33 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ควรสร้างในพ้ืนที่ภาคใต้  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ที่ควรสร้างในพื้นที่ภาคใต้ 
จ านวน ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 51 4.22 
เหตุผล    

1. ราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน 31 60.78 
2. มีความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าสูง 17 33.33 
3. ช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้า 

จากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 
14 27.45 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 868 71.86 
เหตุผล    

1. เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย 786 90.55 
2. ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป 295 33.99 
3. การต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน 
131 15.09 

ควรมีท้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 255 21.11 
เหตุผล    

1. ท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานสูง 174 68.24 
2. สามารถพิจารณาเลือกสร้างโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 142 55.69 
3. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้มีงานท า ทั้งจากโรงไฟฟ้า และโรง
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังสร้างโรงไฟฟ้า 

1 0.39 

อ่ืน ๆ เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ลม น้ า แสงอาทิตย์) 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าจากขยะ 

34 2.81 

รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 
หมายเหตุ : เฉพาะตัวอย่างทีร่ะบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 1,208 ตวัอย่าง 
               และตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 

 
 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 71.86 รองลงมา คือ ควรสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 21.11 และควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 4.22 ตามล าดับ  

โดยในจ านวนตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า  
เกิดผลกระทบด้านมลพิษน้อย ร้อยละ 90.55 รองลงมา คือ ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไป ร้อยละ 33.99 
และการต่อต้านจากประชาชนและ NGOs น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 15.09 ตามล าดับ  

โดยในจ านวนตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่ 
ให้เหตุผลว่า ท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานสูง ร้อยละ 68.24 รองลงมา คือ สามารถพิจารณาเลือก
สร้างโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ ร้อยละ 55.69 และประชาชนในพ้ืนที่จะได้มีงานท าทั้งจากโรงไฟฟ้า 
และโรงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังสร้างโรงไฟฟ้า ร้อยละ 0.39 

โดยในจ านวนตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ราคาค่าไฟฟ้า
ถูกกว่าเชื้อเพลิงอ่ืน ร้อยละ 60.78 รองลงมา คือ มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าสูง ร้อยละ 33.33 และ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ร้อยละ 27.45 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

จังหวัดในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
ระบจุังหวัด 907 75.08 

1. นครศรีธรรมราช 142 15.66 
2. ประจวบคีรีขันธ์ 138 15.21 
3. สงขลา 133 14.66 
4. สุราษฎร์ธานี 126 13.89 
5. กระบี่ 100 11.03 
6. ยะลา 43 4.74 
7. นราธิวาส 40 4.41 
8. พัทลุง 38 4.19 
9. ปัตตานี 37 4.08 

10. ตรัง 36 3.97 
11. ชุมพร 34 3.75 
12. พังงา 22 2.43 
13. ระนอง 21 2.32 
14. ภูเกต็ 18 1.98 
15. สตูล 15 1.65 

ไม่ระบจุังหวัด 301 24.92 
รวมทั้งสิน้ 1,208 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะตัวอย่างทีร่ะบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพืน้ที่ภาคใต้ จ านวน 1,208 ตัวอย่าง 
 และตัวอย่างสามารถเลือกตอบพื้นที่ได้มากกว่า 1 พื้นที ่

 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 15.66 รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ร้อยละ 15.21 และจังหวัดสงขลา ร้อยละ 14.66 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถา่นหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอขนอม 33 23.24 
2. อ าเภอทุ่งสง 8 5.64 
3. อ าเภอปากพนัง 7 4.93 
4. อ าเภอชะอวด 5 3.53 
5. อ าเภอหัวไทร 5 3.53 
6. อ าเภอท่าศาลา 3 2.12 
7. อ าเภอฉวาง 1 0.7 
8. อ าเภอถ้ าพรรณรา 1 0.7 
9. อ าเภอทุ่งใหญ่ 1 0.7 
10. อ าเภอนบพิต า 1 0.7 
11. อ าเภอพรหมคีรี 1 0.7 
12. อ าเภอพิปูน 1 0.7 
13. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 0.7 
14. อ าเภอลานสกา 1 0.7 
15. ไม่ระบุ 73 51.41 

รวมทั้งสิ้น 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่

ระบุว่าควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอขนอม ร้อยละ 23.24 รองลงมา คือ อ าเภอทุ่งสง ร้อยละ 5.63 และอ าเภอ 
ปากพนัง ร้อยละ 4.93 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวดัประจวบคีรขีันธ์ที่สมควรสร้างเปน็โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอบางสะพาน 11 7.97 
2. อ าเภอกุยบุรี 8 5.80 
3. อ าเภอทับสะแก 2 1.45 
4. อ าเภอปราณบุรี 1 0.72 
5. อ าเภอสามร้อยยอด 1 0.72 
6. ไม่ระบุ 115 83.34 

รวมทั้งส้ิน 138 100.00 
 

 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน ร้อยละ 7.97 รองลงมา คือ อ าเภอกุยบุรี ร้อยละ 5.80 และอ าเภอ
ทับสะแก ร้อยละ 1.45 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอจะนะ 51 38.35 
2. อ าเภอเทพา 11 8.27 
3. อ าเภอระโนด 5 3.76 
4. อ าเภอสะบ้าย้อย 5 3.76 
5. อ าเภอหาดใหญ่ 4 3.01 
6. อ าเภอสิงหนคร 2 1.50 
7. อ าเภอสทิงพระ 1 0.75 
8. อ าเภอสะเดา 1 0.75 
9. ไม่ระบุ 53 39.85 

รวมทั้งสิ้น 133 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ ร้อยละ 38.35 รองลงมา คือ อ าเภอเทพา ร้อยละ 8.27 และอ าเภอระโนด 
และอ าเภอสะบ้าย้อย ในสัดส่วนที่เท่ากัน รอ้ยละ 3.76 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานทีี่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอดอนสัก 11 8.73 
2. อ าเภอคีรีรัฐนิคม 6 4.76 
3. อ าเภอพุนพิน 6 4.76 
4. อ าเภอเกาะสมุย 4 3.18 
5. อ าเภอเคียนซา 3 2.39 
6. อ าเภอบ้านนาสาร 3 2.39 
7. อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 2 1.59 
8. อ าเภอท่าฉาง 1 0.79 
9. อ าเภอท่าชนะ 1 0.79 
10. อ าเภอบ้านตาขุน 1 0.79 
11. อ าเภอพนม 1 0.79 
12. อ าเภอพระแสง 1 0.79 
13. อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 0.79 
14. ไม่ระบุ 85 67.46 

รวมทั้งสิ้น 126 100.00 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 8 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก ร้อยละ 8.73 รองลงมา คือ อ าเภอคีรีรัฐนิคมและอ าเภอพุนพิน  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.76 และอ าเภอเกาะสมุย ร้อยละ 3.17 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อ าเภอในจังหวัดกระบ่ีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอเหนือคลอง 22 22.00 
2. อ าเภอเขาพนม 6 6.00 
3. อ าเภอคลองท่อม 6 6.00 
4. อ าเภอเกาะลันตา 4 4.00 
5. อ าเภอเมืองกระบี่ 3 3.00 
6. อ าเภอล าทับ 3 3.00 
7. อ าเภออ่าวลึก 3 3.00 
8. อ าเภอปลายพระยา 2 2.00 
9. ไม่ระบุ 51 51.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอเหนือคลอง ร้อยละ 22.00 รองลงมา คือ อ าเภอเขาพนมและอ าเภอคลองท่อม  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.00 และอ าเภอเกาะลันตา ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

อ าเภอในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอเบตง 7 16.28 
2. อ าเภอรามัน 5 11.63 
3. อ าเภอบันนังสตา 2 4.65 
4. อ าเภอเมืองยะลา 2 4.65 
5. อ าเภอกรงปินัง 1 2.33 
6. อ าเภอธารโต 1 2.33 
7. ไม่ระบุ 25 58.13 

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอเบตง ร้อยละ 16.28 รองลงมา คือ อ าเภอรามัน ร้อยละ 11.63 และอ าเภอ
บันนังสตาและอ าเภอเมืองยะลา ในสัดส่วนที่เทา่กัน ร้อยละ 4.65 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอเมืองนราธิวาส 6 15.00 
2. อ าเภอตากใบ 2 5.00 
3. อ าเภอบาเจาะ 2 5.00 
4. อ าเภอสุไหงโกลก 2 5.00 
5. อ าเภอเจาะไอร้อง 1 2.50 
6. อ าเภอยี่งอ 1 2.50 
7. อ าเภอรือเสาะ 1 2.50 
8. อ าเภอศรีสาคร 1 2.50 
9. ไม่ระบุ 24 60.00 

รวมทั้งสิ้น 40 100.00 
 
จากตารางท่ี 11 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ระบุว่าควร

สร้างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส ร้อยละ 15.00 รองลงมา คือ อ าเภอตากใบ อ าเภอบาเจาะ และ 
อ าเภอสุไหงโกลก ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.00 และอ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอยี่งอ อ าเภอรือเสาะ 
และอ าเภอศรีสาคร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อ าเภอในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอกงหรา 3 7.89 
2. อ าเภอป่าบอน 3 7.89 
3. อ าเภอควนขนุน 2 5.26 
4. อ าเภอป่าพะยอม 2 5.26 
5. อ าเภอเมืองพัทลุง 2 5.26 
6. อ าเภอศรีนครินทร์ 2 5.26 
7. อ าเภอตะโหมด 1 2.64 
8. อ าเภอปากพะยูน 1 2.64 
9. ไม่ระบุ 22 57.90 

รวมทั้งสิ้น 38 100.00 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอกงหราและอ าเภอป่าบอน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.89 รองลงมา คือ อ าเภอ
ควนขนุน อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอศรีนครินทร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.26 
และอ าเภอตะโหมดและอ าเภอปากพะยูน ในสัดส่วนทีเ่ท่ากัน ร้อยละ 2.64 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอโคกโพธิ์ 2 5.41 
2. อ าเภอปะนาเระ 2 5.41 
3. อ าเภอเมืองปัตตานี 2 5.41 
4. อ าเภอทุ่งยางแดง 1 2.70 
5. อ าเภอสายบุรี 1 2.70 
6. อ าเภอไม้แก่น 1 2.70 
7. อ าเภอยะหริ่ง 1 2.70 
8. ไม่ระบุ 27 72.97 

รวมทั้งสิ้น 37 100.00 
 
จากตารางท่ี 13 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอเมืองปัตตานี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 
5.41 รองลงมา คือ อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอสายบุรี อ าเภอไม้แก่น และอ าเภอยะหริ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
ร้อยละ 2.70 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อ าเภอในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอปะเหลียน 6 16.66 
2. อ าเภอนาโยง 2 5.56 
3. อ าเภอเมืองตรัง 2 5.56 
4. อ าเภอสิเกา 2 5.56 
5. อ าเภอห้วยยอด 2 5.56 
6. อ าเภอกันตงั 1 2.77 
7. อ าเภอย่านตาขาว 1 2.77 
8. ไม่ระบุ 20 55.56 

รวมทั้งสิ้น 36 100.00 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพ้ืนที่อ าเภอปะเหลียน ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอสิเกา  
อ าเภอห้วยยอด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.56 และอ าเภอกันตังและอ าเภอย่านตาขาว ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ร้อยละ 2.77 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอท่าแซะ 7 20.60 
2. อ าเภอปะทิว 2 5.88 
3. อ าเภอเมืองชุมพร 2 5.88 
4. อ าเภอสวี 2 5.88 
5. อ าเภอหลังสวน 2 5.88 
6. อ าเภอทุ่งตะโก 1 2.94 
7. อ าเภอละแม 1 2.94 
8. ไม่ระบุ 17 50.00 

รวมทั้งสิ้น 34 100.00 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ ร้อยละ 20.60 รองลงมา คือ อ าเภอปะทิว อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี 
และอ าเภอหลังสวน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.88 และอ าเภอทุ่งตะโกและอ าเภอละแม ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ร้อยละ 2.94 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาท่ีสมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

อ าเภอในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอตะกั่วป่า 3 13.64 
2. อ าเภอท้ายเหมือง 3 13.64 
3. อ าเภอตะกั่วทุ่ง 1 4.54 
4. อ าเภอทับปุด 1 4.54 
5. ไม่ระบุ 14 63.64 

รวมทั้งสิ้น 22 100.00 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอตะกั่วป่าและอ าเภอท้ายเหมือง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 13.64 รองลงมา คือ 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอทับปุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.54 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอกระบุรี 5 23.81 
2. อ าเภอกะเปอร์ 2 9.52 
3. อ าเภอเมืองระนอง 2 9.52 
4. อ าเภอละอุ่น 1 4.76 
5. ไม่ระบุ 11 52.39 

รวมทั้งสิ้น 21 100.00 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอกระบุรี ร้อยละ 23.81 รองลงมา คือ อ าเภอกะเปอร์และอ าเภอเมืองระนอง  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 9.52 และอ าเภอละอุ่น ร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตท่ีสมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดภูเก็ตที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอกะทู้ 3 16.67 
2. อ าเภอเมืองภูเก็ต 3 16.67 
3. อ าเภอถลาง 1 5.56 
4. ไม่ระบุ 11 61.10 

รวมทั้งสิ้น 18 100.00 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง 

ในพ้ืนที่อ าเภอกะทู้และอ าเภอเมืองภูเก็ต ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อ าเภอถลาง  
ร้อยละ 5.56 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ าเภอในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอควนกาหลง 3 20.00 
2. อ าเภอมะนัง 1 6.67 
3. อ าเภอละงู 1 6.67 
4. ไม่ระบุ 10 66.66 

รวมทั้งสิ้น 15 100.00 
 

จากตารางท่ี 19 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

ในพ้ืนที่อ าเภอควนกาหลง ร้อยละ 20.00 รองลงมา คือ อ าเภอมะนังและอ าเภอละงู ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ร้อยละ 6.67 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 20 เหตุผลที่ตัวอย่างเลือกพ้ืนทีส่ าหรับการสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  
เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

ระบุเหตุผล 939 77.73 
1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 560 59.64 
2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหิน

ได้สะดวก 
402 42.81 

3. ประชาชนในพื้นท่ีจะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้า 

111 11.82 

4. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 57 6.07 
5. อ่ืน ๆ เช่น เพราะยังไม่มีโรงไฟฟ้า พ้ืนที่มีความเหมาะสม 

 ไม่ใช่แหล่งชุมชน และพ้ืนที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อย  
46 4.90 

ไม่ระบุเหตุผล 269 22.27 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ จ านวน 1,208 ตัวอย่าง 
และตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลได้มากกว่า 1 เหตุผล 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพ้ืนที่อยู่แล้ว 

ร้อยละ 59.64 รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งถ่านหินได้สะดวก ร้อยละ 42.81 
และประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 11.82 ตามล าดับ 
 
  



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
จังหวัดในภาคใต้ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

ระบจุังหวัด 1,125 93.13 
1. สงขลา 203 18.04 
2. สุราษฎร์ธานี 170 15.11 
3. นครศรีธรรมราช 164 14.58 
4. ประจวบคีรีขันธ์ 102 9.07 
5. กระบี่ 91 8.09 
6. ชุมพร 77 6.84 
7. นราธิวาส 65 5.78 
8. พัทลุง 54 4.80 
9. ตรัง 52 4.62 
10. พังงา 47 4.18 
11. ปัตตานี 45 4.00 
12. ยะลา 42 3.73 
13. ระนอง 42 3.73 
14. ภูเก็ต 25 2.22 
15. สตูล 24 2.13 

ไม่ระบจุังหวัด 83 6.87 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหต ุ: เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 1,208 ตัวอย่าง  
 และตัวอย่างสามารถเลือกตอบพ้ืนที่ได้มากกว่า 1 พ้ืนที ่

 
จากตารางท่ี 21 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้าง

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ร้อยละ 18.04 รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ร้อยละ 15.11 และจังหวัดครศรีธรรมราช ร้อยละ 14.58 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตารางที่ 22 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดสงขลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอจะนะ 67 33.00 
2. อ าเภอระโนด 12 5.91 
3. อ าเภอหาดใหญ่ 10 4.93 
4. อ าเภอเทพา 8 3.94 
5. อ าเภอเมืองสงขลา 5 2.46 
6. อ าเภอสทิงพระ 3 1.48 
7. อ าเภอนาหม่อม 2 0.99 
8. อ าเภอสะเดา 2 0.99 
9. อ าเภอสิงหนคร 2 0.99 
10. อ าเภอกระแสสินธุ์ 1 0.49 
11. อ าเภอบางกล่ า 1 0.49 
12. อ าเภอสะบ้าย้อย 1 0.49 
13. ไมร่ะบุ 89 43.84 

รวมทั้งสิ้น 203 100.00 
 
จากตารางท่ี 22 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ ร้อยละ 33.00 รองลงมา คือ อ าเภอระโนด ร้อยละ 5.91 และอ าเภอ
หาดใหญ่ ร้อยละ 4.93 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานทีี่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอดอนสัก 12 7.06 
2. อ าเภอพุนพิน 7 4.12 
3. อ าเภอท่าชนะ 6 3.53 
4. อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 4 2.35 
5. อ าเภอเกาะสมุย 4 2.35 
6. อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 2.35 
7. อ าเภอเคียนซา 3 1.76 
8. อ าเภอคีรีรัฐนิคม 2 1.18 
9. อ าเภอไชยา 1 0.59 
10. อ าเภอท่าฉาง 1 0.59 
11. อ าเภอบ้านนาสาร 1 0.59 
12. พนม 1 0.59 
13. อ าเภอพระแสง 1 0.59 
14. อ าเภอวิภาวดี 1 0.59 
15. อ าเภอเวียงสระ 1 0.59 
16. ไม่ระบุ 121 71.17 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
 
จากตารางท่ี 23 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ ่

ระบุว่าควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก ร้อยละ 7.06 รองลงมา คือ อ าเภอพุนพิน ร้อยละ 4.12 และ
อ าเภอท่าชนะ ร้อยละ 3.53 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สมควรสร้างเปน็โรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอขนอม 26 15.85 
2. อ าเภอปากพนัง 7 4.27 
3. อ าเภอชะอวด 6 3.66 
4. อ าเภอทุ่งสง 6 3.66 
5. อ าเภอหัวไทร 6 3.66 
6. อ าเภอท่าศาลา 5 3.05 
7. อ าเภอฉวาง 2 1.22 
8. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2 1.22 
9. อ าเภอลานสกา 2 1.22 
10. อ าเภอทุ่งใหญ่ 1 0.61 
11. อ าเภอนบพิต า 1 0.61 
12. อ าเภอร่อนพิบูลย์ 1 0.61 
13. อ าเภอสิชล 1 0.61 
14. ไม่ระบุ 98 59.75 

รวมทั้งสิ้น 164 100.00 
 
จากตารางท่ี 24 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอขนอม ร้อยละ 15.85 รองลงมา คือ อ าเภอปากพนัง ร้อยละ 
4.27 และอ าเภอชะอวด อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอหัวไทร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.66 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สมควรสร้างเปน็โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอบางสะพาน 14 13.73 
2. อ าเภอหัวหิน 6 5.88 
3. อ าเภอปราณบุรี 3 2.94 
4. อ าเภอกุยบุรี 2 1.96 
5. อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 1.96 
6. อ าเภอบางสะพานน้อย 1 0.98 
7. อ าเภอสามร้อยยอด 1 0.98 
8. ไมร่ะบุ 73 71.57 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 25 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ส่วนใหญ่ระบุว่าควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน ร้อยละ 13.73 รองลงมา คือ อ าเภอหัวหิน ร้อยละ 
5.88 และอ าเภอปราณบุร ีร้อยละ 2.94 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดกระบี่ที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดกระบ่ีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอเหนือคลอง 12 13.19 
2. อ าเภออ่าวลึก 8 8.79 
3. อ าเภอเขาพนม 5 5.49 
4. อ าเภอเกาะลันตา 4 4.40 
5. อ าเภอเมืองกระบี่ 3 3.30 
6. อ าเภอล าทับ 2 2.20 
7. อ าเภอปลายพระยา 2 2.20 
8. ไม่ระบุ 55 60.44 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
 
จากตารางท่ี 26 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอเหนือคลอง ร้อยละ 13.19 รองลงมา คือ อ าเภออ่าวลึก ร้อยละ 8.79 และอ าเภอ
เขาพนม ร้อยละ 5.49 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดชุมพรที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอหลังสวน 8 10.39 
2. อ าเภอท่าแซะ 6 7.79 
3. อ าเภอปะทิว 5 6.49 
4. อ าเภอเมืองชุมพร 3 3.90 
5. อ าเภอสวี 3 3.90 
6. อ าเภอทุ่งตะโก 2 2.60 
7. อ าเภอละแม 1 1.30 
8. อ าเภอพะโต๊ะ 1 1.30 
9. ไม่ระบุ 48 62.33 

รวมทั้งสิ้น 77 100.00 
 
 
 
 
 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากตารางท่ี 27 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในอ าเภอหลังสวน ร้อยละ 10.39 รองลงมา คือ อ าเภอท่าแซะ ร้อยละ 7.79 และอ าเภอปะทิว 
ร้อยละ 6.49 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 28 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดนราธิวาสที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอเมืองนราธิวาส 32 49.22 
2. อ าเภอตากใบ 2 3.08 
3. อ าเภอบาเจาะ 2 3.08 
4. อ าเภอเจาะไอร้อง 1 1.54 
5. อ าเภอยี่งอ 1 1.54 
6. อ าเภอรือเสาะ 1 1.54 
7. อ าเภอศรีสาคร 1 1.54 
8. อ าเภอสุคิริน 1 1.54 
9. ไม่ระบุ 24 36.92 

รวมทั้งสิ้น 65 100.00 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ ่

ระบุว่า ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส ร้อยละ 49.22 รองลงมา คือ อ าเภอตากใบและอ าเภอ 
บาเจาะ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.08 และ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอยี่งอ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอ 
ศรีสาคร และอ าเภอสุคิริน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 1.54 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดพัทลุงที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอควนขนุน 10 18.53 
2. อ าเภอกงหรา 7 12.96 
3. อ าเภอป่าพะยอม 4 7.41 
4. อ าเภอตะโหมด 2 3.70 
5. อ าเภอบางแก้ว 2 3.70 
6. อ าเภอปากพะยูน 2 3.70 
7. อ าเภอป่าบอน 2 3.70 
8. อ าเภอศรีนครินทร์ 2 3.70 
9. อ าเภอเขาชัยสน 1 1.85 
10. อ าเภอเมืองพัทลุง 1 1.85 
11. ไม่ระบุ 21 38.90 

รวมทั้งสิ้น 54 100.00 



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 
   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”     22 

จากตารางท่ี 29 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอควนขนุน ร้อยละ 18.53 รองลงมา คือ อ าเภอกงหรา ร้อยละ 12.96 และอ าเภอ
ป่าพะยอม ร้อยละ 7.41 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดตรังที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอปะเหลียน 6 11.54 
2. อ าเภอห้วยยอด 4 7.69 
3. อ าเภอวังวิเศษ 3 5.77 
4. อ าเภอสิเกา 3 5.77 
5. อ าเภอย่านตาขาว 2 3.85 
6. อ าเภอกันตงั 1 1.92 
7. อ าเภอนาโยง 1 1.92 
8. อ าเภอเมืองตรัง 1 1.92 
9. อ าเภอรัษฎา 1 1.92 
10. ไม่ระบุ 30 57.70 

รวมทั้งสิ้น 52 100.00 
 
จากตารางท่ี 30 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง  ส่วนใหญ ่

ระบุว่า ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอปะเหลียน ร้อยละ 11.54 รองลงมา คือ อ าเภอห้วยยอด ร้อยละ 7.69 
และอ าเภอวังวิเศษและอ าเภอสิเกา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.77 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดพังงาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอท้ายเหมือง 7 14.89 
2. อ าเภอตะกั่วป่า 4 8.51 
3. อ าเภอคุระบุรี 3 6.38 
4. อ าเภอเมืองพังงา 3 6.38 
5. อ าเภอเกาะยาว 2 4.26 
6. อ าเภอทับปุด 2 4.26 
7. อ าเภอกะปง 1 2.13 
8. อ าเภอตะกั่วทุ่ง 1 2.13 
9. ไม่ระบุ 24 51.06 

รวมทั้งสิ้น 47 100.00 
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จากตารางท่ี 31 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอท้ายเหมือง ร้อยละ 14.89 รองลงมา คือ อ าเภอตะกั่วป่า ร้อยละ 8.51 และ 
อ าเภอคุระบุรีและอ าเภอเมืองพังงา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.38 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ
อ าเภอในจังหวัดปัตตานีที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอสายบุรี 4 8.89 
2. อ าเภอเมืองปัตตานี 3 6.68 
3. อ าเภอโคกโพธิ์ 2 4.44 
4. อ าเภอปะนาเระ 2 4.44 
5. อ าเภอหนองจิก 2 4.44 
6. อ าเภอทุ่งยางแดง 1 2.22 
7. อ าเภอไม้แก่น 1 2.22 
8. อ าเภอยะรัง 1 2.22 
9. อ าเภอยะหริ่ง 1 2.22 
10. ไม่ระบุ 28 62.23 

รวมทั้งสิ้น 45 100.00 
 

จากตารางท่ี 32 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนทีอ่ าเภอสายบุรี ร้อยละ 8.89 รองลงมา คือ อ าเภอเมืองปัตตานี ร้อยละ 6.68 และอ าเภอ
โคกโพธิ์ อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอหนองจิก ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 33 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดยะลาที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอเบตง 5 11.90 
2. อ าเภอรามัน 3 7.14 
3. อ าเภอบันนังสตา 2 4.76 
4. อ าเภอกรงปินัง 1 2.38 
5. อ าเภอเมืองยะลา 1 2.38 
6. ไม่ระบุ 30 71.44 

รวมทั้งสิ้น 42 100.00 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอเบตง ร้อยละ 11.90 รองลงมา คือ อ าเภอรามัน ร้อยละ 7.14 และอ าเภอ
บันนังสตา ร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 34 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดระนองที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 

1. อ าเภอกระบุรี 5 11.90 
2. อ าเภอกะเปอร์ 5 11.90 
3. อ าเภอเมืองระนอง 2 4.76 
4. อ าเภอละอุ่น 2 4.76 
5. อ าเภอสุขส าราญ 2 4.76 
6. ไม่ระบุ 26 61.90 

รวมทั้งสิ้น 42 100.00 
 
จากตารางท่ี 34 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ระบุว่า 

ควรสร้างในพ้ืนที่อ าเภอกระบุรีและอ าเภอกะเปอร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.90 รองลงมา คือ  
อ าเภอเมืองระนอง อ าเภอละอุ่น และอ าเภอสุขส าราญ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 35 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

อ าเภอในจังหวัดภูเก็ตที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอกะทู้ 4 16.00 
2. อ าเภอเมืองภูเก็ต 4 16.00 
3. อ าเภอถลาง 4 16.00 
4. ไม่ระบุ 13 52.00 

รวมทั้งสิ้น 25 100.00 
 
จากตารางท่ี 35 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในอ าเภอกะทู้ อ าเภอเมืองภูเก็ต และอ าเภอถลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 36 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อ าเภอในจังหวัดสตูลที่สมควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอละงู 4 16.67 
2. อ าเภอควนกาหลง 2 8.33 
3. อ าเภอทุ่งหว้า 2 8.33 
4. อ าเภอท่าแพ 1 4.17 
5. อ าเภอมะนัง 1 4.17 
6. อ าเภอเมืองสตูล 1 4.17 
7. ไม่ระบุ 13 54.17 

รวมทั้งสิ้น 24 100.00 
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จากตารางท่ี 36 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ระบุว่า

ควรสร้างในอ าเภอละงู ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ อ าเภอควนกาหลงและอ าเภอทุ่งหว้า ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ร้อยละ 8.33 และอ าเภอท่าแพ อ าเภอมะนัง และอ าเภอเมืองสตูล ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 
4.17 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 37 เหตุผลทีต่ัวอย่างเลือกพ้ืนทีส่ าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้  

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ระบุเหตุผล 1,137 94.12 

1. มีพ้ืนที่อยู่แล้ว 643 56.55 
2. มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้

สะดวก 
582 51.19 

3. ประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 141 12.40 
4. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการให้สร้าง 67 5.89 
5. อ่ืน ๆ เช่น ยังไม่มีโรงไฟฟ้า พื้นที่มีความเหมาะสม 

เป็นศูนย์กลางของภาคใต้  
และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เยอะ  

37 3.25 

ไม่ระบุเหตุผล 71 5.88 
รวมทั้งสิ้น 1,208 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 1,208 ตัวอย่าง  
และตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลไดม้ากกว่า 1 เหตุผล 

 
จากตารางท่ี 37 พบว่า 
ตัวอย่างที่เห็นว่าควรสร้างเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีพ้ืนที่

อยู่แล้ว ร้อยละ 56.55 รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ชายทะเลที่สามารถสร้างท่าเรือและขนส่งก๊าซได้สะดวก  
ร้อยละ 51.19 และประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ร้อยละ 12.40 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 38 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในพื้นที่อ าเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 656 32.52 
ไม่ยอมรับ 1,359 67.38 
เหตุผล    

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน  1,240 91.24 
2. อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  
467 34.36 

3. ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง  299 22.00 
4. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  292 21.49 
5. อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ไม่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า  

ควรสร้างโรงไฟฟ้าให้ห่างจากชุมชน แต่บางส่วน
ให้เหตุผลว่าต้องดูก่อนว่ามีผลกระทบหรือไม่ 
และมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

14 1.03 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2 0.10 
รวมทั้งสิน้ 2,017 100.00 

หมายเหตุ : ตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 38 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับชุมชน 

ร้อยละ 67.38 ในขณะที่บางส่วนยอมรับได ้ร้อยละ 32.52 
โดยในจ านวนตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ

ชุมชน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน ร้อยละ 91.24 
รองลงมา คืออาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ ร้อยละ 
34.36 และก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพประมง ร้อยละ 22.00 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 39 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ใน 

พื้นที่อ าเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 1,375 68.17 
ไม่ยอมรับ 641 31.78 
เหตุผล    

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน  548 85.49 
2. อาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  
259 40.41 

3. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  139 21.68 
4. อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ไม่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า 15 2.34 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1 0.05 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

หมายเหตุ : ตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 39 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้กับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง

กับชุมชน ร้อยละ 68.17 ในขณะที่บางส่วนไม่ยอมรับ ร้อยละ 31.78 
โดยในจ านวนตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่

ใกล้เคียงกับชุมชน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน ร้อยละ 
85.49 รองลงมา คืออาจเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  
ร้อยละ 40.41 และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 21.68 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 40 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในการผลิตไฟฟ้า 
ส าหรับภาคใต้ 
พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุด 

ในการผลิตไฟฟ้าส าหรับภาคใต้ 
จ านวน ร้อยละ 

โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์)  740 36.69 
ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา) 553 27.42 
พลังงานลม  276 13.68 
ขยะ  231 11.45 
พลังงานน้ า  167 8.28 
ก๊าซชีวภาพ  45 2.23 
ไม่ระบ ุ 5 0.25 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าส าหรับภาคใต้ 

คือ โซล่าเซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์) ร้อยละ 36.69 รองลงมา คือ ชีวมวล (เช่น ปาล์ม ยางพารา)  
ร้อยละ 27.42 และพลังงานลม ร้อยละ 13.68 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 41 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 กับชุมชนของตัวอย่าง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 
พื้นที่อ าเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

ยอมรับได้ 1,275 63.21 
ไม่ยอมรับ 742 36.79 
เหตุผล   

1. ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน 703 94.74 
2. อาจเกิดการขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า 127 17.12 
3. อ่ืน ๆ เช่น กลัวว่าวัตถุดิบอาจไม่เพียงพอต่อการผลิต 

กลัวค่าไฟแพงขึ้น พ้ืนที่ในชุมชนเหมาะกับการ
สร้างโรงไฟฟ้า และมีชาวบ้านบางส่วนประท้วง
กันอยู่ไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า 

14 1.89 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
หมายเหตุ : ตัวอย่างสามารถเลือกตอบเหตุผลของการไม่ยอมรับได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

จากตารางท่ี 41 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับได้กับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ

ชุมชน รอ้ยละ 63.21 ในขณะที่บางส่วนไม่ยอมรับ ร้อยละ 36.79 ตามล าดับ 
โดยในจ านวนตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่อ าเภอหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ 

ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ าแก่ชุมชน ร้อยละ 94.74 รองลงมา คือ
อาจเกิดการขโมยวัตถุดิบมาขายให้โรงไฟฟ้า ร้อยละ 17.12 และอ่ืน ๆ เช่น กลัวว่าวัตถุดิบอาจไม่เพียงพอ
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ต่อการผลิต กลัวค่าไฟแพงขึ้น พ้ืนที่ในชุมชนเหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้า และมีชาวบ้านบางส่วนประท้วง
กันอยู่ไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า ร้อยละ 1.89 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 42 ความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ทีมี่ความเหมาะสมและเป็นไปได ้
ทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จ านวน ร้อยละ 

1. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  

742 36.79 

2. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน 
(ก๊าซธรรมชาติ)  

501 24.84 

3. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลักและเสริมด้วย
พลังงานหมุนเวียน  

328 16.26 

4. ไม่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพ่ิมจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

315 15.62 

5. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วยโรงไฟฟ้าฐาน 
(ถ่านหิน)  

62 3.07 

6. พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ถ่านหิน) เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังงาน
หมุนเวียน  

62 3.07 

7. อ่ืน ๆ เช่น พัฒนาพลังงานชีวมวล เพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
โซล่าเซลล์ในแต่ละชุมชน 

6 0.30 

8. ไม่ระบุ 1 0.05 
รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 

 
จากตารางท่ี 42 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีความเหมาะสม

และเป็นไปได้ คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น โดยไม่ต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ร้อยละ 36.79 รองลงมา คือ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และเสริมด้วย
โรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) ร้อยละ 24.84 และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (ก๊าซธรรมชาติ) เป็นหลัก และ
เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 16.26 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 43 ความคิดเห็นของตัวอย่างเก่ียวกับการยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

การยินดีจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น จ านวน ร้อยละ 
ยินดีจ่าย 1,205 59.74 
ไม่ยินดีจ่าย 812 40.26 

รวมทั้งสิ้น 2,017 100.00 
 

จากตารางท่ี 43 พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น หากทางเลือกการผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 

ร้อยละ 59.74 ในขณะที่บางส่วนไม่ยินดีจ่าย ร้อยละ 40.26 
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