
โรงไฟฟ�าฐาน 40%

โรงไฟฟ�าฐาน 60%

การผสมผสาน

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์

ไมม่กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�าฐาน (โรงไฟฟ�าขนาดใหญ)่
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีนทั�งหมด

สถานการณป์กติ Business as usual (BAU)
ไมม่กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�า

การผสมผสาน
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 60%

โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 40%

3.1

3.2

4.1

4.2

เชื�อเพลิงถ่านหนิ

เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

เชื�อเพลิงถ่านหนิ

เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ



ขอ้เสยี/
ขอ้จาํกัด

ชุมชนมรีายได้จากการมโีรงไฟฟ�าพลังงาน
หมุนเวยีน 0.2% ต่อป�
การจา้งงานเพิ�มขึ�นในสว่นของโรงไฟฟ�าพลังงาน
หมุนเวยีนและการจดัหาวตัถดุบิ 7,376 คน
ก่อใหญเ่กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมนอ้ยกวา่
พลังงานฟอสซลิ
การพฒันาพลังงานหมุนเวยีนบางประเภทชว่ยลด
ปรมิาณมูลฝอยตกค้าง
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีนสามารถกระจายตัวไปยงั
ชุมชนในพื�นที�หา่งไกล

ขอ้ดี

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 

ไมม่กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�าฐาน (โรงไฟฟ�าขนาดใหญ่)
ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ�า

2

พลังงานหมุนเวยีนบางประเภท เชน่ ชวีมวล
และ ขยะ อาจก่อใหเ้กิด ฝุ�นละออง ก๊าซ และ
เขมา่ควนั เป�นต้น
การควบคมุมลพษิและการบรหิารจดัการโรง
ไฟฟ�าขนาดเล็ก มขีอ้จาํกัดทางกฏหมาย
ต้องมกีารลงทนุระบบกักเก็บพลังงานรว่มกับ
ระบบ Smart grit เพื�อรกัษาเสถียรภาพใน
การผลิตไฟฟ�า

ราคาค่าไฟฟ�า 
6.22*

บาทต่อหน่วย *ราคาค่าไฟฟ�า 6.22 บาทต่อหน่วย 
  คิดรวมกับการผลิตไฟฟ�าในป�จจุบนัแล้ว
*ราคาสงูที�สดุเมื�อเปรยีบเทียบกับทางเลือกอื�น

ผลกระทบต่อ
สิ�งแวดล้อม
น้อยกวา่



ขอ้เสยี/
ขอ้จาํกัด

ขอ้ดี

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 
พฒันาพลังงานไฟฟ�าแบบ ผสมผสาน
ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 60
ใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหนิในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 40

3.1

ราคาค่าไฟฟ�า
4.49* 

บาทต่อหน่วย

ชุมชนมรีายได้จากการมโีรงไฟฟ�าถ่านหนิ 0.152% ต่อป�
จากโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 0.12% ต่อป�
การจา้งงานเพิ�มขึ�นในสว่นของโรงไฟฟ�าและการจดัหา
วตัถดุบิ 5,258 คน
พลังงานหมุนเวยีนมศัีกยภาพเพยีงพอในการผลิตไฟฟ�า
ระบบไฟฟ�ามคีวามเสถียร
ชว่ยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากโรงไฟฟ�าฐาน
มมีาตรฐานและกฏหมายที�ชดัเจนการปลดปล่อยมลพษิ
สาํหรบัโรงไฟฟ�าฐาน

*ราคาค่าไฟฟ�าสงูเป�นอันดับ 3 ใน 5 ของทางเลือก

มกีารต่อต้าน
โรงไฟฟ�า
ถ่านหิน

โรงไฟฟ�าฐานอาจก่อผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
ซึ�งสง่ผลต่อการท่องเที�ยว ประมง เกษตร และ
การดาํเนนิชวีติของประชาชน

ต้องนาํเขา้ถ่านหนิจากต่างประเทศ
โรงไฟฟ�าถ่านหนิไมส่ามารถปรบั เพิ�ม/ลด การ
ผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ�าได้
การลงทนุเทคโนโลยปี�องกันและบาํบดัมลพษิที�
มปีระสทิธภิาพสงู อาจไมคุ่้มค่าสาํหรบัโรง
ไฟฟ�าขนาดเล็ก
การควบคมุมลพษิของโรงไฟฟ�าขนาดเล็กมขีอ้
จาํกัดทางดา้นกฏหมาย

(ผลการตรวจวดัในป�จจุบนัมค่ีามลพษิไมเ่กินมาตรฐาน)



ขอ้เสยี/
ขอ้จาํกัด

ชุมชนมรีายได้จากการมโีรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติ 0.364%
ต่อป� จากโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 0.12% ต่อป�
การจา้งงานเพิ�มขึ�นในสว่นของโรงไฟฟ�าและการจดัหา
วตัถดุบิ 4,625 คน
พลังงานหมุนเวยีนมศัีกยภาพเพยีงพอในการผลิตไฟฟ�า
ระบบไฟฟ�ามคีวามเสถียร
เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมมากกวา่
โรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติสามารถปรบั เพิ�ม/ลด การผลิต
เพื�อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ�าได้
มมีาตรฐานและกฏหมายที�ชดัเจนการปลดปล่อยมลพษิ
สาํหรบัโรงไฟฟ�าฐาน

ขอ้ดี

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 
พฒันาพลังงานไฟฟ�าแบบ ผสมผสาน
ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 60
ใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 40

3.2

ต้องนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
การลงทนุเทคโนโลยปี�องกันและบาํบดัมลพษิที�
มปีระสทิธภิาพสงู อาจไมคุ่้มค่าสาํหรบัโรง
ไฟฟ�าขนาดเล็ก
การควบคมุมลพษิของโรงไฟฟ�าขนาดเล็กมขีอ้
จาํกัดทางดา้นกฏหมาย

ราคาค่าไฟฟ�า
4.65* 

บาทต่อหน่วย *ราคาค่าไฟฟ�าสงูเป�นอันดับ 2 ใน 5 ทางเลือก

ไมม่กีารต่อต้าน
โรงไฟฟ�า

ก๊าซธรรมชาติ



ขอ้เสยี/
ขอ้จาํกัด

ชุมชนมรีายได้จากการมโีรงไฟฟ�าถ่านหนิ 0.228% ต่อป�
จากโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 0.08% ต่อป�
การจา้งงานเพิ�มขึ�นในสว่นของโรงไฟฟ�าและการจดัหา
วตัถดุบิ 4,203 คน
ระบบไฟฟ�ามคีวามเสถียรมากกวา่
โรงไฟฟ�าฐานมกีารควบคมุการปล่อยมลพษิดีกวา่และมี
กฏหมายควบคมุชดัเจน
มคีวามคุ้มค่าในการลงทนุเทคโนโลยทีี�มปีระสทิธภิาพสงู
ศักยภาพพลังงานหมุนเวยีนเพยีงพอต่อการผลิต
ไฟฟ�า เพื�อเสรมิในชว่งที�มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ�าสงู

ขอ้ดี

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 
พฒันาพลังงานไฟฟ�าแบบ ผสมผสาน
ใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหนิในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 60
ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 40

4.1

ราคาค่าไฟฟ�า
4.21* 

บาทต่อหน่วย
*ราคาค่าไฟฟ�าตํ�าที�สดุเมื�อเทียบกับทางเลือกอื�น

มกีารต่อต้าน
โรงไฟฟ�า
ถ่านหิน

โรงไฟฟ�าฐานอาจก่อผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
ซึ�งสง่ผลต่อการท่องเที�ยว ประมง เกษตร และ
การดาํเนนิชวีติของประชาชน

ต้องนาํเขา้ถ่านหนิจากต่างประเทศ
โรงไฟฟ�าถ่านหนิไมส่ามารถปรบั เพิ�ม/ลด การ
ผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ�าได้
การลงทนุเทคโนโลยปี�องกันและบาํบดัมลพษิที�
มปีระสทิธภิาพสงู อาจไมคุ่้มค่าสาํหรบัโรง
ไฟฟ�าขนาดเล็ก
การควบคมุมลพษิของโรงไฟฟ�าขนาดเล็ก     
 มขีอ้จาํกัดทางด้านกฏหมาย

(ผลการตรวจวดัในป�จจุบนัมค่ีามลพษิไมเ่กินมาตรฐาน)



ขอ้เสยี/
ขอ้จาํกัด

ชุมชนมรีายได้จากการมโีรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติ 0.5%
ต่อป� จากโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน 0.08% ต่อป�
การจา้งงานเพิ�มขึ�นในสว่นของโรงไฟฟ�าและการจดัหา
วตัถดุบิ 3,703 คนระบบไฟฟ�ามคีวามเสถียรมาก
เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมมากกวา่
ไมม่กีารคัดค้านจากประชาชน
ชุมชนมรีายได้และการจา้งงานเพิ�มขึ�นจากการขายเชื�อ
เพลิง สาํหรบัพลังงานหมุนเวยีน
โรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติสามารถปรบั เพิ�ม/ลด การผลิต
เพื�อตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ�าได้
มมีาตรฐานและกฏหมายที�ชดัเจนการปลดปล่อยมลพษิ
สาํหรบัโรงไฟฟ�าฐาน

ต้องนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
เนื�องจากปรมิาณสาํรองในประเทศมไีมม่ากพอ
การลงทนุเทคโนโลยปี�องกันและบาํบดัมลพษิที�
มปีระสทิธภิาพสงู อาจไมคุ่้มค่าสาํหรบัโรง
ไฟฟ�าขนาดเล็ก
การควบคมุมลพษิของโรงไฟฟ�าขนาดเล็กมขีอ้
จาํกัดทางดา้นกฏหมาย

ขอ้ดี

ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 4.2

ราคาค่าไฟฟ�า
4.46* 

บาทต่อหน่วย

*ราคาค่าไฟฟ�าเป�นอันดับ 4 ใน 5 ทางเลือก

พฒันาพลังงานไฟฟ�าแบบ ผสมผสาน
ใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 60
ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ�า รอ้ยละ 40

ต้องนาํเขา้
ก๊าซธรรมชาติ
จากต่างประเทศ



การปล่อยมลพษิ
(MMTCO Eq)2

การปล่อยมลพษิ
เพิ�มขึ�นเทียบกับ
ภาคใต้ในป�จจุบนั

การยอมรบั
ของประชาชน

ทางเลือกที� 3.1 4.13.2 4.2
ราคาค่าไฟฟ�า

รายไดจ้ากโรงไฟฟ�า

การจา้งงาน

2

สรุปทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์

6.22 4.49 4.65 4.464.21

RE +0.2% Coal +0.152%
RE +0.12%

NG +0.364%
RE +0.12%

Coal +0.228%
RE +0.08%

NG +0.5%
RE +0.08%

7,376 คน 5,258 คน 4,625 คน 4,203 คน 3,703 คน

0.3 1.3 0.9 1.8 1.2

0.73% 3.17% 2.2% 4.4% 2.93%

ทางเลือกใดเหมาะสมที�สดุ


