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การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

 
 
 

 

กรณีปกติ (BAU) ไม่มี
การพัฒนาโรงไฟฟ้า

นอกเหนือจากปัจจุบัน 

โรงไฟฟ้าใหม่ท้ังหมด
เป็นพลังงานหมุนเวียน 

เอาถ่านหิน ไม่เอาถ่านหิน 

ถ่านหิน+ 
พลังงานหมุนเวียน 

ก๊าซธรรมชาติ+
พลังงานหมุนเวียน 

ไม่มีโรงไฟฟ้าฐานสร้างใหม่  เอาถ่านหินหรือไม่ (Q3) 

มี ไม่ม ี

ควรมีโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่ (Q2) 

มี ไม่ม ี

ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่ (Q1) 
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ตัวชี้วัดและขอ้มลูประกอบในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มิติ

1.

เศรษฐกิจ

3.    
สิ่งแวดล้อม

4. ความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/

เทคโนโลยี

2.       
สังคม/สุขภาพ

✓ รายไดใ้นภาพรวมของภาคใต้ 
✓ การจ้างงาน 
✓ การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว/

ประมง/เกษตร 
✓ รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 
✓ ราคาค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 

✓ คุณภาพน้ำ 

✓ คุณภาพอากาศ 

✓ กากของเสีย 

✓ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

✓ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

✓ ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

✓ ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

✓ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

✓ ต้นทุนของเทคโนโลยีการผลิต/การกักเก็บพลังงาน 

✓ ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

✓ การยอมรับของประชาชน 

✓ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 
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1. มิติเศรษฐกิจ 
➢ รายได้/การจ้างงาน 

เชื้อเพลิง 

รายได้ทีเ่พิ่มขึ้น 
ของประชาชนจากการมี
โรงไฟฟ้าในภาพรวม* 

(% ต่อปี) 

อัตราการจ้างงานของโรงไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้ (คน) 
จากการมีโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากตัวอย่างโรงไฟฟ้า 

ที่มีอยู่แล้วของไทย** 
รายไดข้องชุมชนจากการขายวัตถุดบิ (บาท/ ป)ี*** 

1 MW 10 MW 700 MW 1 MW 10 MW 700 MW 
ถ่านหิน 0.38 X X 490 X X X 
ก๊าซธรรมชาต ิ 0.91 X X 140 X X X 
พลังงานหมุนเวียน 

X 
 

 
- น้ำ 0.4 4 280 X X X 
- ลม 0.6 6 420 X X X 
- แสงอาทิตย ์ 1.5 15 1,050 X X X 
- ชีวมวล 

0.20 2.2 22 1,540 

   
ข้าว (แกลบ) 13,955,380 139,553,800 9,768,766,000 
ปาล์มน้ำมัน (ทะลายปาล์ม) 483,494 4,834,940 338,445,800 
ยางพารา (ปีกไม้) 10,052,160 100,521,600 7,036,512,000 
- ก๊าซชวีภาพจากพืชพลังงาน 

X 3.6 36 X 

 
หญ้าเนเปีย ความชื้น 79.23% 19,525,800 195,258,000 X 

ทะลายปาล์มเปล่า 456,311 4,563,110 X 

- ก๊าซชวีภาพจากน้ำเสีย/ของเสยี 

X 3.6 36 X 

 
มูลโคเนื้อ 10,575,914  105,759,140  X 

มูลโคนม   10,575,914    105,759,140  X 

มูลกระบือ 11,352,467  113,524,670  X 

มูลสุกร   14,962,238    149,622,380  X 

มูลไก่  13,416,552   134,165,520  X 

มูลเป็ด  10,473,567  104,735,670  X 

มูลแพะ  10,822,686   108,226,860  X 

มูลแกะ    10,822,686  108,226,860  X 

- ขยะ X 3.3 33 X X X X 
ที่มา:  * เป็นรายได้ของประชาชนที่เพิ่มข้ึนจากทุกกิจกรรมการผลิตในภาคใต้ โดยคำนวณจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) และแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการมีโรงไฟฟ้า 2,500 MW เนื่องจาก 

การพฒันาโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบทางบวกต่อเนื่องไปตามห่วงโซ่อุปทานของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในภาคใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้รายได้ของประชาชนในกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ เพิ่มสูงข้ึน จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 ** วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการจ้างงานของโรงไฟฟ้าที่มีในปัจจุบัน 
 *** รายได้ของชุมชนคำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้คูณกับราคาเฉลี่ยของเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวมวล ในการคำนวณคิดประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เท่ากับ 20% โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ในการคำนวณคิดประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เท่ากับ 34.3 % 
 X  คือ ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตในปัจจุบัน 
หมายเหตุ:  ข้อมูลในส่วนของพลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ไม่สามารถประเมินผลต่อรายได้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านวัตถุดิบจึงไม่มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจในแต่ละปี ขณะที่ขยะไม่สามารถคำนวณผลกระทบเนื่องจากขาดข้อมูลที่จำเป็นต่อการ

คำนวณ เช่น ราคาหรือปริมาณการผลิต
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➢ เศรษฐกิจชุมชน 

เชื้อเพลิง 
การประกอบอาชีพของชุมชน 

การท่องเที่ยว การประมง เกษตรกรรม 
ถ่านหิน - มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียร แน่นอน เกิดผลดี 

ต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว (+) 
- การขนส่งและขนถ่ายถ่านหินอาจกระทบ 
การท่องเที่ยว (-) 
- การผลิตไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
การท่องเท่ียวและการบรกิารในทางอ้อม  
เช่น จากมลพษิทางอากาศ (-) 

- ไฟฟ้าที่เสถยีรเกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการประมง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย (+) 
- มลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า เช่น นำ้หล่อเย็น
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหลง่น้ำ (-) 
 

- มีพลังงานที่มีความเสถียร สามารถผลติและแปรรูป
สินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของผูบ้ริโภค (+) 
- เถ้าจากกระบวนการผลิตสามารถใช้แทนปูนขาว 
เพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน (+) 
- หากไม่มีการควบคุมระบบที่ดี มลพิษทางอากาศ 
อาจจะทำปฏิกิริยาต่อน้ำฝนเกิดเป็นฝนกรด ส่งผลต่อพืช 
ธาตุอาหาร จุลินทรีย์ ค่าความเป็นกรดดา่งของดิน (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรแน่นอนเกิดผลด ี
ต่อการประกอบธุรกิจ (+) 

- มลภาวะนอ้ย (+) 
- มีการใช้น้ำในกระบวนการหลอ่เย็นจำนวนมาก (-)  

- มีพลังงานที่มีความเสถียร สามารถผลติและแปรรูป
สินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของผูบ้ริโภค (+) 

พลังงานหมุนเวียน 
น้ำ - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว

พักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้ 
กับชุมชน (+) 
- ผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงตามความต้องการ
ของภาคธุรกจิ (-) 

- เพิ่มแหล่งการทำประมง สร้างรายได้ให้กับชุมชน (+) 
- กิจวัตรของปลามกีารเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำส่งผลกระทบต่อ 
ความหลากหลายของสัตว์น้ำ (-) 

- น้ำทีก่ักเก็บนำไปใช้เพื่อการเกษตร เกดิความมั่นคง 
ต่อการเกษตร (+) 
- อ่างเก็บนำ้ของเขื่อนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที ่
ทำการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน (-) 

ลม - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว
พักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้ 
กับชุมชน (+) 
- ผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงตามความ
ต้องการของภาคธุรกิจ (-) 

- การทำงานของกังหันลม อาจส่งผลกระทบ 
ต่อคลื่นในการส่งสัญญาณของเรือประมง (-) 

- เป็นแหล่งพลังงานสะอาดใช้พื้นที่นอ้ยไม่กระทบ 
ต่อพื้นที่เกษตรมากนกั (+) 
- พลังงานไม่มีความเสถียรทำใหก้ารใช้เครื่องมือ
การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (-) 

แสงอาทิตย์ - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ช่วยลดค่าไฟฟ้าของธุรกจิการท่องเท่ียว 
และธุรกิจทีพ่ัก โรงแรม (+) 
- สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว
พักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้ 
กับชุมชน (+) 
- ผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงตามความ
ต้องการของภาคธุรกิจ (-) 

- อาจเกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักของ 
ซากแผง โซล่าเซลล์ลงในแหล่งน้ำ (กรณีฝังกลบ) (-) 

- พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน
สำหรับการทำเกษตร (+) 
- เสียพื้นที่ในการทำการเกษตรในกรณีที่เป็นการติดตั้ง
บนพื้นดิน (-) 
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เชื้อเพลิง 
การประกอบอาชีพของชุมชน 

การท่องเที่ยว การประมง เกษตรกรรม 
ชีวมวล - มลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบ

เชิงลบในทางอ้อมต่อการท่องเท่ียว อาท ิมลพิษ
ทางอากาศ ประเภทกลิ่นเหม็น ละอองฝุ่น  
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม ้การตกหล่น
ของวัตถุดิบระหว่างการขนส่งจำพวกผลผลิต 
ทางการเกษตรหรือปศุสัตว ์รวมถึงมลพษิ 
ทางเสียง และภาพลักษณ์ของแหล่งผลิตและ
บริเวณพื้นที่รอบข้าง (-)  

- หากเถ้าจากโรงไฟฟ้าลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำ
ตื้นเขิน หากมีปริมาณมากจะทำให้นำ้เปน็ด่าง  
สัตว์น้ำตัวออ่นตาย ตัวเต็มวยัเกิดการย้ายถิ่นฐาน (-) 
 

- สามารถนำกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับพลังงานหมุนเวยีน (+) 
- เกิดอาชพีใหม่เช่นการขายวัสดุทางการเกษตรหรือ 
การผลิตพืชพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าหรอืบีบน้ำมันขายเอง 
(+) 
- ลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้กับผู้ประกอบการ 
ปาล์มน้ำมัน (+) 
- เศษเหลือใช้ทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน (-) 

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
 

- มลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า เช่น  
กลิ่นเหม็นจากการหมกั เป็นต้น ส่งผลกระทบ 
เชิงลบในทางอ้อมต่อการท่องเท่ียว (-) 
- หากมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงานได้ (+) 

- ลดปัญหาคุณภาพนำ้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ที่เกิดจากน้ำทิ้ง/ของเสีย (+) 
 

- ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรจากการนำ
ก๊าซชีวภาพมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน 
หรือจำหนา่ย (+) 
- ใช้พื้นที่ค่อนข้างมากและตอ้งมีวัตถุดิบสม่ำเสมอ (-) 
- อาจมีปัญหาด้านกลิ่นรบกวน (-) 

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสีย 

ขยะ - ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกตอ่การทอ่งเท่ียว  
อาทิ กลายเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวรปูแบบใหม่ 
ที่เน้นการศึกษา ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดี
แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่มาเยี่ยมชม (+) 
- มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีผลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว เช่น น้ำเสีย  
กลิ่นเน่าเหม็น หรือเศษวัสดุจากการรวบรวม 
หรือขนย้ายขยะ เป็นต้น (-) 

- หากมีการจัดการขยะที่นำมาผลิตไฟฟา้ไม่ถูกต้อง 
จะทำให้เกิดการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำกระทบต่อ
สัตว์น้ำ (-) 

- ขยะส่งกลิ่นเหม็น เปน็แหล่งรวมเชื้อโรค หากมีนำ้เสีย
ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือพื้นที่เกษตรจะส่งผล 
ต่อพืชผลทางการเกษตร (-) 
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➢ ค่าไฟฟ้า ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การส่ง และการจำหน่าย 
1. ต้นทุนและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานและตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
 

หมายเหตุ:  (1) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 
 (2) ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + Grid Backup Cost (0.97) 
 (3)ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + LCOS 
 (4) การคำนวณราคาค่าไฟฟ้า = ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยหน้าโรงงาน + ต้นทุนการบริหารจัดการ (0.22) + ต้นทุนระบบขนส่ง (0.17) + ต้นทุน

ระบบจำหน่าย (0.52) + ค่า Ft (0.04) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560) 

 
2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3: พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

ทางเลือกที่ 3: พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
3.1 : พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60) + ถ่านหนิ (ร้อยละ 40) 

3.2 : พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
(60%) + ก๊าซธรรมชาติ (40%) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (1) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (1) 
(ร้อยละ) 

ถ่านหิน 2.35 40.00 - - 
ก๊าซธรรมชาติ - - 3.23 40.00 
พลังงานหมุนเวียน 4.44 60.00 4.44 60.00 

- ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ(2) 3.20 17.60 3.20 17.60 
- แสงอาทิตย์ (3) 6.19 37.20 6.19 37.20 
- ลม (3) 4.91 2.40 4.91 2.40 
- ขยะ (2) 6.88 2.40 6.88 2.40 
- น้ำ (2) 2.56 0.40 2.56 0.40 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 4.10 4.45 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม (4) 5.05 5.40 
หมายเหตุ:  (1) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 
 (2) ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + grid backup cost (0.97) 
 (3) ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + LCOS 

 (4) การคำนวณราคาค่าไฟฟ้า = ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยหน้าโรงงาน + ต้นทุนการบริหารจัดการ (0.22) + ต้นทุนระบบสายส่ง (0.17) + 
ต้นทุนระบบจำหนา่ย (0.52) + ค่า Ft (0.04) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที ่10 มีนาคม 2560) 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 
ทางเลือกที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
ต้นทุน (บาท/หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) (1) 

พลังงานหมุนเวียน 4.44 100.00 
- ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ(2) 3.20 29.40 
- แสงอาทิตย์ (3) 6.19 62.00 
- ลม (3) 4.91 4.00 
- ขยะ (2) 6.88 4.00 
- น้ำ (2) 2.56 0.60 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 5.27 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม(4) 6.22 
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3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ่ 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

ทางเลือกที ่4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ่ 
4.1 ถ่านหิน (ร้อยละ 60) + 

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 40) 
4.2 ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 60) + 
พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 40) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (1) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน(1)  
(ร้อยละ) 

ถ่านหิน 2.35 60.00 - - 
ก๊าซธรรมชาติ - - 3.23 60.00 
พลังงานหมุนเวียน 4.44 40.00 4.44 40.00 

- ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ(2) 3.20 11.80 3.20 11.80 
- แสงอาทิตย์ (3) 6.19 24.80 6.19 24.80 
- ลม (3) 4.91 1.60 4.91 1.60 

- ขยะ (2) 6.88 1.60 6.88 1.60 
- น้ำ (2) 2.56 0.20 2.56 0.20 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.52 4.04 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม(4) 4.47 4.99 
หมายเหตุ:  (1) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 
 (2) ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + grid backup cost (0.97) 
 (3) ราคาต้นทุน = ราคาต้นทุนของ IRENA 2019 + LCOS 

 ((4) การคำนวณราคาค่าไฟฟ้า = ตน้ทุนการผลติเฉลี่ยหน้าโรงงาน + ต้นทุนการบริหารจดัการ (0.22) + ต้นทุนระบบ
สายส่ง (0.17) + ต้นทุนระบบจำหน่าย (0.52) + ค่า Ft (0.04) (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยข้อมูล ณ วันท่ี 
10 มีนาคม 2560) 
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2. สรุปต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาค่าไฟฟ้า 
(บาทต่อหน่วย) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
(โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นท้ังหมด 

5.27 6.22 

ทางเลือกที่ 3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) 

  

ทางเลือกที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 60% และถ่านหิน 40% 

4.10 5.05 

ทางเลือกที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 60% และก๊าซธรรมชาติ 40% 

4.45 5.40 

ทางเลือกที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการมีโรงไฟฟ้าฐาน  
(โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรือก๊าซ
ธรรมชาติ) และส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเสรมิ 

  

ทางเลือกที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 60% 
และพลังงานหมุนเวียน 40%  

3.52 4.47 

ทางเลือกที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
60% และพลังงานหมุนเวียน 40%  

4.04 4.99 

หมายเหตุ:  การคำนวณราคาคา่ไฟฟ้า = ต้นทนุการผลิตเฉลี่ยหน้าโรงงาน + ต้นทุนการบริหารจัดการ (0.22) +  
 ต้นทุนระบบสายส่ง (0.17) + ต้นทุนระบบจำหน่าย (0.52) + ค่า Ft (0.04) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2560)
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2. มิติสงัคม:  
➢ การยอมรับของประชาชน /การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 

เชื้อเพลิง การยอมรับของประชาชน* 
สุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน** 
ถ่านหิน - ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นทีก่่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินจำนวนมากต้องการให้มกีารกอ่สร้างโรงไฟฟ้า 
เนื่องจากความหวังในการรับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (+)  
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพืน้ที่จำนวนมาก 
เนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน ส่งผลให้มีการต่อตา้นจากชุมชนบ่อยครั้ง (-)  
(จะได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มขึ้น ถ้าสามารถ
ดำเนินการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด) 

- โรงไฟฟ้าถา่นหินให้ไฟฟา้ที่เสถียร ทำให้ระบบบริการสุขภาพ
มีประสิทธิภาพ เช่น สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เทคโนโลยีชั้นสูงด้วยระบบไฟฟา้ที่เสถียร (+) 
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงของถ่านหิน ก่อให้เกิดมลพิษหลากหลาย
รูปแบบ อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกอ่ให้เกิด
อัตราการปว่ยหรอืตายเพิ่มขึ้น (การติดตามสภาวะสุขภาพของ 
ผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ) 
- จำเป็นตอ้งเพิ่มภาระการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้สามารถ
ติดตามโรคที่เกิดจากมลพิษ1 (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน (+) 

- โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติให้ไฟฟา้ที่เสถียร ทำให้ระบบบรกิาร
สุขภาพมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย ์
และเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยระบบไฟฟา้ที่เสถียร (+) 
- การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะ NOX ซ่ึงอาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจทั้งแบบ
เฉียบพลันและเร้ือรัง (การติดตามสภาวะสุขภาพของผู้อยูอ่าศัย
บริเวณรอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ) 
- อาจเกิดอุบัตภิัยร้ายแรงได้ เช่น การระเบิดของก๊าซ อุบัติเหตุ
ในการขนส่งก๊าซ ดังนั้นต้องเตรียมการปอ้งกันและระงับ
อุบัติภัย รวมถึงต้องการระบบบริการสุขภาพที่รองรับอุบัตภิัย
ร้ายแรงได1้ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 
น้ำ - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง ในกรณ ี

เป็นโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากน้ำส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับต่ำ (+) 
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมากนักในกรณีที่โครงการ
ขนาดใหญ่ อาจมีการทำลายพื้นที่ปา่ และการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ (-) 

- การผลิตไฟฟ้าในโครงการพลังน้ำขนาดใหญ่ ช่วงการก่อสร้าง
ต้องมีการอพยพโยกยา้ยครัวเรือน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชนเชิงสังคม การประกอบ
อาชีพ และการดำรงชีวิตสูงมาก (-) 
- ในช่วงการดำเนินการมีผลกระทบตอ่สุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่รับน้ำ อาจทำให้เกิดเป็นแหล่งพาหะ 
นำโรค เช่น ปรสิต ยุง (-) 

ลม - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจาก
ผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากลมส่งผลต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดลอ้มในระดับต่ำมาก (+) 
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในกรณีความไม่เหมาะสม
ด้านภูมิทัศน์จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างดีตั้งแต่ต้น (-) 

- การดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากลม ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อด้านสาธารณสุขและระบบบรกิารสุขภาพจากเสียงในระดับ 
ที่สามารถบริหารจัดการได้1 (+) 

- ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรอาจส่งผลเชิงลบต่อระบบ
บริการทางการแพทย ์(-)  

แสงอาทิตย ์ - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจาก
ผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับต่ำ แต่ทั้งนี ้ต้องกำจัด
แผงโซล่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุอยา่งเหมาะสม (+) 

- การดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อด้านสาธารณสุขและระบบบรกิารสุขภาพต่ำมาก  
ทั้งนี้ ต้องกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุอย่าง
เหมาะสม  
- ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรอาจส่งผลเชิงลบต่อระบบ
บริการทางการแพทย ์(-)  
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เชื้อเพลิง การยอมรับของประชาชน* 
สุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน** 
ชีวมวล - ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมากนัก เนื่องจาก

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทาง
อากาศ เช่น เขม่า ฝุ่น ควัน สามารถส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของประชาชนได้เป็นอย่างมาก (-)  
(จะได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มขึ้น ถ้าสามารถ
ดำเนินการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด) 

- โรงไฟฟ้าชวีมวลกอ่ให้เกิดผลกระทบดา้นมลพิษอากาศหลาย
รูปแบบ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน หากไม่มีการควบคุม/บำบัด
ที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ (-) 
- การกองเก็บวัตถุดิบอาจเป็นแหล่งสัตวแ์ละพาหะนำโรค (-)  
- ต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมากนัก เนื่องจาก
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลิ่น สามารถส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชนได้ (-) 
(ถ้าสามารถดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนได้) 
 

- การผลิต Biogas ที่เป็นระบบปิดจะชว่ยเร่ืองกลิ่นได้ดีกว่า (+) 
- โรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพ อาจส่งผลกระทบจากบอ่น้ำเสียหรือ 
ของเสียที่นำเข้าสู่ระบบอาจเป็นแหล่งสัตว์และพาหะนำโรค 
อาจเกิดการร่ัวไหลของกา๊ซชีวภาพส่งผลต่อคนงาน และ
ประชาชนที่อยูอ่าศัยใกล้เคียง (-) 
- อาจต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก
น้ำเสีย/ของเสีย 
ขยะ - ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนือ่งจากอาจส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนค่อนข้างมาก จึงมีการ
ต่อต้านจากชุมชนบ่อยครั้ง (-)  
(จะได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มขึ้น ถ้าสามารถ
ดำเนินการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะต่าง ๆ ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายกำหนด) 

- โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ อาจส่งผลกระทบจากมลพษิอากาศ 
ที่เกิดจากการเผาไหม้ ซ่ึงนอกเหนือจากฝุ่นละออง ก๊าซต่าง ๆ 
แล้วมักมีสารก่อมะเร็ง นอกจากนีข้ยะทีน่ำเข้าสู่การผลิต 
อาจเป็นแหล่งสัตวแ์ละพาหะนำโรค (-) 
- จำเป็นตอ้งมีการปรับระบบเฝ้าระวังสขุภาพให้เหมาะสม (-) 

หมายเหตุ:  * สรุปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
  ** การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน  
 - ใช้หลัก Impact Pathway Approach โดยพิจารณากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน อาทิเช่น การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยกำหนดสุขภาพท่ีสำคัญ  

 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพอเพียงของระบบบริการสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชาชน รายงานสุขภาพคนไทย
ระดับเขต พ.ศ.2555-2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ธันวาคม 2561 
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3. มิติสิ่งแวดล้อม 
➢ คุณภาพน้ำ/คุณภาพอากาศ/กากของเสีย/ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ/การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เชื้อเพลิง คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในแหล่งน้ำ 
*การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(tCO2/kWh) 
ถ่านหิน                - การใช้น้ำทะเลในการหล่อเย็นอาจทำให้ 

ค่าอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานคุณภาพนำ้ทะเล
ชายฝั่ง และสารเคมีที่ใช้ป้องกันการเกาะติด
ของสัตว์ประเภทยึดเกาะในระบบหล่อเย็น 
ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ (-) 
- อาจเกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักเขา้สู่
แหล่งน้ำระหวา่งการขนถา่ยและจัดเก็บ 
จากท่าเรือเขา้สู่ลานเทกอง และการเกิด 
น้ำเสียในระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ (-) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำ
บริเวณโรงไฟฟ้าพบวา่มีคุณภาพอยู่ใน
มาตรฐาน 
 

- เทคโนโลยีถา่นหินสะอาดสามารถลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศได้มากขึ้น (+) 
- การเผาไหม้ถ่านหินสร้างมลพิษทาง
อากาศหลายประเภท ถา้ไม่มีการควบคมุ/
บำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผล
กระทบได้มาก (-) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายจากปลอ่งและบริเวณรอบโรงไฟฟ้า
พบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในมาตรฐาน 

- เป็นโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ มีศักยภาพ
ในการบรหิารจัดการกากของเสียที่เกิดขึน้
ได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (+) 
- มีโอกาสนำกากของเสียไปใช้ประโยชน ์
เกื้อกูลกับชุมชนในรูป Industry-
community symbiosis ได้ (+) 
- การเผาไหม้ถ่านหินจะมีกากหรือขี้เถ้า
เกิดขึ้นจำนวนมาก (-) 
- อาจมีการลักลอบทิ้งกากของเสีย (-) 

- การใช้น้ำในการหล่อเย็นอาจทำลาย 
ตัวอ่อนสัตว์นำ้จากความร้อนและ
สารเคมีที่ใช้ป้องกันการเกาะติดของ 
สัตว์ประเภทยึดเกาะในระบบหล่อเย็น  
(-) 

- เช้ือเพลิงถ่านหินมกีารปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 0.32750 tCO2e/MWh 
สำหรับการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW  
คิดเป็น 352.06 tCO2e/h และ 
2,774,253 tCO2e ต่อป ี
(tCO2/kWh = ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเมกะวัตต-์ชั่วโมง) 

ก๊าซธรรมชาติ - การใช้น้ำทะเลในการหล่อเย็นอาจทำให้ 
ค่าอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานคุณภาพนำ้ทะเล
ชายฝั่ง และสารเคมีที่ใช้ป้องกันการเกาะติด
ของสัตว์ประเภทยึดเกาะในระบบหล่อเย็น 
ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ (-) 
- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งในทางลบในกระบวนการขนส่งกรณี
เป็นท่อก๊าซในระยะก่อสร้าง (-) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำ
บริเวณโรงไฟฟ้าพบวา่มีคุณภาพอยู่ใน
มาตรฐาน 
 
 
  

- การผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาติมีมลพิษ
ทางอากาศน้อยกว่าการใช้ถ่านหิน (+)  
- การปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน 
อาจกอ่ให้เกิดปัญหาหมอกควัน (-) 
- การพัฒนาแหล่งขุดเจาะกา๊ซธรรมชาติ
สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ในปริมาณสูง (-) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ที่ระบายจากปลอ่งและบริเวณรอบ
โรงไฟฟ้าพบวา่มีคุณภาพอากาศอยู่ 
ในมาตรฐาน 

- กากของเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นของเสีย
สำนักงาน ปริมาณไม่มากสามารถบรหิาร
จัดการร่วมกบัขยะ/ของเสียชุมชนได้ (+) 
- การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิ
จะเกิดฝุ่นหรือขี้เถ้านอ้ยมาก (+) 
- หากต้องมีระบบคัดแยกปรอท (Mercury 
removal Unit: MRU) ในพื้นที่อาจมี
ภาระในการจัดการปรอท และของเสีย 
จากระบบ MRU เพิ่มขึ้น (-) 
  

- การใช้น้ำในการหล่อเย็นอาจทำลาย 
ตัวอ่อนสัตว์นำ้จากความร้อนและ
สารเคมีที่ใช้ป้องกันการเกาะติดของ 
สัตว์ประเภทยึดเกาะในระบบหล่อเย็น 
(-) 
- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ
ในทางลบในกระบวนการขนส่งกรณี 
เป็นท่อก๊าซในระยะก่อสร้าง (-) 

- เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 0.20437 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2500  MW คิดเป็น 231.45 t CO2e/h 
และ 1,823,818 tCO2e ต่อป ี
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เชื้อเพลิง คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในแหล่งน้ำ 
*การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(tCO2/kWh) 
พลังงานหมุนเวียน  
น้ำ - ปริมาณออกซิเจนในน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มจาก

การระบายออกป้องกันแหล่งน้ำท้ายเขื่อน
ขาดออกซิเจน (+) 
- ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบ
ปานกลาง จากการกกัเก็บและเปลี่ยนแปลง
ทางน้ำด้านเหนือและทา้ยเขือ่น ในช่วงหลัง
ติดต้ังและดำเนินการ (-)  

- ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
- ทั้งวงจรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น้ำยังมีการปล่อยมลพิษทางอากาศช่วง
การก่อสร้างโครงการ การติดตั้ง การขนส่ง 
และการบริหารจัดการโครงการ (-) 
  

- ระบบกังหันผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิด 
ของเสียหรือขยะมูลฝอย (+) 

- ปริมาณออกซิเจนในน้ำท้ายเขื่อนเพิ่ม
ทำให้สัตว์น้ำได้ประโยชน์ (+) 
- ปริมาณน้ำได้รับการรักษาระดับ
ตลอดเวลาทำให้เกิดสมดุลทางนิเวศวิทยา 
(+) 
- ไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่การระบาย 
น้ำจืดจากเขื่อนไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 
ช่วงระบายนำ้น้อยความเค็มรุกเข้ามา 
ในแม่น้ำที่ลงติดทะเล และช่วงระบายนำ้
มากทำให้ความเค็มที่ปากแม่น้ำและทะเล
ชายฝั่งลดลงและชะล้างมลสารต่าง ๆ  
ลงทะเล ทำให้สัตว์น้ำวยัออ่นที่เป็น 
สัตว์ทะเลไม่สามารถอาศัยและวงจรชวีติ
เปลี่ยนไป (-) 

- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมกีารปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 0.10700 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น 43.87 tCO2e/h 
และ 384,301 tCO2e ต่อป ี

ลม - ในช่วงระยะก่อสร้าง กังหันลมมีกิจกรรม 
ที่สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ไหลของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เช่น การทำ
ถนน และกจิกรรมขุดเจาะพื้นดิน (-) 
- การปนเปื้อนของน้ำมันและสารหล่อลืน่ 
ต่าง ๆ ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงอาจส่งผล 
ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณกอ่สร้าง 

- ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
- ทั้งวงจรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ลม ยังคงมีการปล่อยมลพษิทางอากาศ 
และฟาร์มลมขนาดใหญ่สามารถส่งผลให้
ความเร็วของลมพื้นผิวเปลีย่นไป (-) 

- ระบบกังหันลมไม่ก่อให้เกิดของเสีย 
หรือขยะมูลฝอย (+) 

- ไม่มีผลกระทบ - โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 0.01500 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500  MW คิดเป็น 3.53 t CO2e/h 
และ 30,879 tCO2e ต่อป ี

แสงอาทิตย ์ - หากกำจัดแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่ถูกวธิ ี
อาทิ ใช้วธิีการฝังกลบ อาจเกิดการ
แพร่กระจายของโลหะหนกัและส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพแหล่งน้ำเล็กนอ้ย (-) 

- ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจาก
การผลิตกระแสไฟฟา้ (+) 
- ทั้งวงจรชีวิตของการใช้แผงโซลาเซลล์ 
ยังคงมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ และ
การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ประเภท 
Thermal หากมีการร่ัวไหลของสาร 
นำความร้อนบางชนิดจะทำให้เกิดมลพษิ
ทางอากาศได้ (-) 

- การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์จะไม่มี 
ขี้เถ้าหรือขยะมูลฝอย (+) 
- แผงโซลาเซลล์ที่หมดอายุใช้งานถอืเป็น
กากของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัด 
อย่างถูกวิธแีละได้รับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม (-) 

- ไม่มีผลกระทบ - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 0.04200 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น 19.53 tCO2e/h 
และ 57,028 tCO2e ต่อป ี
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เชื้อเพลิง คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในแหล่งน้ำ 
*การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(tCO2/kWh) 
ชีวมวล - ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบ

จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์สารและ
ของเสียจากการขนส่ง จากลานกองวัสด/ุ 
บ่อเก็บชีวมวล เข้าสูแ่หล่งน้ำระหว่าง 
การขนถ่ายและจัดเก็บ การเกิดน้ำเสีย 
ในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 

- การเผาไหม้ชีวมวลปลอ่ยมลพิษ 
ทางอากาศออกมาในปริมาณสูงไม่แพ้ 
ถ่านหิน และมีโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก
จำนวนมากมีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ที่ขาดประสิทธภิาพ และทำให้เกิดการ
กระจายของมลพิษทางอากาศในระดับ
ท้องถิ่น (-) 

- เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 10-30 MW และ
ใช้ชีวมวลในพื้นที่ในลักษณะ Waste to 
Energy เป็นการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ 
(+) 
- เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีขนาดการ
ลงทุนไม่สูง ทำให้ศักยภาพในการบริหาร
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นต่ำไปดว้ย (-) 
- ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงแข็งเมื่อเกิดการ 
เผาไหม้จะมีกากหรือขี้เถา้เกิดขึ้น 
จำนวนมาก (-) 

- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ
ในทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง 
ถึงระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝัง่ 
จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์สาร
และของเสียจากการขนส่ง จากลานกอง
วัสดุ/บ่อเก็บชวีมวล เขา้สู่แหล่งน้ำ
ระหว่างการขนถ่าย จัดเกบ็ และการผลิต 
การเกิดน้ำเสียในระหว่างกระบวนการ 
ต่าง ๆ (-) 

- โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 0.23700 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น 124.41 t CO2e/h 
และ 871,846 tCO2e ต่อป ี

ก๊าซชีวภาพ
จากพืช
พลังงาน 

- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ
ในทางลบจากการปนเปื้อนของปริมาณ
อินทรีย์สารและของเสียจากการขนส่ง  
จากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บพืชพลังงาน 
 เข้าสู่แหล่งน้ำภายนอกระหว่างการขนถ่าย
และจัดเก็บ การเกิดน้ำเสียในระหวา่ง
กระบวนการต่าง ๆ (-) 

- ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่าเช้ือเพลิง
ฟอสซิลประเภทน้ำมัน ปลอ่ยฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในปริมาณที่ต่ำมาก เทคโนโลยีใน
การผลิตก๊าซชีวภาพทำให้มลพิษทางอากาศ
ลดลง และการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
ให้เป็นไบโอมีเทนจะช่วยให้มลพิษทาง
อากาศเกิดขึ้นนอ้ยลง (+) 
- เกิดมลพิษทางอากาศประเภท ออกไซด์
ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
คาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอินทรีย์
ระเหย (VOCs) เป็นหลัก สามารถทำใหเ้กิด
ฝุ่นละอองขนาดเล็กประเภททุตยิภูม ิ
จากปฏิกิริยาเคมีของ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและสารอินทรีย์ระเหย  
และการร่ัวไหลของก๊าซชีวภาพในระหวา่ง
การผลิตและการจัดเก็บทำให้เกิดมลพิษ 
ทางอากาศเพิ่มขึ้นได้ (-) 

- การผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชีวภาพ จะมีขยะ
มูลฝอยหรือกากของเสียเกิดขึ้นเป็นกาก
ตะกอน (Sludge) ในขั้นตอนการหมัก 
ก๊าซมีเทน ซ่ึงจะมีไม่มากและนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ (+) 

- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ
ในทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง 
ถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  
จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์
สารและของเสียและจากการขนส่ง 
จากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บพืชพลังงาน 
เข้าสู่แหล่งน้ำระหว่างการขนถ่าย 
จัดเก็บ และการผลิต การเกิดน้ำเสีย 
ในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 

- โรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพมกีารปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 0.00022 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น 0.18 t CO2e/h 
และ 771 tCO2e ต่อป ี
- ลดการเกิดก๊าซมีเทน ลดอัตราการเกิด
ภาวะเรือนกระจกได้ (+)  

ก๊าซชีวภาพ
จากน้ำเสีย/
ของเสีย 

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถลด
ปัญหาของกลิ่นและการปล่อยก๊าซ ไม่เปน็
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ลดปัญหาคุณภาพน้ำ

- อาจเกิดปัญหากลิ่นจากกระบวนการผลิต 
(-) 

- ช่วยให้เกิดการนำน้ำเสีย/ของเสียไปใช้
ประโยชน์ (+) 

- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ
ในทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง 
ถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  

- โรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพมกีารปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 0.00022 
tCO2e/MWh สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
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เชื้อเพลิง คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในแหล่งน้ำ 
*การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(tCO2/kWh) 
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ (+) 
- ลดการเกิดก๊าซมีเทน ลดอัตราการเกิด
ภาวะเรือนกระจกได้ (+) 
- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ
ในทางลบจากการปนเปื้อนของปริมาณ
อินทรีย์สารและของเสียจากการขนส่ง  
จากลานกองของเสีย/บ่อเกบ็น้ำเสีย  
เข้าสู่แหล่งน้ำภายนอกระหว่างการขนถา่ย
และจัดเก็บ การเกิดน้ำเสียในระหวา่ง
กระบวนการต่าง ๆ (-) 

จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์
สารและของเสียและจากการขนส่ง 
จากลานกองของเสีย/บ่อเกบ็น้ำเสีย  
เข้าสู่แหล่งน้ำระหว่างการขนถ่าย 
จัดเก็บ และการผลิต การเกิดน้ำเสีย 
ในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 

2,500 MW คิดเป็น 0.18 t CO2e/h 
และ 771 tCO2e ต่อป ี

ขยะ - อาจก่อให้เกิดน้ำเสียและน้ำทิ้งปนเปื้อนสาร
ต่าง ๆ จากกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บ
ขยะขณะรอนำไปเผา ที่อาจไม่ได้รับการ
บำบัดตามมาตรฐานและปล่อยลงแหล่งน้ำ 
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพน้ำ (-) 

- ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาน้อยกว่า
ถ่านหิน แต่มากกวา่ก๊าซธรรมชาต ิ(+) 
- เกิดมลพิษทางอากาศหลากหลายชนิด
จากการเผาขยะ ในขยะโดยเฉลี่ยจะมี
ส่วนประกอบของชีวมวลประมาณ 60% 
เมื่อนำไปผลิตพลังงาน จะได้ไฟฟ้า
ประมาณครึ่งหนึ่งเทียบกับการใช้ชีวมวล 
แต่มีมลพิษออกมาในปริมาณสูง พบปญัหา
เรืองกลิ่นหากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดพีอ 
(-) 
- โรงไฟฟ้าขยะขนาดเล็กยังไม่มีมาตรการ
จัดการมลพิษทางอากาศ การควบคุม
มลพิษทางอากาศขาดประสิทธิภาพและ
ควบคุมยาก และทำให้เกิดการกระจายของ
มลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 

- การใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าในลักษณะ Waste to Energy 
ตามแผนการจัดการขยะแห่งชาต ิจะชว่ย
ลดขยะชุมชนที่ตกค้าง (+) 
- เพิ่มโอกาสในการนำขยะมาสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน (+) 
- การเผาไหม้ขยะจะมีขี้เถ้าทั้งขี้เถ้าลอย 
(Fly ash) และขี้เถ้าหนัก (Bottom ash) 
ซ่ึงหากการคัดแยกขยะไม่ดีพอ จะสร้าง
ภาระในการจัดการ เนื่องจากอาจเขา้ข่าย
กากของเสียที่เป็นอันตรายจากการ
ปนเปื้อน (-)  

- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ
ในทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง
ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง 
จากการปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์
สารและของเสียจากการขนส่ง จากลาน
กองวัสดุ/บ่อเก็บขยะ เข้าสู่แหล่งน้ำ
ระหว่างการขนถ่าย จัดเกบ็ และการ
ผลิต การเกิดน้ำเสียในระหว่าง
กระบวนการต่าง ๆ (-) 
- อาจก่อให้เกิดน้ำเสียน้ำทิ้งจาก
กระบวนการรวบรวมและจัดเกบ็ขยะ
ขณะรอนำไปเผา ที่อาจไม่ได้รับการ
บำบัดตามมาตรฐานและปล่อยลงแหล่ง
น้ำ เกิดผลกระทบเชิงลบต่อแหล่งน้ำ
ทะเล และกระทบตอ่ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง (-) 

- โรงไฟฟ้าขยะ มกีารปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก 0.52000 tCO2e/MWh สำหรับ
การผลิตไฟฟ้า 2,500 MW คิดเป็น 
290.16 t CO2e/h และ 2,298,067 
tCO2e ต่อป ี

ที่มา: * การคำนวณใช้ข้อมูลจาก Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2018; Greenhouse gas reporting: conversion factors, 2018; 
The Intergovernmental Panel on Climate Change AR5 Climate Change, 2014; Mitigation of Climate Change. chapter 5 Technology-specific Cost and Performance Parameters  
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4. ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
➢ แหล่งเชื้อเพลิง (แหล่งที่มา/ความเพียงพอ/ต้นทุนการจัดหา) 

เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) 

ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* 
ศักยภาพเชื้อเพลิง 
และพลังงาน** 

ถ่านหิน ในประเทศ: ร้อยละ 41 ของปริมาณที่ใช้ ส่วนใหญ่มาจากเหมอืงถ่านหินแม่เมาะ 
นำเข้าจากต่างประเทศ: ร้อยละ 59 จากข้อมูลปริมาณถ่านหินสำรองทั่วโลก ในปี 
2561 พบว่า มปีริมาณ 1.05 ล้านล้านตนั สามารถใช้ได้อีก 132 ป ีได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้และอเมริกากลาง กลุ่มประเทศยโุรป 
กลุ่มประเทศ CIS กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา และกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิฟิก 

- ไม่มี -  ไม่มีแหล่งถ่านหิน 

ก๊าซธรรมชาติ ในประเทศ: ร้อยละ 70 ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยเป็นแหล่งเชื้อเพลิง 
โดยมีแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติหลกัมาจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งเอราวัณ และ
แหล่งบงกช ความสามารถในการส่งก๊าซ 230 ล้านลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน (กระทรวง
พลังงาน, 2560) มีปริมาณสำรองใช้ได้อีกเพียง 10 ปี นำเข้าจากตา่งประเทศ: ร้อย
ละ 30 มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองระดับโลกอีก 50 ปี 

- โรงไฟฟ้าจะนะ 1,476 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าขนอม 930 เมกะวัตต์ 

- กา๊ซธรรมชาติในอ่าวไทย
ใช้ได้อีกประมาณ 10 ปี  

น้ำ - เขื่อนขนาดใหญ ่
- พลังงานน้ำขนาดเล็ก  

- เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี240 เมกะวัตต ์
- เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 84 เมกะวตัต์ 
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยลำสินธุ ์จังหวัดพัทลุง 0.958 เมกะวัตต ์ 
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองลำปลอก จงัหวัดตรัง 1.182 เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองดุสน จังหวดัสตูล 0.68 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบา้นสันติ จังหวัดยะลา 1.28 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไอกาเปาะ จังหวดันราธิวาส 0.2 เมกะวัตต ์ 

- ศักยภาพพลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก 9.75 เมกะวัตต์ 

ลม - กังหันลม - จังหวัดนครศรีธรรมราช 102.83 เมกะวัตต ์
- จังหวัดภูเก็ต 0.19 เมกะวัตต ์ 
- จังหวัดสงขลา 36 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพพลังงานลม 
512 เมกะวััตต์ 

แสงอาทิตย ์ - พลังงานแสงอาทิตยจ์ากโซล่าฟาร์มและโซล่ารูฟ (Solar Rooftop) - 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 
133.11 เมกะวัตต์ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 

- ศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์  
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เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) 

ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* 
ศักยภาพเชื้อเพลิง 
และพลังงาน** 

89.72 เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ 15.02 เมกะวัตต์ และ
จังหวัดสุราษฎรธ์านี 12.53 เมกะวัตต ์

(Solar rooftop) 
16,288 เมกะวัตต์ 
- การผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
ฟาร์ม 1 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที ่
5 ไร่ 

ชีวมวล เศษวัสดุทางการเกษตร  
(ใบอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง รากไม้ ยางพารา ปกีไม้ ขี้เลื่อย ฯลฯ)  

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 
285.23 เมกะวัตต์ โดยจังหวัดสุราษฎรธ์านีมีกำลังผลิตติดตั้งสูงสุด 
53.2 เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 45.55 เมกะวัตต์ 
และจังหวัดสงขลา 38.7 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพชีวมวล 
4,847 เมกะวัตต์ 

ก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงาน 

พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร ์ - ยังไม่มีข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้หญา้เนเปียร์เป็นวัตถุดิบในการหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

- ไม่มีข้อมูลปริมาณการ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ที่แน่นอน 

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/
ของเสีย 

- กา๊ซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ - 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 
258.06 เมกะวัตต์ โดยจังหวัดสุราษฎรธ์านีมีกำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 
159.66 เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ 33.84 เมกะวัตต ์ 
และจังหวัดชุมพร 30.96 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพก๊าซชีวภาพ 
จากน้ำเสียปาล์ม 147 
เมกะวัตต์ และจากมูลสัตว์ 
22 เมกะวัตต ์

ขยะ - เช้ือเพลิงขยะ จากการเผาไหม้แบบการเผาโดยตรง (Direct combustion of 
municipal solid waste) 

- จังหวัดภูเก็ตมีกำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 20.1 เมกะวัตต์  
- จังหวัดสงขลา 7 เมกะวัตต์  
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.32 เมกะวตัต์ 

- ศักยภาพเช้ือเพลิงขยะ
188 เมกะวัตต์ 

หมายเหตุ:     * กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561: รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2561  
                    https://www.dede.go.th/download/stat62/Thailand_Alternative_Energy_Situation_2018r.pdf 

      ** คำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียนจากคณะทำงาน 
ที่มา:  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560. 
 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562.

https://www.dede.go.th/download/stat62/Thailand_Alternative_Energy_Situation_2018r.pdf
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➢ ศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน รายพ้ืนที่จังหวัด ทั้ง 15 จังหวัดภาคใต้ 
หน่วย: MW ติดตั้ง 

จังหวัด 
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 

ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ 

(Solar Roof) 
ก๊าซชีวภาพ 

ลม น้ำ* ขยะ 
ศักยภาพ

รวม (MW) (น้ำเสียปาลม์) (มูลสัตว์) 

ภา
คใ

ต้ฝั่
งอ

่าว
ไท

ย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 170.11 1,090.45 4.33 2.46 19.41  12.98 1,300 
จังหวัดชุมพร 498.12 1,126.73 27.78 1.19 15.01  5.67 1,675 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 594.51 2,293.13 16.37 3.84 40.47 9.47 15.88 2,974 
จังหวัดพัทลุง 202.78 938.78 1.92 4.83 40.51 0.03 9.55 1,198 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 920.59 1,900.06 38.37 1.84 19.16 0.11 18.27 2,898 

ภา
คใ

ต้ฝั่
งอ

ันด
าม

ัน จังหวัดกระบี ่ 533.01 794.00 29.67 0.62 22.54  11.61 1,391 
จังหวัดตรัง 350.82 994.60 8.02 1.10 27.85 0.14 9.67 1,392 
จังหวัดพังงา 211.82 545.42 7.98 0.44 19.41  5.88 791 
จังหวัดภูเก็ต 35.51 911.76 0.08 0.12 30.38  27.78 1,006 
จังหวัดระนอง 131.87 419.97 4.34 0.19 15.57  2.72 575 

ภา
คใ

ตช้
าย

แด
น จังหวัดสงขลา 474.05 2,534.58 2.28 2.25 78.47  32.00 3,124 

จังหวัดสตูล 135.49 470.27 2.58 0.66 26.78  3.83 640 
จังหวัดปัตตาน ี 118.85 1,041.02 0.72 0.83 63.82  10.60 1,236 
จังหวัดยะลา 249.98 534.29 0.14 0.95 45.89  7.84 839 
จังหวัดนราธวิาส 219.02 692.60 2.25 1.06 47.02  14.05 976 
รวม (MW) 4,847 16,288 147 22 512 9.75 188 22,014 

หมายเหตุ: *ข้อมูลศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก อ้างอิงจากจากรายงาน โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขา
หลวง และข้อมูลศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็กจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 

นอกจากนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงของการประกอบการ Solar 
farm โดยเปรียบเทียบกับกำลังผลิตติดตั้งขนาด 1 เมกะวัตต์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น จึงได้คำนวณพื้นที่ที่ใช้ในการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อจัดทำ Solar farm ในพื้นที่ภาคใต้ ดังแสดงในตาราง 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์
พ้ืนที่ติดต้ัง (ไร่) 

ร้อยละของพ้ืนที่ติดต้ังต่อ 
พ้ืนที่ 15 จังหวัด กำลังผลิตที่พ่ึงได้ (MW) กำลังผลิตติดต้ัง (MW) 

2,5001 5,000 25,000 0.052 
1,5502 3,100 15,500 0.032 
9303 1,860 9,300 0.019 
6204 1,240 6,200 0.013 

หมายเหตุ:  1 คิดจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2580 ตามแผน PDP2018 
  2 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 62.0 
  3 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 37.2 

  4 คิดจากสมมติฐานทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 24.8 

 
ข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียนใช้แหล่งข้อมลู ดังต่อไปนี้  
1) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561; ISSN 0857-6610, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
    http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/yearbook2561.pdf 
2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายงานพลังงานทดแทนของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2561. 
3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 
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2) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar roof)  
1) กระทรวงพลังงาน, 2560: ฐานข้อมูลความเขม้รังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
3) ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตยร์ะดับตำบลสำหรับประเทศไทย, ศักยภาพรังสรีวม ปี 2560 และกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562: คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
5) สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกจิการไฟฟ้า. 
3) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซชวีภาพ (จากน้ำเสียปาลม์) 

1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
4) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซชวีภาพ (จากมูลสัตว์) 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543: ประเมินโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการกรม
พัฒนาและส่งเสรมิพลังงาน. 

5) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานลม 
1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560: แผนที่ลม. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558: โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการ

สร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนในนิคมสรา้งตนเอง 6 แห่ง. 
6) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก  

1) โครงการศึกษาศักยภาพและพฒันาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง, 2556. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 

7) แหล่งข้อมลูการคำนวณศักยภาพพลังงานจากขยะ 
1) กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, 2562. 
2) กรมควบคุมมลพิษ, 2561. 
3) สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า. 
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➢ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้ (ประสิทธิภาพ/การจัดหา/ต้นทุนการผลิต/ความสามารถจ่ายไฟฟ้า) 

เชื้อเพลิง ชื่อเทคโนโลยี 
กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพใน 
การผลิตไฟฟ้า (%) 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า            
(บาท/หน่วย) 

ต้นทุนการผลิต
ในภาพรวม13 
(บาท/หน่วย) 

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

ถ่านหิน Super Critical เผาไหม้ 38 2.35 2.35 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 
Ultra-Super 
Critical 

เผาไหม้ 
42-45 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.67 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

Integrated Coal 
Gasification 
Combined 
Cycle (IGCC) 
(การผสมผสาน
ระหว่าง Coal 
Gasification กับ 
Gas Fired 
Combined 
Cycle Plant) 

แปรสภาพถ่าน
หินให้กลายเป็น
ก๊าซ (gasified) 
ก่อน แลว้จึงเผา
ก๊าซเพื่อปั่น Gas 
Turbine และ
นำเอาความร้อน
และก๊าซไปต้มน้ำ 
เพื่อให้ได้ไอน้ำไป
ปั่น Stream 
Turbine 

45-55% 
(60% ในอนาคต) 

- เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง 

ก๊าซธรรมชาติ Combined 
Cycle Power 
plant 

เผาไหม้ 40-45 3.09-3.23 3.23 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 

พลังงานหมุนเวียน 
น้ำ Hydro power พลังงานกล 50-90 1.20-2.20 2.56 ไม่เสถียร จ่ายไฟได้ตามปริมาณน้ำ เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 

ลม Wind Turbine พลังงานกล 35 1.91 4.91 ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กบัความเร็วลม จ่ายไฟได้เฉพาะช่วงเวลา 
ที่มีลม เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 

แสงอาทิตย ์ Single 
Crystalline 
Silicon and 
Poly (p-Si) 
Crystalline 
Silicon (mc-Si) 

เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

13-20 
(Single Crystal 15-20  
Poly Crystal 13-16) 

5.66 
 
 

6.19 ไม่เสถียร  ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์)  
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด  
(Single Crystalline ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิด  
โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย ส่วน Poly Crystalline  
ใช้งานในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย) 
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เชื้อเพลิง ชื่อเทคโนโลยี 
กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพใน 
การผลิตไฟฟ้า (%) 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า            
(บาท/หน่วย) 

ต้นทุนการผลิต
ในภาพรวม13 
(บาท/หน่วย) 

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

Thin Film Solar 
(TFSC) 
เช่น Amorphous 
Silicon 

เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

7-13 -  ไม่เสถียร  ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์)  
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 

Solar บนหลังคา 
(Solar rooftop) 

เปลี่ยนพลังาน
แสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

20 4.14 ไม่เสถียร  ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์)  
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 

Solar ติดต้ังบน
พื้นดิน (Solar 
Farm) 

เปลี่ยนพลังาน
แสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

7-16  
ขึ้นกับประสิทธภิาพแผง

โซล่าเซลล์ 

- 
(กพช. เห็นชอบให้รับซื้อ
ขนาดไม่เกิน 90 MWp 
อัตรา FiT อยู่ที่ราคา 
5.66 บาท ต่อหนว่ย) 

ไม่เสถียร  ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์)  
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 
หากติดต้ังบนพื้นน้ำ (Solar Floating) จะสามารถผลิตไฟฟา้ 
ได้เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับการผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ 
บนพื้นดิน เพราะนำ้จะชว่ยลดอุณหภูมขิองแผงโซล่าลง  
(Cooling effect) 

Concentrated 
Solar Power 
(CSP) ผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบ
รวมศูนย์ 

นำความร้อน
จากแสงอาทิตย์
มาต้มน้ำ สร้าง
แรงดันไปหมุน
กังหันไอน้ำ
โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนแทน
การใช้เชื้อเพลิง 

ต่ำในไทย 8.50 บาท 
 (ที่สหรัฐอเมริกา)  

และสูงกว่า Solar Cell 
2-3 เท่าตัว 

เสถียรกว่าแบบ Solar PV จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด 
แต่แกว่งตามแสงแดดน้อย เพิ่มลดกำลังผลิตได้มากกว่า Solar PV 
(เฉพาะพื้นทีแ่ดดจัดเท่านั้น) 

ชีวมวล Biomass 
Pyrolysis 

เผาไหม้ 20 2.23-4.69 3.20 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน Continuous 
Stirred Tank 
Reactor, CSTR) 

หมัก 34 2.23 2.23 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ 
ของเสีย 

Low-rate ADI–
BVF System 
Covered Lagoon 

หมัก 34 2.23 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
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เชื้อเพลิง ชื่อเทคโนโลยี 
กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพใน 
การผลิตไฟฟ้า (%) 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า            
(บาท/หน่วย) 

ต้นทุนการผลิต
ในภาพรวม13 
(บาท/หน่วย) 

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

ขยะ Incineration 
ระบบเตาเผา 

เผาไหม้ 22 5.91 6.88 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

Landfill ฝังกลบ หมัก 34.3 - เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ Li-ion 

60 MW เวลา
สำรองไฟ 4 ชม. 

เคมี 1,000 – 10,000 
rounds of charging 
(อายุการใช้งาน 1.5 ปี) 

ปลายป ี2017 ราคา 
lithium-ion battery 
เหลือแค่ 6,660 บาท/
kWh คาดวา่จะตำ่กว่า 
3,186 บาท/kWh  
ภายในป ี2025 

 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- เปรียบเทียบกับแบตชนิดอื่น Lithium เบากว่า และมีความ
หนาแน่นของพลังงานสูงกวา่ 
- มีนวัตกรรมใหม่ที่ ใช้ Silicon แทน Graphite เพื่อเพิ่มอาย ุ
การใช้งาน 
- ในประเทศที่กำลังพัฒนา มกีารเอา Lithium-ion battery  
ไปใช้เพื่อกักเก็บไฟฟา้จาก Solar Panel แทนที่การปั่นไฟ 
ด้วยเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมัน 
- 2015 มีก๊าซธรรมชาติรั่วที ่California เลยมีการสร้างที่กกัเก็บ
ไฟฟ้าด้วย lithium-ion Technology สามารถจ่ายไฟ 70 MW 
เพียงพอสำหรับ บ้าน 20,000 หลัง เป็นเวลา 4 ชม. 
- ที่ Southern Australia มี Lithium-ion battery ที่ใหญ่ที่สุด 
ถูกใช้ในการเพิ่มความเสถยีรของกระแสไฟจากการผลิตไฟ 
ด้วยแรงลม ซึ่งสามารถจ่ายไฟ 100 MW ซ่ึงเพียงพอสำหรับบา้น
มากกว่า 30,000 หลัง 
- Lithium-ion battery ขนาด 1 MW มีขายในปี 2019 

แบตเตอรี่ Solid-
state 

เคม ี(ใช้ของแข็ง
เป็นตัวอิเล็ค- 
โทรไลท์แทน
ของเหลวแบบใน 
Li-ion) 

ดีกว่า lithium-ion 
battery ในการกกัเก็บ
ไฟฟ้าในปริมาณมาก ๆ 

-  เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- ด้านในใช้ Solid electrolytes ติดไฟยากกวา่ และมีความ
หนาแน่นของพลังงานสูง 
- มีขนาดเล็กกวา่และปลอดภัยกวา่ Lithium-ion battery 
- แพงกว่า Lithium-ion battery มาก 
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เชื้อเพลิง ชื่อเทคโนโลยี 
กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพใน 
การผลิตไฟฟ้า (%) 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า            
(บาท/หน่วย) 

ต้นทุนการผลิต
ในภาพรวม13 
(บาท/หน่วย) 

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

ไฮโดรเจน 
(Hydrogen 
Fuel cell) 

ปฏิกิริยาเคมี 
สร้างไฟฟ้า 
จากการรวมตัว
ของ Hydrogen 
และ Oxygen 

เมื่อไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็น
ไฟฟ้า จะมีประสิทธภิาพ 
30-40% (อายุการใช้งาน 
5 – 30 ปี) 

0.7967 – 1.912 บาท/
kWh; 1.21 บาท /kWh 
ใช้เป็นราคากลางของ
พลังงานหมุนเวียน 
ในช่วง off-peak  

 เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- มีความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพราะ By-product เป็นน้ำ 
- ปฏกิิริยาสามารถย้อนกลบัได้ โดยทำให้น้ำแยกตัวออกเป็น 
Hydrogen และ Oxygen 
- แยกน้ำออกเป็น Hydrogen และ Oxygen ตอนค่าไฟถูก 
- รวมตัวของ Hydrogen และ Oxygen ตอนค่าไฟแพง 
- Hydrogen สร้างได้จากหลายวธิี ชวีะมวล แอลกอฮอล์ หรือ 
Hydrocarbons แต่วธิีพวกนี้ปล่อยสารที่เป็นมลภาวะ 

 
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า  = พลังงานท่ีผลิตได้/พลังงานท่ีใส่เข้าไป  
     = หน่วยไฟฟ้าท่ีผลติได้ (kWh)/พลังงานท่ีใส่เข้าไป (kJ) 
  1 USD = 31.868 THB อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 9 เม.ย.62 
 
ที่มา:  1) โรงไฟฟ้ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งช่วยลดโลกร้อน https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=217 
 2) ไฟฟ้ามีพอใช้อีกนานเท่าใด?ธวัชชัยจักรไพศาลผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย https://www.thailand-energy-

academy.org/assets/upload/coursedocument/file/600921_%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%99.%2010%20%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0
%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%
B8%94-v4-compress.pdf 

 3) ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยตี่าง ๆ https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=980:egatnews-20150612-
01&catid=49&Itemid=251 

 4) คำศัพท์พลังงานน่ารู้ http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/C.htm 
 5) สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=330:royally-initial-project-

klongchongklum&catid=21:egat-csr&Itemid=323 
 6) พลังงานน้ำ การเคลื่อนไหวท่ีไมม่ีวันสิ้นสดุ https://ienergyguru.com/2015/10/power-plant-types/ 

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=217
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=980:egatnews-20150612-01&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=980:egatnews-20150612-01&catid=49&Itemid=251
http://www.eppo.go.th/Energy_Dict/C.htm
https://ienergyguru.com/2015/10/power-plant-types/
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7) ก้าวใหญ่โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทีดู่ไบ https://www.thairath.co.th/news/foreign/1131317 
8) ถ่านหินสะอาดมาแรง! บทสรุปเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าคู่สิ่งแวดล้อมทศวรรษน้ี 

https://energythai.com/2014/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%
B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 

9) คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B
8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0
%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.pdf 

10) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงาน http://office.cpd.go.th/dacfg/images/sola/9251159.pdf 
11) Environment and Energy Study Institute (EESI), 2019. 
12) Current Forecourt Hydrogen Production from Grid Electrolysis (1,500 kg per day) version 2.1.2 (www.hydrogen.energy.gov/h2a_prod_studies.html) 
13) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมคำนวณตามประเภทเช้ือเพลิงใช้ข้อมูลจากการศึกษาของ IRENA (2019) และข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
  

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1131317
https://energythai.com/2014/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
https://energythai.com/2014/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://office.cpd.go.th/dacfg/images/sola/9251159.pdf
http://www.hydrogen.energy.gov/h2a_prod_studies.html
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✓ เทคโนโลยีบำบัดมลพิษและต้นทุน 

เชื้อเพลิง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) NOX SOX น้ำเสีย 
ถ่านหิน  
- ค่ามาตรฐาน กำลังการผลิต ≤ 50 MW 

- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 
กำลังการผลิต ≥ 50 MW 
- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 

กำลังการผลิต ≤ 50 MW 
- ไม่เกิน 360 ppm 
กำลังการผลิต ≥ 50 MW 
- ไม่เกิน 180 ppm 

กำลังการผลิต ≤ 50 MW 
- ไม่เกิน 200 ppm 
กำลังการผลิต ≥ 50 MW 
- ไม่เกิน 200 ppm 

เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

- Electro Static Precipitator: ESP 
ประสิทธิภาพ 99.5 % หรือสูงกว่า 
- ระบบติดตามตรวจสอบการระบาย 
สารมลพิษที่ปล่อยจากปล่องอยา่งต่อเนื่อง 
(CEMs) 

- Selective Catalytic Reduction (SCR) 
ระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
 

- Flue Gas Desulphurization: FGD แบบ 
Wet Lime stone Process 
- การกำจัดกำมะถันสูงกว่าระบบ Dry Type 
โดยลดปริมาณการระบาย 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 90  
- เครื่องพ่นจับสมัยใหม่สามารถนำ 
ซัลเฟอร์ออกกวา่ร้อยละ 95 และมีอัตราดักจับ
ถึงร้อยละ 98-99 

- บ่อพักน้ำขี้เถ้า  
- บ่อตกตะกอน  
- บ่อบำบัดชีวภาพ  
- ผ่านบอ่พักนำ้ 

- ต้นทุน - Electro Static Precipitator: ESP 100 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ / 600 MW (3) หรือ 5.31 
ล้านบาท/ 1 MW 

- Selective Catalytic Reduction (SCR) 
117 ดอลลาร์สหรัฐ /1 kW (4) หรือ 3.728 
ล้านบาท/ 1 MW 

- FGD โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (โรง 4-13) 10,000 
ล้านบาท/ 2,400 MW (1, 2) 
หรือ 4.167 ล้านบาท/ 1 MW 

- 

ก๊าซธรรมชาติ 
- ค่ามาตรฐาน  ไม่เกิน 60 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 120 ppm ไม่เกิน 20 ppm เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

- ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสาร
มลพิษที่ปล่อยจากปล่องอยา่งต่อเนื่อง 
(CEMs) 

- แกป้ัญหาหมอกควัน (Smog) ดว้ย Dry 
Low NOX Burner หรือหัวเผาออกไซด์
ไนโตรเจนต่ำแบบแห้ง เพื่อลดการเกิดออกไซด์
ของไนโตรเจน ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
- ต้นทุนเทคโนโลยีการกำจัด NOx ด้วย 
Selective Catalytic Reduction (SCR) 

- แก้ปัญหาน้ำระบายความร้อนด้วยหอหล่อเย็น 
(Helper Cooling Tower) 
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เชื้อเพลิง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) NOX SOX น้ำเสีย 
- ต้นทุนการการกำจัด NOx ด้วย Selective 
Non-Catalytic Reduction (SNCR) 

- ต้นทุน - 
 

- ต้นทุนเทคโนโลยีการกำจัด NOx ด้วย 
Selective Non-Catalytic Reduction 
(SCR) เท่ากับ 80,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/MW 
หรือเท่ากับ 2,549,440 บาท/MW 
- ต้นทุนการการกำจัด NOX ด้วย Selective 
Non-Catalytic Reduction (SNCR) เท่ากับ 
5,000-10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/MW หรือ 
159,340 – 35,775 บาท/MWต้นทุนการ
บำบัดมลพิษ NOX จะต่ำลงเมื่อมีการติดตั้ง
รวมกับเทคโนโลยีบำบัดประเภทอื่น เช่น  
Low NOx burner และต้นทุนการบำบดั 
NOx จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบัต้นทุน
การปรับเปลี่ยน boiler สำหรับจุดฉีดสาร 

- - 

พลังงานชีวมวล 
- ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 200 ppm ไม่เกิน 60 ppm เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

- ระบบดกัจับฝุ่น wet scrubber คือใช ้
ละอองน้ำดักจบัฝุ่นที่ลอยออกมาจากเตาเผา 
ประสิทธิภาพประมาณ 50% 
- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electro Static 
Participator หรือ ESP) 
- ระบบลมหมุนวนและระบบดักจับฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิต ซ่ึงมีประสิทธิภาพโดยรวมกวา่ 99% 
- เครื่องควบคุมฝุ่นละอองแบบมัลติไซโคลน 
(Multi Cyclone) ต่ออนุกรมกบัระบบ Wet 
Scrubber ประสิทธิภาพประมาณ 80% 
- ระบบตรวจวัด flue gas analyzer ที่บริเวณ
ปล่องเพื่อตรวจวัด NO2, SO2, O2 และ TSP 

- - ติดต้ังระบบตรวจคุณภาพน้ำอัตโนมัติ  
(pH, Conductivity และ Temperature) 
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เชื้อเพลิง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) NOX SOX น้ำเสีย 
- ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษ
ที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 

- ต้นทุน - Wet Scrubber โรงไฟฟ้าชีวิมวล (ขนาดเล็ก
มาก)  Clean City ชลบุรี 1,600,000 บาท  
(ปี 2550) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาดเล็กมาก) 
สหกรณ์วานร สกลนคร 1,500,000 บาท  
(ปี 2556) 
- Multi Cyclone ต่ออนุกรมกับระบบ Wet 
Scrubber โรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาดเล็กมาก) 
สหกรณ์วานร สกลนคร 2,100,000 บาท (ปี 
2556) 
 

- - - 

พลังงานก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
- ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 200 ppm ไม่เกิน 60 ppm เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษ
ที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 
 

- - - 

- ต้นทุน 
 

- - - - 

พลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสีย 
- ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 200 ppm ไม่เกิน 60 ppm เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษ
ที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) - - - 

- ต้นทุน 
 

- - - - 
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เชื้อเพลิง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) NOX SOX น้ำเสีย 
พลังงานจากขยะ 
- ค่ามาตรฐาน กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 50 

ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 320 มก./ลบ.ม. 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 70 มก./ลบ.ม. 

กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 50 
ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 250 ppm 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 180 ppm 

กำลังการเผาไหม้ตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 50 
ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 30 ppm 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 30 ppm 

เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

- ชื่อเทคโนโลยี/ 
ประสิทธิภาพ 

- Bag Filter (BF) ประสิทธภิาพ 99.95% 
-ระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษ
ที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 

- ควบคุมการการปอ้นอากาศและปอ้นอณุหภูมิ
ใน CFBC Boiler เพื่อปอ้งกันการเกิด NOX 

- ต้นทุนเทคโนโลยีการกำจัด NOx ด้วย 
selective Catalytic Reduction (SCR) 

- ระบบฉีดหรือพ่นปูนขาว (Limestone 
Injection) 

- 

- ต้นทุน - ต้นทุนติดต้ังเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
ด้วย Bag filter เท่ากบั 83,105,000 บาท 
 

- ต้นทุนเทคโนโลยีการป้องกันมลพษิด้วย 
Selective Catalytic Reduction เท่ากับ 
335.25136 บาท/ตันขยะ (Hatton, J. & 
Bulionis, P., 2008) 
- ต้นทุนติดต้ังเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
ด้วย Semi-dry flue gas treatment เท่ากับ 
42,930,000 บาท 
- ต้นทุนติดต้ังเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
ด้วย Wet scrubbing treatment เท่ากับ 
178,875,000 บาท (Schneider, D.R., 
Lončar, D., & Bogdan, Ž., 2010) 

- - 

หมายเหตุ โรงไฟฟา้ถ่านหินยังต้องใช้เทคโนโลยีบำบัดมลพิษเพิ่มเติมบางชนิด เช่น เทคโนโลยีการดักจับปรอท (Hg): Activated Carbon Injection (ACI) 
  1 USD = 31.868 THB อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 เม.ย.62 

ที่มา: 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค้นหาจาก http://maemoh.egat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=476  
 2) กรมควบคุมมลพิษ ค้นหาจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_suc_sulfur.html 
 3) กรีนพีช, ถ่านหินสะอาดหรือการโป้ปดอันสกปรก ค้นหาจาก https://www.greenpeace.or.th/report/endcoal_factsheet/clean-coal-is-a-dirty-lie.pdf   
 4) Sorrels, J.L. 2016. Selective Catalytic Reduction from https://www3.epa.gov/ttn/ecas/docs/SCRCostManualchapter7thEdition_2016.pdf  
 5) บัญชีของเสียที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทน http://recycle.dpim.go.th/wastelist/waste-detail.php?id=49 

6) Bruce Miller, Fossil Fuel Emissions Control Technologies Control Technologies Stationary Heat and Power systems 
7) Hatton, J. & Bulionis, P. 2008. A Case Study of the Selective Catalytic Reduction (SCR) System at the Algonquin Power Energy-From-Waste Facility.Proceedings of the 16th Annual North American Waste-to-Energy 

Conference. 16th Annual North American Waste-to-Energy Conference. Philadelphia, Pennsylvania, USA. May 19–21. pp. 217-222. doi:/10.1115/NAWTEC16-1903 
8) Schneider, D.R., Lončar, D., & Bogdan, Ž. (2010). Cost Analysis of Waste-to-Energy Plant. Strojarstvo, 52 (3), 369-378. https://hrcak.srce.hr/64432 

http://maemoh.egat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=476
http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_suc_sulfur.html
https://www.greenpeace.or.th/report/endcoal_factsheet/clean-coal-is-a-dirty-lie.pdf
https://www3.epa.gov/ttn/ecas/docs/SCRCostManualchapter7thEdition_2016.pdf
http://recycle.dpim.go.th/wastelist/waste-detail.php?id=49
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ 

กรณี: ไม่มีโรงไฟฟ้าฐานใหม่ 

ภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่ (Q2) 

กรณี: มีโรงไฟฟ้าฐานใหม่ 

ทางเลือกที่ 1: ทางเลือกในกรณี
ปกติ (Business as usual: BAU) 

ทางเลือกที่ 2: ไม่มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) 
โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการ
ที่เพ่ิมขึ้นท้ังหมด 

ทางเลือกที่ 3.1 การผสมผสาน 
โดยกำหนดให้การผลติพลังงาน
หมุนเวียน (ร้อยละ 60) และมี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานจาก
ถ่านหิน (ร้อยละ 40) 

ทางเลือกที่ 3.2 การผสมผสาน 
โดยกำหนดให้การผลติพลังงาน
หมุนเวียน (ร้อยละ 60) และมี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานจาก
ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 40) 

ทางเลือกที่ 4.1 การผสมผสาน 
โดยมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
จากถ่านหิน (ร้อยละ 60) และ
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน (ร้อยละ 40)  

ทางเลือกที่ 4.2 การผสมผสาน 
โดยมกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
จากก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 60) 
และส่งเสรมิการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน (ร้อยละ 40)  
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สรุปข้อดี/ข้อด้วยของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (5 ทางเลอืก) ตามมิต ิ

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2: ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 
 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยใช้เชื้อเพลิงจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น และมีการกระจายของ
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่หาได้จากพ้ืนท่ีภาคใต้ 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้ภาพรวมของชุมชนจากการมีโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี 

- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิด
การจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้า และ
การจัดหาวัตถุดิบ เท่ากับ 3567 คน  

- พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขาด
ความเสถียร แม้จะสามารถผลิตไฟฟ้าท่ีมีความเสถียรจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แต่เชื้อเพลิงท่ี
ใช้ในโรงไฟฟ้ามีปริมาณท่ีไม่แน่นอน 
- ราคาไฟฟ้าสูงกว่าปัจจุบัน (ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี 
เฉพาะท่ีผลิตเพ่ิม 6.22 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับ
กำลังผลิตในปัจจุบัน เท่ากับ 5.05 บาทต่อหน่วย (ราคา
ไฟฟ้าในปัจจุบัน เท่ากับ 3.53 บาทต่อหน่วย) (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) 

มิติสังคม 
 
 
 
 

- พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางเลือกอื่น จึงมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีได้มากกว่า หากมีการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และลม แต่หาก
เป็นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล หรือขยะอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลต่อการดำรง
ชีวิตประจำวันและสุขภาวะของประชาชน  

- พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล หรือขยะอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน มลพิษอากาศซ่ึง
จะมีจำนวนหลายชนิด ท้ัง ก๊าซ ฝุ่นละออง เขม่าควัน มี
โอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจำเป็นต้อง
ได้รับการบำบัดและกำจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม จำเป็นต้อง
ได้รับการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังให้
เหมาะสม 

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล
หรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านตันเทียบเท่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.73 โดยประมาณของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของภาคใต้ท่ี
ประมาณ 41 ล้านตัน 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจาย
ตัวหลายแหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

- ภาคใต้มีพลังงานหมุนเวียนเพียงพอต่อการพัฒนา
ไฟฟ้า  
- ในกรณีไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ทำให้สามารถ
บูรณาการให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชน
ท่ีมีความห่างไกลได้  
- เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมักเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
อาจไม่สามารถลงทุนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่การกระจายตัวของโรงไฟฟ้ามี
ความเป็นไปได้ในการเฉลี่ยค่ามลพิษไม่เกินค่ามาตรฐาน 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า  
เช่น ก๊าซชีวภาพ น้ำ (ขนาดเล็ก)  
- เนื่องจาก ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานทำให้มี
ผลกระทบต่อความเสถียรของการส่งไฟฟ้า ต้องมีการลงทุน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือทำ
โครงข่าย Smart grid ในการบริหารจัดการผลิตพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
-  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานมลพิษ
บางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน   โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน         
ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 
60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ เชื้อเพลิงถา่นหิน    
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้
เพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

 
มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 

มิติเศรษฐกิจ - รายได้ในภาพรวมของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.152 ต่อปี และโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ร้อยละ  0.12 ต่อปี 
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
โรงไฟฟ้าถ่านหินก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้า และการจัดหาวัตถุดิบ 
เท่ากับ 3,917 คน 
- การโรงไฟฟ้าถ่านหินให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร  
แน่นอน เกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
การเกษตรและการประมง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความไม่
เสถียร  
- มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การประกอบเกษตร ประมงและการท่องเท่ียวและการขนส่ง
ถ่านหินส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและบริการในทางอ้อม 
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม  5.05 บาท
ต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน เท่ากับ 4.49
บาทต่อหน่วย (ราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน เท่ากับ 3.53 บาทต่อ
หน่วย) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) 

มิติสังคม 
 
 
 

- มีระบบไฟฟ้าท่ีเสถียร สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ ทำให้ระบบบริการสุขภาพ 
มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้เครื่องมือ 
ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง  

- ประชาชนให้การยอมรับต่อพลังงานหมุนเวียน  
แต่มีการต่อต้านบางส่วนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ 
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว  

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล  
จึงช่วยลดมลพิษท่ีจะเกิดขึ้น 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล
หรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถลดมลพิษทาง
อากาศได้มากขึ้น 
- เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.17 โดยประมาณของ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของภาคใต้ 
ท่ีประมาณ 41 ล้านตัน 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง 
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจายตัว
หลายแหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- การเผาไหม้ถ่านหินสร้างมลพิษทางอากาศหลายประเภท 
อีกท้ังระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
และสัตว์น้ำในทางลบ  
- การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะต้องมีการบริหาร
จัดการกากของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

- ภาคใต้มศัีกยภาพพลังงานหมุนเวียนเพียงพอ 
ต่อการผลิตไฟฟ้า 
- เชื้อเพลิงถ่านหินมีแหล่งสำรองเพียงพอใน
ต่างประเทศสามารถนำเข้าได้ 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น  
หากบูรณาการกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 
และระบบ Smart Grid  
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่ต้องมี 
การลงทุนเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถติดต้ังเทคโนโลยีการบำบัด
มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  

- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า 
เช่น น้ำ (ขนาดเล็ก)  
- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินสำรอง ในประเทศเพียงพอ  
ต้องเพิ่งพาเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ 
- กรณีพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 เป็น Non-Firm  
หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการจ่ายไฟฟ้า
ลดลง 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรับกำลังผลิตตามต้องการได้ 
ต้องเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา ทำให้การ Operation 
ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือไม่คุ้มค่า
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
ในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนด 
ค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยง 
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน            
ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 
60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ภาคใต้ให้เพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้ในภาพรวมของการมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.364 ต่อปี และ โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 0.12 ต่อป ี
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้า และการจัดหาวัตถุดบิ 
เท่ากับ 2,997 คน 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรส่งผลดี
ต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ การเกษตร การประมง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความ 
ไม่เสถียร  
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 5.40  
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน  
เท่ากับ 4.65 บาทต่อหน่วย (ราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน เท่ากับ 
3.53 บาทต่อหน่วย) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2560) 

 
 

มิติสังคม 
 
 
 
 

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางเลือกอื่น พลังงานหมุนเวียน 
จากแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ มีผลกระทบต่อสุขภาพต่ำมาก 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้ไฟฟ้าท่ีเสถียร ทำให้ระบบ 
บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

- การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ
โดยเฉพาะ NOX แม้ว่าจะก่อให้เกิดมลพิษอากาศน้อยกว่า
เชื้อเพลิงถ่านหิน ท้ังนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
บางประเภท เช่น พลังงานขยะ พลังงานก๊าซชีวภาพ  
อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว  

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล  
จึงช่วยลดมลพิษท่ีจะเกิดขึ้น 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล
หรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีมลพิษทางอากาศ
น้อยกว่าการใช้ถ่านหิน 
- เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านตันเทียบเท่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.20 โดยประมาณของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของภาคใต้ท่ี
ประมาณ 41 ล้านตัน 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจาย
ตัวหลายแหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 
- ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าสามารถส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้ำและสัตว์น้ำในทางลบ 
- การพัฒนาแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติสามารถก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศในปริมาณสูง 

มิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- ภาคใต้มศัีกยภาพพลังงานหมุนเวียนเพียงพอต่อ 
การสร้างโรงไฟฟ้า 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น หากบูรณาการ
กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและระบบ Smart Grid  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต
ตามต้องการได้ ซ่ึงทำให้การ Operation สามารถ

- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า  
เช่น น้ำ (ขนาดเล็ก)  
- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแหล่งสำรองไม่เพียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
- พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 เป็น Non-Firm หากเกิด
เหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการจ่ายไฟฟ้าลดลง 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีมลพิษน้อยและสามารถติดต้ัง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือไม่
คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนดค่า
มาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยงการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เช้ือเพลิง
ถ่านหิน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และ
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น) 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้ในภาพรวมของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น  

คิดเป็นร้อยละ 0.228 ต่อปี และ โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ร้อยละ 0.08 ต่อปี 
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 
จากพลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้า และการจัดหาเชื้อเพลิง
ของพลังงานหมุนเวียน เท่ากับ  2,920 คน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรแน่นอนเกิด
ผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว การเกษตรและ
การประมง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความ 
ไม่เสถียร  
- มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการประกอบเกษตร ประมงและการท่องเท่ียวและ 
การขนส่งถ่านหินส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ 
บริการในทางอ้อม 
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 4.47 
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน 
เท่ากับ 4.21 บาทต่อหน่วย (ราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน เท่ากับ 
3.53 บาทต่อหน่วย) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2560) 

มิติสังคม - โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ระบบไฟฟ้าท่ีมีความเสถียร ทำให้
ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง  

- มีการต่อต้านและคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านอย่างชัดเจน 
ในพื้นท่ี มลพิษจากโรงไฟฟ้า ขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ 
รวมถึงสัตว์และพาหะ จำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพใหเ้หมาะสม 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจะมีจำกัดอยู่ในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า
ฐานและไม่กระจายตัวไปเกิดตามแหล่งกำเนิดย่อย ๆ  
มีโอกาสท่ีสามารถสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรู้พิกัดของแหล่งกำเนิด
มลพิษท่ีแน่นอน 
- โรงไฟฟ้าใหญ่ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลักมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและสามารถ
กำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
- หากมีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถลดมลพิษทาง
อากาศได้มากขึ้น 
- เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตันเทียบเท่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.40 โดยประมาณของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของภาคใต้ท่ี
ประมาณ 41 ล้านตัน 

- การเผาไหม้ถ่านหินสร้างมลพิษทางอากาศหลายประเภท 
อีกท้ังระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
และสัตว์น้ำในทางลบ  
- การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะต้องมีการบริหาร
จัดการกากของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อาจได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า 
อาทิเช่น การเกิดขยะชุมชน 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- ภาคใต้มศัีกยภาพพลังงานหมุนเวียนเพียงพอต่อการผลิต
ไฟฟ้า 
- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลิตพลังงาน 
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ 60 และสามารถเสริม 
กำลังผลิต ด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถติดต้ังเทคโนโลยีการบำบัด
มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ซ่ึงคุ้มทุนท่ีจะลงทุน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการปลดปล่อย
มลพิษท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage) เนื่องจากสามารถพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน 
Firm ร้อยละ 60 และอาศัยการจัดการพลังงาน 
โดยไม่ต้องใช้ Energy Storage ก็ได้ 

- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินสำรอง ในประเทศเพียงพอ 
ต้องเพิ่งพาเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น 
- แหล่งน้ำขนาดเล็กไม่มีศักยภาพเพียงพอตามแผนพัฒนา
พลังงาน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรับกำลังผลิตตามต้องการได้ 
ต้องเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา ทำให้การ Operation 
ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทาง
เลี่ยงการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้อง
ลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เช้ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 
40 ของความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น) 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้ในภาพรวมของการมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.546 ต่อป ีและ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ร้อยละ 0.08 ต่อปี 
- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและ 
จากพลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในส่วนของโรงไฟฟ้า และการจัดหาเชื้อเพลิงของพลังงาน
หมุนเวียน เท่ากับ 2,170 คน 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร แน่นอน  
เกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว การเกษตรและ
การประมง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 
4.99 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิต 
ในปัจจุบัน เท่ากับ 4.46 บาทต่อหน่วย (ราคาไฟฟ้า 
ในปัจจุบัน เท่ากับ 3.53 บาทต่อหน่วย) (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) 
 

มิติสังคม - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำกว่าการผลิต
ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยมาก และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นประชาชนสามารถยอมรับได้ รวมถึง 
ให้ไฟฟ้าท่ีมีความเสถียร 

- มลภาวะจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวลท่ีเกิดขึ้น สามารถ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและไม่ได้รับการยอมรับ 
จากประชาชน  รวมท้ังพลังงานหมุนเวียนจำพวก  
ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
จำเป็นต้องได้รับการบำบัดและกำจัดท่ีถูกต้อง
เหมาะสม จำเป็นต้องได้รับการติดตามผลกระทบ 
ต่อสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
จำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังให้เหมาะสม 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติสิ่งแวดล้อม - แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจะมีจำกัดอยู่ในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าฐาน

และไม่กระจายตัวไปเกิดตามแหล่งกำเนิดย่อย ๆ มีโอกาส 
ท่ีสามารถสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากรู้พิกัดของแหล่งกำเนิดมลพิษท่ีแน่นอน 
- โรงไฟฟ้าใหญ่ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลักมีระบบการบริหารจัดการ 
ท่ีดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและสามารถกำกับดูแล 
ง่ายกว่า จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีมลพิษทางอากาศ 
น้อยกว่าการใช้ถ่านหิน และไม่ก่อให้เกิดปัญหากากของเสีย  
- เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตันเทียบเท่า 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.93 โดยประมาณของการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของภาคใต้ท่ีประมาณ 41 ล้านตัน 

- ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าสามารถส่งผลกระทบ 
ต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำในทางลบ 
- การพัฒนาแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติสามารถ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณสูง 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- ภาคใต้มศัีกยภาพพลังงานหมุนเวียนเพียงพอต่อการสร้าง
โรงไฟฟ้า 
- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และสามารถเสริมกำลังผลิต  
ด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- ในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินเครื่องเต็มกำลังผลิต 
ตลอดเวลา ส่งผลดีต่อความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าและ 
มีประสิทธิภาพสูง 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต 
ตามต้องการได้ ซ่ึงทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีมลพิษน้อย และสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน  
การปลดปล่อยมลพิษท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage) เนื่องจากสามารถเพิ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน 
Firm ร้อยละ 60 และอาศัยการจัดการพลังงานโดยไม่ต้องใช้ 
Energy Storage ก็ได้ 

- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแหล่งสำรองไมเ่พียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม 
- แหล่งน้ำขนาดเล็กไม่มีศักยภาพเพียงพอตาม
แผนพัฒนาพลังงาน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มี 
การลงทุนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมี 
ประสิทธิภาพสูง หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
เพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิด
ช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
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