
ใช้สำหรับการสานเสวนารอบ 2/2 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

คำอธิบาย 
เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  ใช้

สำหรับพิจารณาประกอบการให้คะแนนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (11 ตัวชี้วัด) ในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง
รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด นิยาม วิธีการประเมิน และการแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับ
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

 
1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ซ่ึงทางเลือกฯ นี้ ดำเนินการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่
หาได้จากพื้นที ่ภาคใต้ โดยพัฒนาตามศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของ
ภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
 
2. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและถ่านหิน) โดยการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งทางเลือกฯ นี้ เป็นการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
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3. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน (พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ) โดยการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 60 
และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที ่ใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่ง
ทางเลือกฯ นี้ เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ตาม
สัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
 
4. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน (ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้าจากการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื ้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 20 ปี มี
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
 
5. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน) โดยผลิตไฟฟ้า

จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทางเลือกฯ นี้ มีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นใน
อนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  
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2) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
 

6. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน) โดย
ผลิตไฟฟ้าจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานทีใ่ช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม 
น้ำ และขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหินเพื่อความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
สัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 20 ปี มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี 

2) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน โดยกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

2) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียน 6 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานจากขยะ โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคใต้ในอนาคต 20 ปี  

3) ส่งเสริมและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 
 



ใช้สำหรับการสานเสวนารอบ 2/2 
 

ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมิน 

 ประเด็น ตัวชี้วัด 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
นิยาม วิธีการประเมิน 

มิติเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจ
ภาพรวม 
ของภาคใต้ 

1.1 รายได ้
ในภาพรวม 
ของภาคใต้ 

  รายได้ต่อหัวของครัวเรือน
ภาคใต ้

- ประเมินรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้
เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ในการผลติไฟฟ้า
โดยใช้ตารางปัจจัยการผลติและผลผลิต 
และแบบจำลองสมการถดถอย 

1.2 การจ้าง
งาน 

  การเพิ่มการจ้างงานทางตรง 
จากการมีโรงไฟฟ้า 

- ประเมินการจ้างงานโดยตรงจากการมี
โรงไฟฟ้า โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ
จำนวนแรงงานท่ี 
ถูกจ้างในโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทของไทย 
หารด้วยกำลังการผลติ (MW) ของโรงไฟฟ้า 
แต่ละโรง 

เศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

1.3 การ
ประกอบ
อาชีพด้าน 
การท่องเที่ยว 

  การเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิ
ขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ท้ังในเชิงบวกและเชิง
ลบท่ีเกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จำนวน
ผู้ประกอบการและรายได้
จากการท่องเที่ยว  

- ใช้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย การ
สัมภาษณ์ เวทีสานเสวนา รวมถึงข้อคิดเห็น
หรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกจิการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และจาก
รายงานการศึกษา และใช้วิธีการวเิคราะห์ทัศ
นภาพ (Scenario Analysis) เพื่อคาดการณ์
ระดับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้กับธุรกิจ
การท่องเที่ยว 

1.4 การ
ประกอบ
อาชีพด้าน
ประมง 

  การเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิ
ขึ้นกับการประกอบอาชีพ
ประมง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ประมงพ้ืนบ้าน เช่น ปริมาณ
สัตว์น้ำท่ีจับได้และรายได้ 
หากม ี
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

- ใช้ข้อมูลจากการสานเสวนา การ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และจาก
รายงานการศึกษาต่าง ๆ และใช้วธิีการ
วิเคราะห์ทัศนภาพ(Scenario Analysis) 
เพื่อคาดการณ์ระดับ 
การเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิขึ้นกับการ
ประกอบอาชีพประมง 

1.5 การ
ประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

  การเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิ
ขึ้นกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกดิจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า เช่น 
ปริมาณผลผลิต 

- ใช้ข้อมูลจากการสานเสวนา การ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และจาก
รายงานการศึกษาต่าง ๆ และใช้วธิีการ
วิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario analysis) 
เพื่อคาดการณ์ระดับ 
การเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิขึ้นกับการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
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1.6 รายได้
จากการขาย
วัตถุดิบ 
 

  การเพิ่มของรายได้ของ
ประชาชนโดยตรงจากการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า ได้แก่ 
รายได้จากการขายเช้ือเพลิง/
วัตถุดิบ ประเภทต่าง ๆ  

- ประเมินรายได้ทางตรงจากการขาย
เชื้อเพลิง/วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้า 
โดยคำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ 
และราคา และเปรยีบเทียบกับรายได้เดิม 

ราคาค่าไฟฟ้า 1.7 ราคาค่า
ไฟฟ้าต่อ
หน่วย 

  ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีเกิด
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดยเทคโนโลยี/เชื้อเพลิง
ประเภทต่าง ๆ รวมคา่ใช้จ่าย
ในการส่งและจำหน่าย และ
ต้นทุนอ่ืน ๆ 

- คำนวณราคาคา่ไฟฟ้าต่อหน่วยจากต้นทุน 
การผลิต การส่ง การจำหนา่ย และต้นทุน
อื่น ๆ และเปรียบเทียบราคาค่าไฟฟ้า
ระหว่างทางเลือกตา่ง ๆ 

มิติสังคม  
การยอมรับ
ของประชาชน 

2.1 การ
ยอมรับ 
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ต่อ 
การผลิต
ไฟฟ้า 

  การที่ประชาชนให้การ
ยอมรับหรือต่อต้าน
เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้า  
ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งอาจ
เกิดจากระดับความเช่ือมั่นใน
กระบวนการจดัการมลพิษ
หรือผลกระทบ ท่ีอาจเกดิขึ้น
หรือมองเห็นถึงผลประโยชน ์
ที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีหรือ
ชุมชน 

- ใช้การสานเสวนา การสัมภาษณ ์การ
ประชุมกลุม่ย่อย และจากรายงาน เอกสาร
การวิจัย กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่าง 
ๆ และ ใช้วิธีการเชิงปริมาณ โดยการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
(รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ท้ัง 15 
จังหวัด และใช้วิธีการวิเคราะห์ทัศนภาพ 
เพื่อคาดการณ์ระดับ 
การยอมรับหรือต่อต้าน 

สุขภาพ 2.2 การ
เปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน 
 

  การเปลีย่นแปลงของปัจจัย
กำหนดสุขภาพทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบจากการผลิต
กระแสไฟฟ้า ได้แก ่
ความพร้อมและคณุภาพของ 
การบริการทางการแพทย์ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการ
เกิดอุบัติเหตุ  เป็นต้น 
สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้ม 
ในการเกิดโรค รวมถึง
ประเด็นผลกระทบสำคญัที่
อาจเกิดขึ้น 
 

- พิจารณาผลกระทบต่อปัจจยักำหนด
สุขภาพท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ อาทิ ผล
ต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพเชิงบวก พิจารณา
จากกระแสไฟฟ้าหากมีปริมาณและความ
เสถียร จะทำให้สามารถใช้เครื่องมอืทาง
การแพทย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส่งผลใหส้ถานะสุขภาพประชาชน มีทิศทาง
แนวโน้มที่ดี ในขณะที่การผลิตกระแสไฟฟ้า
อาจก่อให้การเปลีย่นแปลงปัจจยักำหนด
สุขภาพเชิงลบ ซึ่งจะส่งผลให้สถานะสุขภาพ
ของประชาชนตำ่ลง เพิ่มอัตราการบาดเจ็บ 
ป่วย หรือตาย นอกจากน้ี ยังพิจารณา
ผลกระทบท่ีมีต่อระบบสาธารณสขุ โดยหาก
ทำให้ต้องมีการปรับหรือเพิ่มเติมระบบการ
เฝ้าระวังสุขภาพ หรือต้องเพิ่มความพร้อม
ของระบบบริการทางการแพทย์ รวมถึงการ
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รองรับอุบัติภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการ
ทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ของทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และสรุปผลโดยเทคนิค
การวิเคราะห์ทัศนภาพ 

มิติสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 คุณภาพ
น้ำ 

  ความเหมาะสมของน้ำเพื่อใช้
ในกิจกรรมเฉพาะของมนุษย์ 
คุณภาพของน้ำ 
ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

- วิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและคุณภาพน้ำผิวดิน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภท
เทคโนโลยีและเช้ือเพลิงต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากข้อมูลมลพิษ จากโรงไฟฟ้าและผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล
บริเวณโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จากนั้น
สรุปผลโดยการวิเคราะห์ทัศนภาพ 

3.2 คุณภาพ
อากาศ 

  การเปลีย่นแปลงของปริมาณ 
การปล่อยมลพิษทางอากาศ
หลัก ซึ่งได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOX)  
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่ง
เกิดขึ้นและถูกปลดปล่อยสู่
บรรยากาศจากการพัฒนา
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
ปริมาณมลพิษทางอากาศ
หลักท่ีเปลีย่นแปลงอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง และส่งผล
ต่อคุณภาพอากาศโดยรวม
ทั้งในทางลบหรือทางบวก 

- ใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและ
สถานการณ์ ในปัจจุบันร่วมกับการ
คาดการณ์โดยอาศัยข้อมลูการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศจากเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ มาคำนวณ (SO2, NOX และ 
PM2.5) 

3.3  
กากของเสีย 

  สิ่งของเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลติไฟฟ้า ซึ่ง
เสื่อมสภาพจนใช้การไมไ่ด้
หรือไมต่้องการใช้แล้ว มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ทางกาย
และจิตใจเนื่องจากความ
สกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรคทำให้เกิดมลพิษและ
ทัศนะอุจาด  

- ใช้วิธีการวิเคราะห์ คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสยี/ ขยะมูล
ฝอยท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ ตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ
พิจารณาถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของ
ขยะมูลฝอยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวโน้ม 
ของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยท่ีจะ
เพิ่มขึ้นในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
และสรุปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทัศนภาพ 
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ระบบนิเวศทาง
น้ำ 

3.4 ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ในแหล่งน้ำ 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแหล่งน้ำครอบคลุมทะเล
ชายฝั่งและแม่น้ำต่าง ๆ โดยใช้
ความชุกชุมของตัวอ่อนสัตว์น้ำ 
และลูกปลาวัยอ่อนเป็นตัวบ่งช้ี 

- คาดการณค์วามชุกชุมของตัวอ่อนสัตว์น้ำ  
(ลูกกุ้ง ลูกกั้ง ลูกปู ลูกหอยฝาเดยีว และ
หอยสองฝา) และลูกปลาวัยอ่อน โดยศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จากรายงานการ
ติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในแหล่งน้ำ 
บริเวณใกล้โรงไฟฟ้า และคาดการณ์การ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่อาจเกดิขึ้น จากการ
ผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ทัศนภาพ  

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

3.5  
การปลดปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก 

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีคำนวณอยู่ในรูปการ
ปลดปล่อย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งเกิดขึ้นและถูก
ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจาก
การพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ ปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยรวมทั้งในทาง
ลบหรือทางบวก 

- ใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและ
สถานการณ์ ในปัจจุบันร่วมกับการ
คาดการณ์โดยอาศัยข้อมลูการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยีผลติไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ มาคำนวณ และ
เปรียบเทยีบกับการปลดปล่อยในปัจจุบัน 
 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
ความมั่นคง 
ในการผลติ 
และจ่ายไฟฟ้า 

4.1 ความ
เพียงพอของ
เชื้อเพลิง/
แหล่ง
พลังงาน 

  ปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานท่ี
สามารถนำมาผลติ
กระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าเพื่อ
ความมั่นคงต่อเนื่องของการ
ผลิตไฟฟ้า ความสามารถ
เข้าถึงแหล่งพลังงานได้ 
รวมถึงปริมาณและแหล่ง
สำรองพลังงานเพื่อการผลติ
ไฟฟ้าที่สามารถจัดหาเพื่อ
ทดแทนได้ในกรณีฉุกเฉิน 
สามารถตอบสนองความ

- ประเมินความเพียงพอของปริมาณ
เชื้อเพลิง/พลังงานเพื่อการผลติไฟฟ้าโดย
พิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ 
คือ ความต้องการไฟฟ้าและศักยภาพ
เชื้อเพลิงและพลังงาน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ภาคใต้ตามหลักวิชาการ สว่นการประเมิน
ศักยภาพพลังงานฟอสซลิพิจารณาจาก
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของภาคใต้ 
ปริมาณสำรอง และความสามารถในการ
จัดหา (ถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาต)ิ และ
การประเมินศักยภาพพลังงานหมนุเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม 
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 ประเด็น ตัวชี้วัด 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
นิยาม วิธีการประเมิน 

ต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน 

แสงอาทิตย์ และนำ้ (ขนาดเล็ก) ใช้วิธีการ
ประเมินแยกตามประเภทเช้ือเพลงิตาม
หลักวิชาการ นอกจากน้ีจะพิจารณาถึง
ปัจจัยอื่น ๆประกอบด้วย สรุปผลการ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ทัศนภาพ 

4.2
ความสามารถ 
ในการจ่าย
ไฟฟ้า 

  ความสามารถในการจา่ยไฟ
เพื่อรองรับความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ  
โดยไม่เกดิปัญหาการหยดุ
จ่ายไฟ ไฟตก ไฟดับ เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณา
พลังงานทางเลือกประเภท
นั้น ๆ เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า 
ปริมาณ คือ มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการทั้ง
ในกรณีปกติ และกรณีฉุกเฉิน 
และคณุภาพ คือ ไม่เกิด
ปัญหาในการหยุดจ่ายไฟ ไฟ
ตก ไฟดับ เป็นต้น 

- ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยพิจารณาข้อมูล
คุณสมบัติของโรงไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
ความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าไดต้าม 
ความต้องการ โดยการพิจารณาและ
บรรยาย 
ถึงข้อดี/ผลทางบวก ในทางเทคนิค คือ  
1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง  
2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า 
(Dependable Capacity) 
3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรือ 
(Plant Factor) 
4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการ
ผลิตทำไดร้วดเร็วหรือช้า 
5) คุณสมบตัิค่า Inertia ของระบบ และ
ความสามารถในการช่วยรักษาความถี่ของ
ระบบ, 6) ความสามารถในการจ่ายกระแส
ลัดวงจร และ 7) ประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าเมื่อเดินไม่เต็มพิกัด  
- สรุปผลการประเมินโดยการวิเคราะห์ทัศ
นภาพ 

เทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลติ
ไฟฟ้าและ
ป้องกัน
ผลกระทบ 

4.3 
ประสิทธิภาพ
ของ
เทคโนโลยี
การบำบัด
มลพิษ 

  ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ในการบำบัดมลพิษของ
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
น้ำ และกากของเสีย เป็นต้น 

- ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบข้อมูล
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
บำบัดมลพิษ โดยใช้ข้อมูลทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนา
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบำบัด
มลพิษประเภทตา่ง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และสรุปผลการประเมินโดย
การวิเคราะห์ทัศนภาพ  
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 ประเด็น ตัวชี้วัด 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
นิยาม วิธีการประเมิน 

4.4 ต้นทุน
เทคโนโลย ี
การผลิต/การ
กักเก็บ
พลังงาน 

  ต้นทุนสำหรบัการจดัหา
เทคโนโลยีในการผลติ
พลังงานไฟฟ้าตามประเภท
ของโรงไฟฟ้า รวมถึงต้นทุน
ของเทคโนโลยีในระบบกัก
เก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ 
เป็นต้น  

- ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบข้อมูล
ต้นทุนของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและ
การกักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น 
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น IRENA การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กระทรวง
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยท่ีมีการศึกษาเกีย่วกับต้นทุนต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4.5 ตน้ทุน
ของ
เทคโนโลยี
บำบัดมลพิษ 

  ต้นทุนสำหรบัการจดัหา
เทคโนโลยีในการบำบดั
มลพิษจากโรงไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ เช่น ระบบบำบดั
มลพิษทางอากาศ ระบบ
บำบัดมลพิษทางน้ำ การ
จัดการกากของเสยี เป็นต้น  

- ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบข้อมูล
ต้นทุนของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษจาก
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็น
ต้น รวมถงึเอกสารงานวิจัยที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับต้นทุนการบำบดัมลพิษจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ  



ใช้สำหรับการสานเสวนารอบ 2/2 
 

ส่วนที่ 3 การแปลความหมายของตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (เกณฑ์การให้คะแนน 7 ระดับ) 
 
สำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการสานเสวนา รอบที่ 2/2 เป็นการพิจารณาให้คะแนนระดับผลกระทบ จำนวน 7 ระดับ (-3, -2. -1, 0, +1, +, +3) ของแต่ละตัวชี้วัด 

โดยแต่ละตัวชี้วัดได้กำหนดการแปลความหมายของระดับผลกระทบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตัวชี้วดั 
การแปลความหมาย 

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 
มิติเศรษฐกิจ 
1.1 รายได้ใน
ภาพรวมของภาคใต ้

 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อรายได้ของประชาชนใน

ภาคใต้ในระดับมาก  
(ลดลงมากกว่า ร้อยละ 1) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อรายได้ของประชาชนใน
ภาคใต้ในระดับปานกลาง  

(ลดลง ร้อยละ 0.5-1) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อรายได้ของประชาชนใน

ภาคใต้ในระดับน้อย  
(ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 0.5) 

ไม่มีผลกระทบต่อ  
รายได้ของประชาชน 

ในภาคใต้ 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อรายได้ของประชาชน 
ในภาคใต้ในระดับน้อย  

(เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 0.5) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อรายได้ของประชาชนใน
ภาคใต้ในระดับปานกลาง  
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5-1) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อรายได้ของประชาชนใน

ภาคใต้ในระดับมาก  
(เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1) 

1.2 การจ้างงาน 
 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับมาก 
(ลดลงมากกว่า ร้อยละ 100) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับปานกลาง 
(ลดลงร้อยละ 30 ถึง 100) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับน้อย 
(ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 30 ) 

ไม่มีผลกระทบต่อ  
การจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับน้อย 
(เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับปานกลาง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 30-100) 

เกิดผลกระทบทางบวกต่อ 
การจ้างงานในโรงไฟฟ้า 

ในระดับมาก 
(เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 100) 

1.3 การประกอบ
อาชีพด้าน 
การท่องเที่ยว  
 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพด้าน
การท่องเท่ียวในระดับสูง 

(จำนวนผู้ประกอบการ/รายได้
ลดลงมากกว่า  
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพการ

ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
(จำนวนผู้ประกอบการ/
รายได้ลดลงมากกวา่  

ร้อยละ 10-30) 

มีความเส่ียงในการเกิดผล
กระทบทางลบต่อการ

ประกอบอาชีพการท่องเท่ียว
ในระดับต่ำ (จำนวน

ผู้ประกอบการ/รายได ้
ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 10) 

การประกอบอาชพี 
ในด้านท่องเท่ียว  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพการ

ท่องเที่ยวในระดับต่ำ 
(จำนวนผู้ประกอบการ/รายได้
เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพการ

ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
(จำนวนผู้ประกอบการ/
รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า  

ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพการ

ท่องเที่ยวในระดับสูง 
(จำนวนผู้ประกอบการ/รายได้
เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 30) 

1.4 การประกอบ
อาชีพด้านประมง 
 

เกิดผลกระทบทางลบ  
ต่อการประกอบอาชีพประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านใน

ระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/

รายได้ลดลงมากกวา่  
ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทางลบต่อ 
การประกอบอาชพีประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 

ในระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/ 

รายได้ลดลงมากกวา่ 
 ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบทางลบต่อ 
การประกอบอาชพีประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 

ในระดับน้อย 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้ลดลงน้อยกวา่  

ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการประกอบอาชีพ

ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบ้าน 

 

เกิดผลกระทบทางบวกต่อ 
การประกอบอาชพีประมง 
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 

ในระดับต่ำ 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/รายได้
เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบทางบวกต่อ
การประกอบอาชพีประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 

ในระดับปานกลาง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า  

ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบทางบวกต่อ 
การประกอบอาชพีประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน 

ในระดับสูง 
(ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้/
รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า  

ร้อยละ 30) 
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1.5 การประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม  

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

ในระดับสูง 
(ผลผลิต/รายได้ลดลงมากกว่า 

ร้อยละ 30) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 

(ผลผลิต/รายได้ลดลง
มากกว่า รอ้ยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

ในระดับต่ำ 
(ผลผลิต/รายได้ลดลงน้อย

กว่า ร้อยละ 10) 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้า 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า 
ในระดับต่ำ 

(ผลผลิต/รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ในระดับปานกลาง 

(ผลผลิต/รายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10-30) 

เกิดผลกระทบทางบวก 
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 

ในระดับสูง 
(ผลผลิต/รายได้เพิ่มขึ้น
มากกว่า รอ้ยละ 30) 

1.6 รายได้จากการ
ขายเชื้อเพลิง 
 

- - - ไม่มีผลกระทบ 

ต่อรายได้จากการขาย
เช้ือเพลิง 

รายได้จากการขายเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้นในระดับน้อย  
(น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 

รายได้จากการขายเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 50-80) 

รายได้จากการขายเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้นในระดับมาก  
(มากกว่า รอ้ยละ 80) 

1.7 ราคาค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วย 
 
 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือก
อื่นหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
มากกว่า รอ้ยละ 30 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

สูงกว่าทางเลือกอื่น
ค่อนข้างมาก (สูงกว่า

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 10-30) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

สูงกว่าทางเลือกอื่นเล็กนอ้ย 

(สูงกว่าค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า 

ร้อยละ 10) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 
ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

ต่ำกวา่ทางเลือกอื่นเล็กน้อย 

(ต่ำกวา่ค่าเฉลี่ย นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

ต่ำกวา่ทางเลือกอื่น
ค่อนข้างมาก (ตำ่กว่า

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 10-30) 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือก
อื่นหรือต่ำกว่าค่าเฉลีย่ 
มากกว่า รอ้ยละ 30) 

มิติสังคม 
2.1 การยอมรบัของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ต่อการผลิตไฟฟ้า 

ประชาชนมีการต่อตา้นและ
คัดค้านเป็นอย่างมาก 

ประชาชนมีการต่อตา้น
และคัดค้านปานกลาง 

ประชาชนมีการต่อตา้นและ
คัดค้านเล็กน้อย 

ประชาชนไม่คัดค้านและ
ไม่สนับสนุนการ

ดำเนินงาน 

ประชาชนให้ความรว่มมือและ
สนับสนุนเล็กน้อย 

ประชาชนให้ความรว่มมือ
และสนับสนุนปานกลาง 

ประชาชนให้ความรว่มมือและ
สนับสนุนเป็นอย่างมาก 

2.2 การ
เปลี่ยนแปลง 
สถานะสุขภาพของ
ประชาชน 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสถานะสุขภาพของ

ประชาชนมาก จำเป็นต้องมี
การกำหนดการเฝ้าระวัง
สุขภาพเฉพาะ หรือต้อง

เพิ่มเติมระบบบริการสุขภาพ
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสถานะสุขภาพของ

ประชาชนปานกลาง ต้อง
ปรับเพิ่มระบบในการเฝ้า
ระวังสุขภาพ หรือต้อง
เพิ่มเติมระบบบริการ
สุขภาพให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสถานะสุขภาพของ

ประชาชนเล็กน้อย ต้องปรับ
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่มีอยู่ 

และปรับระบบบรกิาร
สุขภาพที่มอียู่ให้เหมาะสม 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โรค หรือการบาดเจ็บไม่

ชัดเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่
มีอยู่และระบบบริการ
สุขภาพที่มอียู่เพยีงพอ

ไม่ถูกรบกวน 
 
 
 

มีผลบวกต่อปจัจัยกำหนด
สุขภาพของประชาชนเล็กน้อย 

สามารถใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
ที่มีอยู่และระบบบริการสุขภาพที่

มีอยู่เพียงพอไม่ถกูรบกวน 

มีผลบวกต่อปจัจัยกำหนด
สุขภาพของประชาชนปาน
กลาง สามารถใช้ระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพที่มอียูแ่ละ

ระบบบริการสุขภาพที่มอียู่
เพียงพอไม่ถูกรบกวน 

มีผลบวกต่อปจัจัยกำหนด
สุขภาพของประชาชนมาก 
สามารถใช้ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่มอียู่และระบบ

บริการสุขภาพที่มีอยู่เพียงพอ
ไม่ถูกรบกวน 
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มิติสิ่งแวดล้อม 
3.1 คุณภาพน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล 

และน้ำผิวดิน  
อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมาก 

หรือเทียบเท่า 
ค่า MWQI = 0-25 

WQI = 0-30 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล 
และน้ำผิวดิน  

อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม 
หรือเทียบเท่า 

ค่า MWQI = 25-50 
WQI = 31-60 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล 
และน้ำผิวดินงอยู่ในเกณฑ์ 

พอใช้-เส่ือมโทรม 
หรือเทียบเท่า 

ค่า MWQI =50-60 
WQI =61-63 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล
และน้ำผิวดิน  

อยู่ในเกณฑ์พอใช ้
หรือเทียบเท่า 

ค่า MWQI =60-70 
WQI = 64-66 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล 
และน้ำผิวดิน 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้--ดี 
หรือเทียบเท่า 

ค่า WQI =70-80 
WQI =-67-70 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล
และน้ำผิวดิน  
อยู่ในเกณฑ์ดี 
หรือเทียบเท่า 

ค่า MWQI = 80-90 
WQI = 71-90 

ส่งผลให้คุณภาพน้ำทะเล 
และน้ำผิวดิน 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
หรือเทียบเท่า 

ค่า MWQI = 90-100 
WQI = 91-100 

3.2 คุณภาพอากาศ มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น  
SO2 > 3 kg/MWh หรือ 

NOx > 1.5 kg/MWh หรือ 
PM2.5 > 0.3 kg/MWh 

มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น 

SO2 ระหวา่ง 0.01-3 
kg/MWh หรือ  

NOx ระหว่าง 0.01-1.5 
kg/MWh หรือ  

PM2.5 ระหว่าง 0.01-0.3 
kg/MWh 

มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น 

SO2 < 0.01 kg/MWh หรือ 
NOx < 0.01 kg/MWh หรือ 
PM2.5 < 0.01 kg/MWh 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศ  

(SO2 NOx และ PM2.5) 
 

มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศลดลง  

SO2 <0.01 kg/MWh หรือ  
NOx < 0.01 kg/MWh หรือ 

PM2.5<0.01 kg/MWh 

มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศลดลง  
SO2 ระหวา่ง 0.01-3 

kg/MWh หรือ  
NOx ระหว่าง 0.01-1.5 

kg/MWh หรือ  
PM2.5 ระหว่าง 0.01-0.3 

kg/MWh 

มีการปลดปล่อย 
มลพิษทางอากาศลดลง  
SO2 > 3 kg/MWh หรือ  

NOx >1.5 kg/MWh หรือ 
PM2.5 >0.3 kg/MWh 

3.3 กากของเสยี ปริมาณกากของเสียเพิ่มขึ้น
อย่างมากและมีการจัดการ

กากของเสียได้น้อย 

ปริมาณกากของเสียเพิ่มขึ้น
ปานกลางและมกีารจัดการ

กากของเสียได้บางส่วน 

ปริมาณกากของเสียเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยและมกีารจัดการกาก

ของเสียได้เป็นส่วนใหญ่ 

ปริมาณกากของเสีย 
ไม่เปลี่ยนแปลงและ 
มีการจัดการกากของ

เสียเท่าเดิม 

ปริมาณกากของเสียลดลง
เล็กน้อยและมกีารจัดการกาก

ของเสียได้เป็นส่วนใหญ่ 

ปริมาณกากของเสียลดลง
ปานกลางและมกีารจัดการ
กากของเสียได้เกือบทั้งหมด 

มีโอกาสที่ปริมาณกากของเสีย
ลดลงอย่างมากและมกีาร
จัดการกากของเสียทั้งหมด 

3.4 ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งน้ำ 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยั
อ่อนและลูกปลาวยัอ่อน 

ลดลงมาก 
(ร้อยละ 67 ขึ้นไป) 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยั
อ่อนและลูกปลาวยัอ่อน 

ลดลงมาก 
(ร้อยละ 34 – 66) 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยั
อ่อนและลูกปลาวยัอ่อน

ลดลง 
(ร้อยละ 1 – 33) 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้
วัยออ่นและลูกปลาวยั

อ่อนเท่าเดิม 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยัอ่อนและ
ลูกปลาวยัอ่อนเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ 1 – 33) 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยัอ่อน
และลูกปลาวัยอ่อนเพิ่มขึ้นมาก 

(ร้อยละ 34 – 66) 

ความชุกชุมของสัตว์นำ้วยัอ่อน
และลูกปลาวัยอ่อนเพิ่มขึ้นมาก 

(รอ้ยละ 67 ขึ้นไป) 

3.5 การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้นมากกว่า 

0.3 tCO2e/MWh 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้นระหวา่ง 
0.15-0.3 tCO2e/MWh 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้นนอ้ยกว่า 

0.15 tCO2e/MWh 

การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไม่เปลี่ยนแปลง 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงน้อยกว่า 

0.15 tCO2e/MWh 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงระหวา่ง 

0.15-0.3 tCO2e/MWh 
 
 

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงมากกวา่  
0.3 tCO2e/MWh 
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มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
4.1 ความเพียงพอ
ของเชื้อเพลิง/ 
แหล่งพลังงาน 

แหล่งเช้ือเพลิง/พลังงาน  
มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ และไม่

สามารถหาแหล่งเช้ือเพลิง/
พลังงานจากภายนอกพื้นที ่

หรือการนำเขา้ได้ 

แหล่งเช้ือเพลิง/พลังงาน 
 มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ 

และอาจมแีหล่งเช้ือเพลิง/
พลังงานจากภายนอกพื้นที ่
หรือการนำเขา้ที่ไม่สามารถ

พึ่งพาได้ 
ในระยะยาว 

แหล่งเช้ือเพลิง/พลังงาน  
มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่  
แต่ยังพอพึ่งพาจากพื้นที่

ใกล้เคียงหรือการนำเข้าได ้

- มีแหล่งเช้ือเพลิง/พลังงานที่
สามารถเข้าถึงได้  
มีปริมาณเพียงพอ 
ในการผลิตไฟฟ้า  

แต่มีแหล่งสำรองไม่มากนัก 

มีแหล่งเช้ือเพลิง/พลังงานที่
สามารถเข้าถึงได้ มีปริมาณ
เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า  
มีแหล่งสำรองที่ใช้ได้ระยะ

หนึ่ง แต่ในระยะยาว 
อาจต้องนำเข้า 

มีแหล่งเช้ือเพลิง/พลังงานที่
สามารถเข้าถึงได้ มีปริมาณ

เพียงพอในการผลิตไฟฟ้าและ
มีปริมาณและแหล่งสำรอง
สำหรับการผลิตไฟฟ้าใน

อนาคตตามการคาดการณ์ 

4.2 ความสามารถ
ในการจ่ายไฟฟ้า 

มีความเส่ียงที่การผลิต/จ่าย
ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม

ความต้องการของภาคส่วนต่าง 
ๆ และจะเกิดปัญหา 

หยุดจ่ายไฟ และมีไฟตก  
ไฟดับเป็นประจำ 

มีความเส่ียงที่การผลิต/จ่าย
ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม
ความต้องการของภาคส่วน
ต่าง ๆ และจะพบปัญหา 
หยุดจ่ายไฟ และมีไฟตก 
ไฟดับในบางช่วงเวลา 

มีความเส่ียงที่การผลิต/จ่าย
ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม
ความต้องการของภาคส่วน
ต่าง ๆ และจะพบปัญหา 

ไฟตก ไฟดับในบางช่วงเวลา 

- สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ความต้องการได้อยา่งทั่วถึง  

แต่อาจเกิดปัญหาการหยุดจ่ายไฟ
หรือไฟตก/ไฟดับในบางช่วงเวลา 

สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความต้องการได้อย่าง

ทั่วถึง ไม่เกิดปัญหาในการหยุด
จ่ายไฟ แต่อาจมีปัญหาไฟตก/

ไฟดับในบางช่วงเวลา 

สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความต้องการได้อย่าง

ทั่วถึงและเสถียร ไม่เกิดปัญหา
ในการหยุดจา่ยไฟ  
ไฟตกหรือไฟดับ 

4.3 ประสิทธภิาพ
ของเทคโนโลยี
บำบดัมลพิษ 

มีโอกาสปลอ่ยมลพษิ 

ออกสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าค่า
มาตรฐานมาก 

มีโอกาสปลอ่ยมลพษิ 

ออกสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าค่า
มาตรฐานปานกลาง 

มีโอกาสปลอ่ยมลพษิ 

ออกสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าค่า
มาตรฐานเล็กน้อย 

- สามารถควบคุมการปล่อย 

มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

อยู่ในค่ามาตรฐาน 

สามารถควบคุมการปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

ดีกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย 

สามารถควบคุมการปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมดีกวา่

ค่ามาตรฐานมาก 
4.4 ต้นทุนของ
เทคโนโลยีการผลิต/ 
การกักเก็บพลังงาน 

ต้นทุนสูงที่สุด 
เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 

(หรือสูงกว่าค่าเฉลีย่  
มากกว่า รอ้ยละ 30)  

ต้นทุนสูงกว่า 
ทางเลือกอื่นมาก 

(สูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
10-30) 

ต้นทุนสูงกว่า 
ทางเลือกอื่นเล็กน้อย 

(สูงกว่าค่าเฉลี่ย น้อยกวา่ 
ร้อยละ 10) 

ต้นทุนใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบ 
กับทางเลือกอื่น  

 

ต้นทุนต่ำกว่า 
ทางเลือกอื่นเล็กน้อย 

(ต่ำกวา่ค่าเฉลี่ย นอ้ยกวา่  
ร้อยละ 10) 

ต้นทุนต่ำกว่า 
ทางเลือกอื่นมาก 
(ต่ำกวา่ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ 10-30) 

ต้นทุนต่ำที่สุด 
เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 

(หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  
มากกว่า รอ้ยละ 30)  

4.5 ต้นทุนของ
เทคโนโลยีบำบดั
มลพิษ 

ต้นทุนสูงที่สุด 
เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 

(หรือสูงกว่าค่าเฉลีย่  
มากกว่า รอ้ยละ 30) 

ต้นทุนสูงกว่า 
ทางเลือกอื่นมาก 

(สูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
10-30) 

ต้นทุนสูงกว่า 
ทางเลือกอื่นเล็กน้อย 

(สูงกว่าค่าเฉลี่ย น้อยกวา่  
ร้อยละ 10) 

ต้นทุนใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบ 
กับทางเลือกอื่น  

 

ต้นทุนต่ำกว่า 
ทางเลือกอื่นเล็กน้อย 

(ต่ำกวา่ค่าเฉลี่ย นอ้ยกวา่  
ร้อยละ 10) 

ต้นทุนต่ำกว่า 
ทางเลือกอื่นมาก 
(ต่ำกวา่ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ 10-30) 

ต้นทุนต่ำที่สุด 
เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 

(หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  
มากกว่า รอ้ยละ 30) 

 


