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“ยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต้”
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ความหมายของ SEA

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัเคร่ืองมือหน่ึงในการ
น ามาใชส้ าหรับการประเมินผลกระทบและความเหมาะสมทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม ของ
นโยบาย แผนหรือแผนงาน รวมทั้งขอ้เสนอทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ และจดัท าเป็นรายงานเสนอ
ผูบ้ริหารเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงในประเทศไทยการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ไดข้ยายขอบเขตการประเมิน 
ครอบคลุม 4 มิติของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยี



ระดบัช้ันนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ

นโยบาย (Policy)

แผน (Plan)

แผนงาน (Programme)

โครงการ (Project)

SEA
Strategic Environmental Assessment

EIA
Environmental  Impact Assessment

ทีม่า: คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (กพย.), 2561.



ความเช่ือมโยงของมิติการพฒันาที่ยัง่ยืน

Credit by: http://www.irplus.in.th/listed/plat/sustain.asp

เศรษฐกจิ สังคม

ส่ิงแวดล้อม
ความพร้อม
ด้านเช้ือเพลงิ/
เทคโนโลยี



ความเป็นมา

การน าการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์เขา้มาใชใ้นการประเมินเพื่อ
ประกอบ  การตดัสินใจเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต ้เป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีน่าจะช่วยใหไ้ดค้  าตอบ ท่ีมีเหตุผลทางวชิาการและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผูค้ดัคา้นและผูส้นบัสนุน และเป็นค าตอบหรือ
ทางเลือกท่ีน่าจะไดรั้บการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถช่วยคล่ีคลาย
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการดงักล่าว 

รวมทั้งสามารถก าหนดกรอบการพฒันาพลงังานไฟฟ้าเชิงยทุธศาสตร์ใหก้บั
พ้ืนท่ีภาคใต ้ท่ีท าใหก้ารพฒันาเกิดความสมดุล เสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บั
ประชาชนไดต่้อไป



เป้าหมายของโครงการ

1. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้ั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ีภาคใตว้า่ควรมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากมีพ้ืนท่ีใดบา้งท่ีมีความเหมาะสมในการจดัตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมาะสมกบัสถานท่ีตั้งโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีกระบ่ีและเทพา
2. เพื่อพฒันารูปแบบการผลิตพลงังานไฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาพลงังานในพ้ืนท่ี
ภาคใต้
3. เพ่ือน าเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกในการพฒันาโรงไฟฟ้าในภาคใต ้รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก
4. เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและพ้ืนท่ีทางเลือกใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องคก์รทางสงัคม    
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูมี้ส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวบรวมขอ้คิดเห็นประกอบการพิจารณา
แผนพฒันาก าลงั  การผลิตไฟฟ้าของประเทศ



วตัถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา SEA ยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้

➢ 1. เพื่อพฒันาทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต้
➢ 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ในการพฒันา

พลงังานไฟฟ้าภาคใตใ้นมิติของเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยี
➢ 3. เพ่ือน าเสนอทางเลือกในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใตท่ี้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงและสามารถรองรับความตอ้งการไฟฟ้า
ในระยะยาวของภาคใต้  อีกทั้ งยงัได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง



ขั้นตอนการศึกษา SEA ยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้



วตัถุประสงค์ของการสานเสวนา รอบ 2/2

1. อธิบายแนวทาง/วธีิการในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
2. อธิบายทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
3. อธิบายตัวช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินทางเลือก
4. อธิบายข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือก (Fact sheet)
5. ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
6. เสนอมาตรการ/แนวทาง/เง่ือนไข/ ส าหรับการน าทางเลือกไปปฏิบัติ เพ่ือให้การผลติไฟฟ้า

เกดิประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบน้อยทีสุ่ด และได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

การสานเสวนา รอบ 2/2 มวีตัถุประสงค์เพ่ือ
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08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน (รับเอกสาร)
09.00 – 09.45 น. - กล่าวต้อนรับและสรุปผลการสานเสวนา รอบที่ 2/1

(แนวทาง ตวัช้ีวดั เกณฑ์การประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์)
09.45 – 10.30 น. - อธิบายข้อมูลประกอบการประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
10.30 – 10.45 น. - พกัรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. - แลกเปลีย่นข้อมูลและความคดิเห็นต่อทางเลือกและข้อมูลประกอบการประเมนิทางเลือก
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - แลกเปลีย่นข้อมูลและความคดิเห็นต่อทางเลือกและข้อมูลประกอบการประเมนิทางเลือก (ต่อ)
14.30 – 14.45 น. - พกัรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. - ประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์

ก าหนดการสานเสวนา รอบ 2/2 (วนัที่หน่ึง)



08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน (รับเอกสาร)
09.00 – 10.45 น. - มาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากทางเลือก/ เง่ือนไขทีจ่ าเป็นในการน า

ทางเลือกไปปฏิบัติ
10.45 – 11.00 น. - พกัรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. - สรุปผลการสานเสวนา รอบที่ 2/2 และปิดการสานเสวนา
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

ก าหนดการสานเสวนา รอบ 2/2 (วนัที่สอง)



แนวทางและกตกิาการสานเสวนา รอบ 2/2

การสานเสวนา รอบ 2/2มีกตกิาส าหรับผู้เข้าร่วมในการสานเสวนา ดงันี้

1. ผู้ด าเนินการรายการจะเป็นผู้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสานเสวนาแสดงความคดิเห็น
2. ระหว่างมีผู้แสดงความคดิเห็นขอความกรุณาผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนไม่พูดแทรก หรือกระท าการ

รบกวนใด ๆ
3. การใช้เวลาในการแสดงความคดิเห็นต่าง ๆ ควรใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอ่ืนมี

โอกาสแสดงความคดิเห็นในการสานเสวนาด้วย และเป็นไปตามเวลาของก าหนดการ 
4. หากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม สามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือ 

ข้อคดิเห็น ได้ทุกช่องทางการส่ือสารของโครงการ



ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และขั้นตอนการประเมนิ



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่1 ทางเลือกในกรณีปกติ (Business as usual: BAU) ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดย
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน

ทั้งหมด

ทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผสมผสาน โดยใหค้วามส าคญักบั
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

และพฒันาโรงไฟฟ้าฐาน

ทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 

การผสมผสาน โดยใหค้วามส าคญักบั
โรงไฟฟ้าฐาน และผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน

ทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทั้งหมด 100%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) 



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 60%
- ผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน 40%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3.1 การผสมผสาน (พลงังานหมุนเวยีน 60% ถ่านหิน 40%)



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 60%
- ผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 40%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3.2 การผสมผสาน (พลงังานหมุนเวยีน 60% ก๊าซธรรมชาติ 40%)



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน 60%
- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 40%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่4.1 การผสมผสาน (ถ่านหิน 60% พลงังานหมุนเวยีน 40%)



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 60%
- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 40%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่4.2 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ 60% พลงังานหมุนเวยีน 40%)



การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้าภาคใต้ (ต่อ)

- ผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิ40%
- ผลติไฟฟ้าถ่านหิน 40%
- ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 20%
- ส่งเสริมและด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามแผนอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาต ิ40% ถ่านหิน 40% พลงังานหมุนเวยีน 20%)



ขั้นตอนการประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา
มิติเศรษฐกจิ



เช้ือเพลงิ รายได้จากการขายเช้ือเพลงิ (บาท/ปี)
โรงไฟฟ้าขนาด 1 MW โรงไฟฟ้าขนาด 10 MW

ข้าว (แกลบ) 13,955,380 139,553,800                                                                  

ปาล์มน า้มนั (ทะลายปาล์ม) 4,834,939 48,349,390                                                                      

ยางพารา (ปีกไม้) 10,052,160 100,521,600                                                                    

หญ้าเนเปีย ความช้ืน 79.23% 11,447,957 114,479,570                                                                    

มูลสัตว์ 15,341,460 153,414,604

รายได้จากการขายเช้ือเพลงิ

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลงังาน

ก๊าซชีวภาพ
จากของเสีย/น า้เสีย



ถ่านหิน
ก๊าซ

ธรรมชาติ
พลงังานน า้ พลงังานลม

พลงังาน
แสงอาทิตย์

ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
จากพืช
พลงังาน

ก๊าซชีวภาพ
จากน า้เสีย/
ของเสีย

ขยะ

1.พลงังานไฟฟ้ามีความเสถียร ส่งผล
ดีต่อธุรกิจการท่องเท่ียว (+)

2. สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
พกัผอ่นหรือเพ่ือการศึกษาดูงาน (+)

3. อาจก่อใหเ้กิดมลพิษในทางตรง
และทางออ้ม (-)

4.การขนส่งเช้ือเพลิงกระทบต่อการ
ท่องเท่ียว(-)

5.ช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในธุรกิจการ
ท่องเท่ียว (+)

การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว

มลพิษอากาศ ปัญหากล่ินมลพิษอากาศ ปัญหากล่ิน



ถ่านหิน
ก๊าซ

ธรรมชาติ
พลงังานน า้ พลงังานลม

พลงังาน
แสงอาทติย์

ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
จากพืช
พลงังาน

ก๊าซชีวภาพ
จากน า้เสีย/
ของเสีย

ขยะ

1.พลงังานไฟฟ้ามีความเสถียร ส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมประมงและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
(+)

2. กิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อสัตวน์ ้ า หรืออาจก่อใหเ้กิด
มลพิษในทางตรงและทางออ้ม (-)

3.ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพ

ส่งผลต่อ
กระทบการส่ง
สัญญาณเรือ

เพิ่มแหล่ง
พื้นท่ีการท า
ประมง

การประกอบอาชีพด้านการประมง

น ้าหล่อเยน็ มลพิษนอ้ยแต่
ใชน้ ้าหล่อเยน็
ปริมาณมาก

การ
เปล่ียนแปลง
ของกิจวตัร
ของปลา

การปนเป้ือน
โลหะหนกั
จากซากแผง

หากทิ้วเถา้ลง
สู่แหล่งน ้า ท า
ใหต้ื้น และน ้า
อาจเป็นด่าง

ลดปัญหาคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าธรรมชาติ

การปนเป้ือน
ของขยะ
มูลฝอย



การประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ถ่านหิน
ก๊าซ

ธรรมชาติ
พลงังานน า้ พลงังานลม

พลงังาน
แสงอาทติย์

ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
จากพืช
พลงังาน

ก๊าซชีวภาพ
จากน า้เสีย/
ของเสีย

ขยะ

1.พลงังานไฟฟ้ามีความเสถียร 
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการแปร
รูปสินคา้เกษตร (+)

2. กิจกรรมภายในโรงไฟฟ้า
ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือผลกระทบเชิง
ลบ ทั้งในทางตรงและทางออ้ม (-)

3.ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพ หรือรายไดเ้สริม
(+)

อาจเกิดน ้า
ท่วมจาก
เข่ือน

ถา้ไม่มีการควบคุม
มลพิษอากาศท่ีดี อาจ
เกิดฝนกรด ส่งผลต่อ

สินคา้เกษตร

ใชพ้ื้นท่ีเยอะท า
ใหสู้ญเสียพื้นท่ี
การเกษตร

ปัญหาจากน ้าเสีย
อาจส่งผลต่อพืช

สามารถใชเ้ถา้เพื่อ
การปรับปรุง
คุณภาพดิน

การกกัเก็บน ้า
เพื่อ

การเกษตร

ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 
ไม่กระทบ
พื้นท่ี

การเกษตร

สามารถเป็น
แหล่งไฟฟ้า
ส าหรับ

การเกษตร

เกิดรายไดจ้าก
การขายเศษ
วสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

เกิดรายได้
จากการปลูก
พืชพลงังาน

เกิดรายได้
จากการการ
ขายมูลสัตว์



ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ต้นทุนการผลติเฉลีย่

(บาทต่อหน่วย)
ราคาค่าไฟฟ้า

(บาทต่อหน่วย)

ทางเลือกที ่2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่2
พลงังานหมุนเวยีนทั้งหมด 5.27 6.22

ทางเลือกที ่3 การผสมผสาน โดยให้ความส าคญักบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน และพฒันาโรงไฟฟ้าฐาน

ทางเลือกที ่3.1 การผสมผสาน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 60% 
และถ่านหิน 40% 4.10 5.05

ทางเลือกที ่3.2 การผสมผสาน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 60% 
และก๊าซธรรมชาติ 40% 4.45 5.40

ทางเลือกที ่4 การผสมผสาน โดยให้ความส าคญักบัการมโีรงไฟฟ้าฐาน ซ่ึงใช้เช้ือเพลงิฟอสซิล (ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเสริม

ทางเลือกที ่4.1 การผสมผสาน การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 60% 
และพลงังานหมุนเวยีน 40% 3.52 4.47

ทางเลือกที ่4.2 การผสมผสาน การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 60%
และพลงังานหมุนเวยีน 40% 4.04 4.99

ทางเลือกที ่4.3 การผสมผสาน การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 40%
ถ่านหิน 40% และพลงังานหมุนเวยีน 40% 3.28 4.23

ราคาค่าไฟฟ้า

40%

100 %

60%

60% 40%

60%

60%

40%

40%

40% 40% 20%



ข้อมูลประกอบการพจิารณา
มิติสังคม



ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงังานน า้ พลงังานลม แสงอาทิตย์

การยอมรับของประชาชน

- ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับ 
(มคีวามกงัวลต่อผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม)

- ผู้น าและประชาชนจ านวน
มากยอมรับ (พฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน ,ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากกองทุน
พฒันาไฟฟ้า)

- ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในวงกว้าง เน่ืองจาก
มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน

-ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในวงกว้าง 
ผลกระทบต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับต ่า

-ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนมากนักในกรณทีี่
โครงการขนาดใหญ่ อาจมกีาร
ท าลายพืน้ทีป่่า และการอพยพ
ประชาชนออกจากพืน้ที่

-ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในวงกว้าง 
เน่ืองจากผลกระทบของ
เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจาก
ลมส่งผลต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับต ่ามาก 

- อาจไม่ได้รับการยอมรับใน
กรณีความไม่เหมาะสมด้าน
ภูมทิศัน์

-ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในวงกว้าง เน่ืองจาก
ผลกระทบของเทคโนโลยกีาร
ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์
ส่งผลต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชนในระดับต ่า แต่ทั้งนี ้
ต้องก าจัดแผงโซล่าเซลล์ที่
เส่ือมสภาพหรือหมดอายุอย่าง
เหมาะสม 

- อาจได้รับการต่อต้านจาก
ประชาชนในกรณเีดินท่อก๊าซ
ผ่านชุมชน เน่ืองจากชุมชน
กงัวลในด้านการร่ัวไหลหรือ
อบัุติเหตุของท่อก๊าซ



ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลงังาน

ก๊าซชีวภาพจาก
น า้เสีย/ของเสีย

พลงังานขยะ

- ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนมากนัก เน่ืองจาก
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มลพษิทาง
อากาศ เช่น เขม่า ฝุ่น ควนั 
สามารถส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนได้เป็นอย่างมาก 

- ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนมากนัก เน่ืองจาก
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะกลิน่ สามารถ
ส่งผลต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชนได้ (ถ้าสามารถ
ด าเนินการควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดกจ็ะ
ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนได้)

- ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน เน่ืองจากอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และประชาชนค่อนข้างมาก 
จึงมกีารต่อต้านจากชุมชน
บ่อยคร้ัง (จะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนเพิม่ขึน้ 
ถ้าสามารถด าเนินการควบคุม
ผลกระทบด้านมลภาวะต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด)

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน
เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้จาก
การขายพืชพลังงานเป็นวัตถุดิบ
ในการผลติพลงังานไฟฟ้าได้

การยอมรับของประชาชน (ต่อ)



ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงังานน า้ พลงังานลม แสงอาทติย์

การเปลีย่นแปลงสถานะของสุขภาพของประชาชน

- การเผาไหม้เช้ือเพลงิของถ่าน
หิน ก่อให้เกดิมลพษิหลากหลาย
รูปแบบ อาจส่งผลให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงด้านสุขภาพ
ก่อให้เกดิอตัราการป่วยหรือตาย
เพิม่ขึน้ 

- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ไฟฟ้าที่
เสถียร ท าให้ระบบบริการ
สุขภาพมปีระสิทธิภาพ เช่น 
สามารถใช้เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ และเทคโนโลยี
ช้ันสูง

- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้
ไฟฟ้าทีเ่สถียร ท าให้ระบบ
บริการสุขภาพมปีระสิทธิภาพ 
เช่น สามารถใช้เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ และเทคโนโลยี
ช้ันสูง

- การผลติไฟฟ้าในโครงการพลงั
น า้ขนาดใหญ่ ช่วงการก่อสร้าง
ต้องมกีารอพยพโยกย้ายครัวเรือน 
ซ่ึงก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพของ
ประชาชนเชิงสังคม การประกอบ
อาชีพ และการด ารงชีวติสูงมาก 
- ช่วงการด าเนินการมผีลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการเปลีย่นแปลง
สภาพพืน้ทีรั่บน า้ อาจท าให้เกดิ
เป็นแหล่งพาหะน าโรค เช่น 
ปรสิต ยุง 

-การด าเนินการผลติไฟฟ้าจาก
ลม ก่อให้เกดิผลกระทบต่อด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพจากเสียงในระดบัที่
สามารถบริหารจัดการได้

- ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีไ่ม่เสถียร
อาจส่งผลเชิงลบต่อระบบบริการ
ทางการแพทย์ 

- การด าเนินการผลติไฟฟ้าจาก
แสงอาทติย์ก่อให้เกดิ
ผลกระทบเชิงลบต่อด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพต ่ามาก ทั้งนี ้ต้องก าจัด
แผงโซล่าเซลล์ทีเ่ส่ือมสภาพ 
หรือหมดอายุอย่างเหมาะสม -การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ 

ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ 
โดยเฉพาะ Nox ซ่ึงอาจมผีลต่อ
ระบบทางเดินหายใจทั้งแบบ
เฉียบพลนัและเร้ือรัง 

- ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีไ่ม่เสถียร
อาจส่งผลเชิงลบต่อระบบบริการ
ทางการแพทย์ 



ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลงังาน

ก๊าซชีวภาพจาก
น า้เสีย/ของเสีย

พลงังานขยะ

- โรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกดิ
ผลกระทบด้านมลพษิอากาศ
หลายรูปแบบ เช่น ฝุ่นละออง 
เขม่า ควนั หากไม่มกีารควบคุม/
บ าบัดทีม่ปีระสิทธิภาพ อาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพได้
- การกองเกบ็วตัถุดิบอาจเป็น
แหล่งสัตว์และพาหะน าโรค 
- ต้องมกีารปรับระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพให้เหมาะสม

- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อาจส่งผลกระทบจากบ่อน า้เสียหรือของเสียที่
น าเข้าสู่ระบบอาจเป็นแหล่งสัตว์และพาหะน าโรค อาจเกดิการร่ัวไหล
ของก๊าซชีวภาพส่งผลต่อคนงาน และประชาชนทีอ่ยู่อาศัยใกล้เคยีง 
- อาจต้องมกีารปรับระบบเฝ้าระวงัสุขภาพให้เหมาะสม

- โรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิขยะ อาจส่งผล
กระทบจากมลพษิอากาศทีเ่กดิจาก
การเผาไหม้ ซ่ึงนอกเหนือจากฝุ่น
ละออง ก๊าซต่าง ๆ แล้วมกัมสีารก่อ
มะเร็ง นอกจากนีข้ยะทีน่ าเข้าสู่
การผลติอาจเป็นแหล่งสัตว์และ
พาหะน าโรค 
- จ าเป็นต้องมกีารปรับระบบเฝ้า
ระวงัสุขภาพให้เหมาะสม 

- ระบบการผลติก๊าซชีวภาพสามารถช่วยลดปัญหากลิน่รบกวน
จากของเสียหรือน า้เสียได้

การเปลีย่นแปลงสถานะของสุขภาพของประชาชน (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพจิารณา
มิติส่ิงแวดล้อม



คุณภาพน า้

- การใชน้ ้ าทะเลในการ
หล่อเยน็อาจท าใหค่้า
อุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน ้ า และอาจเกิดการ
ปนเป้ือนสารเคมีท่ีใช้
ป้องกนัการเกาะติดของ
สตัวน์ ้ า
- ในระหวา่งกระบวนการ
อาจเกิดการปนเป้ือนของ
โลหะหนกัเขา้สู่แหล่งน ้ า

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงัน า้ ลม แสงอาทติย์

- การใชน้ ้ าทะเลในการ
หล่อเยน็อาจท าใหค่้า
อุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน ้ า และอาจเกิดการ
ปนเป้ือนสารเคมีท่ีใช้
ป้องกนัการเกาะติดของ
สตัวน์ ้ า
- การก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซ
สามารถสร้างกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าในทางลบ

การกกัเกบ็และ
เปล่ียนแปลงของน ้ าดา้น
เหนือและทา้ยเข่ือนในช่วง
หลงัติดตั้งและด าเนินการ
ส่งผลต่อคุณภาพน ้ าในทาง
ลบปานกลาง

ปริมาณออกซิเจนในน ้ าทา้ย
เข่ือนเพ่ิมจากการระบายน ้ า
ออก ป้องกนัไม่ใหแ้หล่งน ้ า
ทา้ยเข่ือนขาดออกซิเจน

- ช่วงระยะก่อสร้าง กงัหนั
ลมมีกิจกรรมท่ีสามารถ
ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงการไหลของ
น ้ าผวิดินและน ้ าใตดิ้น
- การปนเป้ือนของน ้ ามนั
และสารหล่อล่ืนระหวา่ง
การก่อสร้างอาจส่งผล
ต่อคุณภาพน ้ าในบริเวณ
ก่อสร้าง

- หากก าจดัแผงโซล่าเซลล์
อยา่งไม่ถูกวิธีอาจเกิดการ
แพร่กระจายของโลหะ
หนกัและส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพแหล่งน ้ าเลก็นอ้ย 



กระบวนการขนถ่ายและ
จดัเกบ็อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพแหล่งน ้ าในทางลบ
จากการปนเป้ือนของ
ปริมาณอินทรียส์ารและ
ของเสียเขา้สู่แหล่งน ้ า
ภายนอก

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย/ของเสีย ขยะ

กระบวนการขนถ่ายและ
จดัเกบ็อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพแหล่งน ้ าในทางลบ
จากการปนเป้ือนของ
ปริมาณอินทรียส์ารและ
ของเสียเขา้สู่แหล่งน ้ า
ภายนอก

กระบวนการขนถ่ายและจดัเกบ็อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน ้ า
ในทางลบจากการปนเป้ือนของ
ปริมาณอินทรียส์ารและของเสียเขา้สู่
แหล่งน ้ าภายนอก

- การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
สามารถลดปัญหาของกล่ินและปัญหา
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติการ
ปล่อยก๊าซ
- ลดการเกิดก๊าซมีเทน ลดอตัราการ
เกิดภาวะเรือนกระจก

อาจเกิดน ้ าเสียและน ้ าท้ิงปนเป้ือน
สารต่าง ๆ จากกระบวนการ
รวบรวมและจดัเกบ็ขยะท่ีอาจ
ไม่ไดรั้บการบ าบดัตามมาตรฐาน
และปล่อยลงแหล่งน ้ า เกิดผล
กระทบเชิงลบต่อคุณภาพน ้ า

ชีวมวล

คุณภาพน า้ (ต่อ)



ถา้ไม่มีการควบคุม/บ าบดั
มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเผาไหมถ่้านหินอาจ
ส่งผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศหลายประเภท 

คุณภาพอากาศ

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงัน า้ ลม แสงอาทติย์

เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด
สามารถลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศไดม้ากข้ึน

- การปล่อยออกไซดข์อง
ไนโตรเจนอาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาหมอกควนั
- การพฒันาแหล่งขดุเจาะ
ก๊าซธรรมชาติสามารถ
ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ
ในปริมาณสูง

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติมีมลพิษทาง
อากาศนอ้ยกวา่ถ่านหิน

ตลอดวงจรชีวิตของการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ ายงัมี
การปล่อยมลพิษทางอากาศ
ช่วงการก่อสร้างโครงการ
การติดตั้ง การขนส่ง และ
การบริหารจดัการโครงการ

ไม่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศจากการผลิต
กระแสไฟฟ้า

ตลอดวงจรชีวิตของการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานลม 
ยงัคงมีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ และฟาร์มลมขนาด
ใหญ่สามารถส่งผลให้
ความเร็วของลมพ้ืนผวิ
เปล่ียนไป

ไม่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศจากการผลิต
กระแสไฟฟ้า

ตลอดวงจรชีวิตของการใช้
แผงโซล่าเซลลย์งัมีการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ 
และการผลิตไฟฟ้าประเภท 
Thermal หากมีการร่ัวไหล
ของสารน าความร้อนบาง
ชนิดจะสร้างมลพิษทาง
อากาศ

ไม่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศจากการผลิต
กระแสไฟฟ้า



ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย/ของเสีย ขยะชีวมวล

การเผาไหมชี้วมวลปล่อย
มลพิษทางอากาศออกมาใน
ปริมาณสูงไม่แพถ่้านหิน 
และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เลก็จ านวนมากมีการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศท่ี
ขาดประสิทธิภาพ ท าให้
เกิดการกระจายของมลพิษ
ทางอากาศในระดบัทอ้งถ่ิน

อาจเกิดปัญหากล่ินจากกระบวนการ
ผลิต

เกิดมลพิษทางอากาศประเภท NOX
SO2 CO VOCs เป็นหลกั และการ
ร่ัวไหลของก๊าซชีวภาพในระหวา่ง
การผลิตและการจดัเกบ็ท าใหเ้กิด
มลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน

ปล่อยมลพิษทางอากาศนอ้ยกวา่
เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทน ้ ามนั 
เทคโนโลยใีนการผลิตก๊าซชีวภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
ใหเ้ป็นไบโอมีเทนท าใหเ้กิดมลพิษ
ทางอากาศลดลง

- เกิดมลพิษทางอากาศหลายชนิดจาก
การเผาขยะ และพบปัญหาเรืองกล่ิน
หากมีการบริหารจดัการท่ีไม่ดีพอ
- โรงไฟฟ้าขยะขนาดเลก็ยงัไม่มี
มาตรการจดัการมลพิษทางอากาศ 
การควบคุมมลพิษทางอากาศยากและ
ขาดประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดการ
กระจายของมลพิษทางอากาศใน
ระดบัทอ้งถ่ิน

ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมานอ้ย
กวา่ถ่านหิน แต่มากกวา่ก๊าซธรรมชาติ

คุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ (ต่อ)



กากของเสีย

- กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
ของเสียส านกังาน สามารถ
บริหารจดัการร่วมกบัขยะ/
ของเสียชุมชนได ้
- เกิดฝุ่ นหรือข้ีเถา้นอ้ยมาก

- การเผาไหมถ่้านหินจะมี
กากหรือข้ีเถา้เกิดข้ึน
จ านวนมาก
- อาจมีการลกัลอบท้ิงกาก
ของเสีย

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงัน า้ ลม แสงอาทติย์

- เป็นโรงไฟฟ้าฐานขนาด
ใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในการ
บริหารจดัการกากของเสีย
ไดดี้กวา่โรงไฟฟ้าขนาดเลก็
- มีโอกาสน ากากของเสีย
ไปใชป้ระโยชน์ช่วยเหลือ
ชุมชน

หากตอ้งมีระบบคดัแยก
ปรอท (Mercury removal 
Unit: MRU) อาจมีภาระใน
การจดัการปรอท และของ
เสียจากระบบ MRU เพ่ิมข้ึน

ระบบกงัหนัผลิตไฟฟ้าไม่
ก่อใหเ้กิดของเสียหรือขยะ
มูลฝอย

ระบบกงัหนัลมไม่
ก่อใหเ้กิดของเสียหรือขยะ
มูลฝอย

แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
ใชง้านถือเป็นกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งก าจดั
อยา่งถูกวิธีและไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
เซลลไ์ม่ก่อใหเ้กิดข้ีเถา้หรือ
ขยะมูลฝอย



ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย/ของเสีย ขยะชีวมวล

- การใชข้ยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าในลกัษณะ Waste to 
Energy ตามแผนการจดัการขยะ
แห่งชาติ ช่วยลดขยะชุมชนท่ีตกคา้ง
- เพ่ิมโอกาสในการน าขยะมาสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จะมี
ขยะมูลฝอยหรือกากของเสียเกิดข้ึน
เป็นกากตะกอน (Sludge) ในขั้นตอน
การหมกัก๊าซมีเทน ซ่ึงจะมีไม่มาก
และน าไปใชป้ระโยชน์ได้

การเผาไหมข้ยะจะมีข้ีเถา้ทั้งข้ีเถา้
ลอย และข้ีเถา้หนกัซ่ึงหากการคดัแยก
ขยะไม่ดีพอ จะสร้างภาระในการ
จดัการ เน่ืองจากอาจเขา้ข่ายกากของ
เสียท่ีเป็นอนัตรายจากการปนเป้ือน

- เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ท่ีมี
ขนาดการลงทุนไม่สูง ท าให้
ศกัยภาพในการบริหารจดัการ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนต ่าไปดว้ย
- ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงแขง็เม่ือ
เกิดการเผาไหมจ้ะมีกากหรือ
ข้ีเถา้เกิดข้ึนจ านวนมาก

เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ และ
ใชชี้วมวลในพ้ืนท่ีเป็นการน า
ของเสียมาใชป้ระโยชน์

ช่วยใหเ้กิดการน าน ้ าเสีย/ของเสียไป
ใชป้ระโยชน์ 

กากของเสีย (ต่อ)



ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงัน า้ ลม แสงอาทติย์

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน า้

การใชน้ ้ าในการหล่อเยน็
ท าใหอุ้ณหภูมิน ้ าเพ่ิมข้ึน 
และสารเคมีท่ีใชป้้องกนั
การเกาะติดของสตัวน์ ้ า
อาจท าลายตวัอ่อนสตัวน์ ้ า 

- การใชน้ ้ าในการหล่อเยน็
ท าใหอุ้ณหภูมิน ้ าเพ่ิมข้ึน 
และสารเคมีท่ีใชป้้องกนั
การเกาะติดของสตัวน์ ้ า
อาจท าลายตวัอ่อนสตัวน์ ้ า
- ในกรณีท่ีกระบวนการ
ขนส่งเป็นท่อก๊าซ ช่วง
ระยะก่อสร้างจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทาง
น ้าในทางลบ 

- ปริมาณออกซิเจนในน ้ า
ทา้ยเข่ือนเพ่ิมท าใหส้ตัวน์ ้ า
ไดป้ระโยชน์
- ปริมาณน ้ าไดรั้บการรักษา
ระดบัตลอดเวลาท าใหเ้กิด
สมดุลทางนิเวศวิทยา

ไม่เกิดผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
แหล่งน ้ า

ไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่
การระบายน ้าจืดจากเข่ือนไม่
เป็นไปตามธรรมชาติ ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงค่าความ
เคม็ในน ้า และท าใหว้งจรชีวติ
สัตวท์ะเลเปล่ียนแปลง

ไม่เกิดผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
แหล่งน ้ า



ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน ้ า
ในทางลบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเน่ือง
ถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 
จากการปนเป้ือนของปริมาณอินทรีย์
สารและของเสียและจากการขนส่ง
จากลานกองวสัดุ/บ่อเกบ็พืชพลงังาน 
เขา้สู่แหล่งน ้ าระหวา่งการขนถ่าย 
จดัเกบ็

- ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน ้ า
ในทางลบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเน่ือง
ถึงระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและ
ชายฝ่ัง จากการปนเป้ือนของปริมาณ
อินทรียส์ารและของเสียจากการขนส่ง
- อาจก่อใหเ้กิดน ้ าเสียน ้ าท้ิงจาก
กระบวนการรวบรวมและจดัเกบ็ขยะ
ขณะรอน าไปเผา ท่ีอาจไม่ไดรั้บการ
บ าบดัตามมาตรฐานและปล่อยลง
แหล่งน ้ า เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
แหล่งน ้ าทะเล และกระทบต่อระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางน ้ าในทางลบท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อเน่ืองถึงระบบ
นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝ่ัง 
จากการปนเป้ือนของปริมาณ
อินทรียส์ารและของเสียจาก
การขนส่ง จากลานกองวสัดุ/
บ่อเกบ็ชีวมวล เขา้สู่แหล่งน ้ า
ระหวา่งการขนถ่าย จดัเกบ็ 
และการผลิต 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน ้ า
ในทางลบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเน่ือง
ถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 
จากการปนเป้ือนของปริมาณอินทรีย์
สารและของเสียและจากการขนส่ง
จากลานกองของเสีย/บ่อเกบ็น ้ าเสีย 
เขา้สู่แหล่งน ้ าระหวา่งการขนถ่าย 
จดัเกบ็ และการผลิต

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน า้ (ต่อ)

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย/ของเสีย ขยะชีวมวล



ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงัน า้ ลม แสงอาทติย์

เช้ือเพลิงถ่านหินมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
0.32750 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น
818.75 tCO2e/h
และ
6,451,750 tCO2e ต่อปี

เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0.20437 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น
510.925 tCO2e/h
และ
4,026,089 tCO2e ต่อปี

โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ ามีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0.10700 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น
267.5 tCO2e/h
และ
2,343,300 tCO2e ต่อปี

โรงไฟฟ้าพลงังานลมมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0.01500 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น
37.5 tCO2e/h
และ
328,500 tCO2e ต่อปี

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยมี์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
0.04200 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
2,500 MW คิดเป็น
105 tCO2e/h
และ
306,600 tCO2e ต่อปี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(tCO2/MWh = ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อเมกะวตัต์-ช่ัวโมง)

*การค านวณใชข้อ้มูลจาก 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



โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
0.00022 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW
คิดเป็น
0.55 tCO2e/h
และ
2,359.5 tCO2e ต่อปี

โรงไฟฟ้าขยะ มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
0.52000 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW 
คิดเป็น
1,300 tCO2e/h
และ
10,296,000 tCO2e ต่อปี

โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก0.23700 
tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW
คิดเป็น
592.5 tCO2e/h
และ
4,152,240 tCO2e ต่อปี

ลดการเกิดก๊าซมีเทน ลดอตัราการ
เกิดภาวะเรือนกระจกได้

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
0.00022 tCO2e/MWh

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW
คิดเป็น
0.55 tCO2e/h
และ
2,359.5 tCO2e ต่อปี

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย/ของเสีย ขยะชีวมวล

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต่อ)
(tCO2/MWh = ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อเมกะวตัต์-ช่ัวโมง)



ข้อมูลประกอบการพจิารณา
มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลงิ/เทคโนโลยี



แหล่งเช้ือเพลงิ

ถ่านหิน

ในประเทศ (41%) น าเขา้ (59%)

ส ารองทัว่โลก 1.05 ลา้นลา้นตนั
สามารถใชไ้ดอี้ก 132 ปี 

ส่วนใหญ่มาจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ

*ไม่มีโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินในพื้นท่ี
*ไม่สามารถจดัหาแหล่งถ่านหินบิทูมินสัในพื้นท่ีได้

ก๊าซธรรมชาติในประเทศ (70%) น าเขา้ (30%)

แหล่งในอ่าวไทย: แหล่งเอราวณั
แหล่งบงกช

ความสามารถในการส่งก๊าซ 230 MMSCFD
ส ารองใชไ้ดอี้กเพียง 10 ปี 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ส ารองระดบัโลกอีก 50 ปี



พลงังานแสงอาทิตย์

พลงังานน ้า

พลงังานลม

- เข่ือนรัชชประภา 240 MW
- เข่ือนบางลาง 84 MW
- โรงไฟฟ้าพลงังาน
น ้าหว้ยล าสินธุ์ 0.958 MW

- โรงไฟฟ้าพลงังานน ้าคลองล าปลอก 1.182 MW
- โรงไฟฟ้าพลงังานน ้าคลองดุสน 0.68 MW
- โรงไฟฟ้าพลงังานน ้าบา้นสันติ 1.28 MW
- โรงไฟฟ้าพลงังานน ้าไอกาเปาะ 0.2 MW

ศกัยภาพพลงังานน ้ า
ขนาดเลก็ 9.75 เมกะวตัต์

- จงัหวดันครศรีธรรมราช 102.83 MW
- จงัหวดัภูเกต็ 0.19 MW
- จงัหวดัสงขลา 36 MW

ศกัยภาพพลงังานลม 
512 เมกะวตัต์

ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 133.11 MW โดยจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มีก าลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 89.72 MW
รองลงมาเป็นจงัหวดักระบ่ี 15.02 MW 
และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 12.53 MW

ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์
(Solar rooftop)

16,288 เมกะวตัต ์
โซล่าฟาร์ม 1 เมกะวตัต ์

ใชพ้ื้นท่ี 5 ไร่ 

แหล่งเช้ือเพลงิ (ต่อ)



ชีวมวล

ขยะ

ปีกไมย้างพารา แกลบ ทะลายปาลม์เปล่า ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว

ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 285.23 MW 
โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีก าลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 53.2 MW 
รองลงมาเป็นจงัหวดันครศรีธรรมราช 45.55 MW 
และจงัหวดัสงขลา 38.7 MW

ศกัยภาพชีวมวล
4,847 เมกะวตัต์

จากการเผาไหมแ้บบการเผาโดยตรง 
(Direct combustion of municipal solid waste)

- จงัหวดัภูเกต็ มีก าลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 20.1 เมกะวตัต ์
- จงัหวดัสงขลา 7 เมกะวตัต ์
- จงัหวดันครศรีธรรมราช 0.32 เมกะวตัต ์

ศกัยภาพเช้ือเพลิงขยะ
188 เมกะวตัต์

แหล่งเช้ือเพลงิ (ต่อ)



ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน

ก๊าซชีวภาพจากน ้าเสีย/ของเสีย

พืชพลงังาน เช่น หญา้เนเปียร์

- ยงัไม่มีขอ้มูลโรงไฟฟ้าท่ีใชห้ญา้เนเปียร์เป็นวตัถุดิบ     
ในการหมกัก๊าซชีวภาพ

หญา้เนปียร์ 1 ตนั สามารถ
ผลิตไบโอแก๊สได ้160-190 

ลูกบาศกเ์มตร

ก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมกัแบบไม่ใชอ้ากาศ

ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 258.06 MW
โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีก าลงัผลิตติดตั้งสูงสุด 159.66 MW
รองลงมาเป็นจงัหวดักระบ่ี 33.84 MW และจงัหวดัชุมพร 30.96 MW

ศกัยภาพก๊าซชีวภาพ 
จากน ้ าเสียปาลม์ 147 MW
และจากมูลสตัว ์22 MW

แหล่งเช้ือเพลงิ (ต่อ)



ศักยภาพเช้ือเพลงิพลงังานหมุนเวยีน 



เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน

เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

การส ารองเช้ือเพลงิ

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

ถ่านหิน

Ultra-Super Critical

ต้นทุนในภาพรวม 2.35 บาท/หน่วย

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดนิเคร่ืองได้ช้า

กระบวนการเผาไหม้
ประสิทธิภาพ 42-45 %

อย่างน้อย 60 วนั



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

การส ารองเช้ือเพลงิ

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติ
Combined Cycle Power plant

ต้นทุนในภาพรวม 3.23 บาท/หน่วย

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดินเคร่ืองได้เร็ว

กระบวนการเผาไหม้
ประสิทธิภาพ 40-45 %

ประมาณ 7 – 14 วนั
กรณฉุีกเฉิน: ส ารองน า้มนั
เตา 11 วนั , ส ารองน า้มนั

ดเีซล 3 - 10 วนั 

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์
Solar บนหลงัคา (Solar rooftop) 

Solar ติดตั้งบนพืน้ดนิ (Solar Farm) 

ต้นทุนในภาพรวม 6.19 บาท/หน่วย

ไม่เสถียร  
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
(ความเข้มแสงอาทติย์) 

จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด 
เพิม่ลดก าลงัผลติได้จ ากัด

เปลีย่นพลงัานแสงอาทติย์เป็น
พลงังานไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพ 20 %

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

การส ารองเช้ือเพลงิ

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

ชีวมวล
Biomass Pyrolysis 

ต้นทุนในภาพรวม 4.8 บาท/หน่วย

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดินเคร่ืองได้ช้า

ส ารองเช้ือเพลงิไม่
น้อยกว่า 30 วนั

กระบวนการเผาไหม้
ประสิทธิภาพ 20%

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากชีวมวล



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

การส ารองเช้ือเพลงิ

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังาน
น า้เสีย/ของเสียContinuous Stirred Tank Reactor, 

CSTR (ส าหรับพืชพลงังาน)
Low-rate ADI–BVF 

System Covered Lagoon 
ส าหรับน า้เสียและของเสีย) 

ต้นทุนในภาพรวม 2.23 บาท/หน่วย

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดนิเคร่ืองได้เร็ว

กระบวนการหมกั
ประสิทธิภาพ 34.3%

สามารถส ารองก๊าซในรูปแบบ
Biomethane ทั้งนีข้ึน้อยู่กบั

ขนาดโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

พลงังานลม
Wind Turbine 

ต้นทุนในภาพรวม 4.91 บาท/หน่วย

ไม่เสถียร ขึน้อยู่กบัความเร็วลม 
จ่ายไฟได้เฉพาะช่วงเวลา
ทีม่ลีม เพิม่ลดก าลงัผลิตได้

จ ากดั 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานกล
ประสิทธิภาพ 35%

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากลม



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

พลงังานน า้
Hydro power 

ต้นทุนในภาพรวม 2.56 บาท/หน่วย

ไม่เสถียร 
จ่ายไฟได้ตามปริมาณน า้ 
เร่งระบบเดินเคร่ืองได้เร็ว

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานกล
ประสิทธิภาพ 50-90  %

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากน า้



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

การส ารองเช้ือเพลงิ

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

ขยะIncineration 
ระบบเตาเผา 

ต้นทุนในภาพรวม 6.88 บาท/หน่วย

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดนิเคร่ืองได้ช้า

กระบวนการเผาไหม้
ประสิทธิภาพ 22.32%

กรณขียะชุมชน ขึน้อยู่กบั
การจัดเกบ็ของเทศบาล
หากใช้ RDF ส ารอง
เช้ือเพลงิ 3 – 5 วนั

เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากขยะ



เทคโนโลยกีารผลติพลงังาน

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

ต้นทุนการผลติไฟฟ้า

เทคโนโลยกีกัเกบ็พลงังาน
Lithium-ion battery

ปลายปี 2017 ราคา lithium-ion battery 
6,660 บาท/kWh คาดว่าจะต ่ากว่า 3,186 บาท/kWh 

ภายในปี 2025 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ช่ัวโมง 
เร่งระบบเดินเคร่ืองได้เร็ว

เปรียบเทยีบกบัแบตเตอร่ีชนิดอ่ืน 
Lithium เบากว่า และมคีวาม
หนาแน่นของพลงังานสูงกว่า

กระบวนการทางเคมี
1,000 – 10,000 rounds of charging

(อายุการใช้งาน 1.5 ปี) 

เทคโนโลยกีารกกัเกบ็พลงังาน



ถ่านหิน

เทคโนโลยกีารบ าบัดมลพษิจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

SOx

Electro Static Precipitator: ESP
ประสิทธิภาพ 99.5 % หรือสูงกว่า

Selective Catalytic Reduction (SCR)
ระบบก าจัดก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน

Flue Gas Desulphurization: FGD 
แบบ Wet Lime stone Process
ประสิทธิภาพมากกว่า 90%

น า้เสีย
เกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน

พ.ศ. 2560

- บ่อพกัน า้ขีเ้ถ้า 
- บ่อตกตะกอน 

NOx

- บ่อบ าบัดชีวภาพ 
- ผ่านบ่อพกัน า้



ก๊าซธรรมชาติ

น า้เสีย

NOx
Selective Catalytic Reduction (SCR) 

หรือ Selective Non-Catalytic 
Reduction (SNCR) 

แก้ปัญหาน า้ระบายความร้อนด้วยหอ
หล่อเยน็ (Helper Cooling Tower)

แก้ปัญหาหมอกควนั (Smog) ด้วย
Dry Low NOX Burner เพ่ือลดการ
เกดิออกไซด์ของไนโตรเจน ที่ได้

จากการเผาไหม้เช้ือเพลงิ

- Low Nox burners (LNB)
- Over-fire air (OFA)
- Separated over– fire air (SOFA)

การควบคุมการเผาไหม้
(Combustion controls)

เทคโนโลยกีารบ าบัดมลพษิจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ



เทคโนโลยกีารบ าบัดมลพษิจากโรงไฟฟ้าจากชีวมวล

ชีวมวล

น า้เสีย

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ระบบดกัจับฝุ่น wet scrubber คือใช้
ละอองน า้ดกัจับฝุ่นที่ลอยออกมาจาก
เตาเผา ประสิทธิภาพประมาณ 50%
หรือ เคร่ืองดกัฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 

(Electro Static Participator: ESP)
ประสิทธิภาพสูง 99.5%

ระบบตรวจวดั flue gas analyzer ที่
บริเวณปล่องเพ่ือตรวจวดั NO2, 

SO2, O2 และ TSP

ระบบตรวจวดัมลพษิ

ระบบตดิตามตรวจสอบการ
ระบายสารมลพษิที่ปล่อยจาก
ปล่องอย่างต่อเน่ือง (CEMs)

ตดิตั้งระบบตรวจคุณภาพน ้าอตัโนมัติ 
(pH, Conductivity และ Temperature) 



เทคโนโลยกีารบ าบัดมลพษิจากโรงไฟฟ้าจากขยะ

ขยะ

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

SOx

NOx

Bag Filter (BF) ประสิทธิภาพ 99.95%
ควบคุมการการป้อนอากาศและ
ป้อนอุณหภูมิใน CFBC Boiler 
เพ่ือป้องกันการเกดิ NOX) 

ระบบฉีดหรือพ่นปูนขาว 
(Limestone Injection)

ระบบตรวจวดัมลพษิ

ระบบตดิตามตรวจสอบการระบาย
สารมลพษิที่ปล่อยจากปล่องอย่าง

ต่อเน่ือง (CEMs)



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตเิศรษฐกจิ 

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ

1.1 รายได้ในภาพรวม
ของภาคใต้

ปริมาณ รายไดต่้อหวัของครัวเรือนภาคใต้ - ประเมินรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการใชเ้ช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ในการผลิตไฟฟ้า
โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต และแบบจ าลองสมการถดถอย

1.2 การจ้างงาน ปริมาณ การเพ่ิมการจา้งงานทางตรงจากการมีโรงไฟฟ้า - ประเมินการจา้งงานโดยตรงจากการมีโรงไฟฟ้า โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ
จ านวนแรงงานท่ีถูกจา้งในโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทของไทยหารดว้ยก าลงัการ
ผลิต (MW) ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง

1.3 การประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเทีย่ว

คุณภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบท่ี
เกิดจากการพฒันาพลงังานไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ จ  านวนผูป้ระกอบการและรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว 

- ใชข้อ้มูลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย การสัมภาษณ์ เวทีสานเสวนา รวมถึง
ขอ้คิดเห็นหรือความกงัวลของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อการพฒันาพลงังานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และจากรายงานการศึกษา และ
ใชว้ธีิการวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario analysis) เพ่ือคาดการณ์ระดบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจการท่องเท่ียว

1.4 การประกอบอาชีพ
ด้านประมง

คุณภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการประกอบ
อาชีพประมง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประมงพ้ืนบา้น 
เช่น ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดแ้ละรายได ้หากมี
การพฒันาพลงังานไฟฟ้า

- ใชข้อ้มูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มยอ่ย และจาก
รายงานการศึกษาต่าง ๆ และใชว้ธีิการวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario analysis) 
เพ่ือคาดการณ์ระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการประกอบอาชีพประมง
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ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ

1.5 การประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม

คุณภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมท่ีเกิดจากการพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้า เช่น ปริมาณผลผลิต

- ใชข้อ้มูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มยอ่ย และจาก
รายงานการศึกษาต่าง ๆ และใชว้ธีิการวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario analysis) 
เพ่ือคาดการณ์ระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการประกอบอาชีพดา้น
เกษตรกรรม

1.6 รายได้จากการ
ขายเช้ือเพลงิ

ปริมาณ การเพ่ิมของรายไดข้องประชาชนโดยตรงจาก
การพฒันาโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย
เช้ือเพลิง/วตัถุดิบ ประเภทต่าง ๆ 

- ประเมินรายไดท้างตรงจากการขายเช้ือเพลิง/วตัถุดิบประเภทต่าง ๆ เพ่ือการ
ผลิตไฟฟ้าโดยค านวณจากปริมาณเช้ือเพลิง/วตัถุดิบและราคา และเปรียบเทียบ
กบัรายไดเ้ดิม

1.7 ราคาค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วย

ปริมาณ ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีเกิดจากการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าโดยเทคโนโลย/ีเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ 
รวมค่าใชจ่้ายในการส่งและจ าหน่าย และตน้ทุน
อ่ืน ๆ

- ค  านวณราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจากตน้ทุนการผลิต การส่ง การจ าหน่าย และ
ตน้ทุนอ่ืน ๆ และเปรียบเทียบราคาค่าไฟฟ้าระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ

ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตเิศรษฐกจิ (ต่อ) 



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตสัิงคม

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ

2.1 การยอมรับของ
ประชาชนในพ้ืนทีต่่อ
การผลติไฟฟ้า

คุณภาพ การท่ีประชาชนใหก้ารยอมรับหรือต่อตา้น 
เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
ซ่ึงอาจเกิดจากระดบัความเช่ือมัน่ใน
กระบวนการจดัการมลพิษหรือผลกระทบ ท่ี
อาจเกิดข้ึนหรือมองเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีหรือชุมชน

- ใชก้ารสารเสวนา การสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่มยอ่ย และจากรายงาน เอกสารการ
วิจยั กรณีศึกษาเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ และใชวิ้ธีการเชิงปริมาณ โดยการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต ้(รวมประจวบคีรีขนัธ์) ทั้ง 15 จงัหวดั 
และใชว้ิธีการวิเคราะห์ทศันภาพ  (Scenario Analysis) เพ่ือคาดการณ์ระดบัการ
ยอมรับหรือต่อตา้น

2.2 การเปลีย่นแปลง
สถานะสุขภาพของ
ประชาชน

คุณภาพ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ
จากการผลิตกระแสไฟฟ้า ไดแ้ก่
ความพร้อมและคุณภาพของการบริการทาง
การแพทย ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือการเกิด
อุบติัเหตุ  เป็นตน้ สามารถบ่งบอกถึงแนวโนม้
ในการเกิดโรค รวมถึงประเดน็ผลกระทบ
ส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน

- พิจารณาผลกระทบต่อปัจจยัก าหนดสุขภาพทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อาทิ ผลต่อ
ปัจจยัก าหนดสุขภาพเชิงบวก พิจารณาจากกระแสไฟฟ้าหากมีปริมาณและความ
เสถียร จะท าให้สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ส่งผลให้สถานะสุขภาพประชาชนมีทิศทางแนวโน้มท่ีดี ในขณะท่ีการผลิต
กระแสไฟฟ้าอาจก่อใหก้ารเปล่ียนแปลงปัจจยัก าหนดสุขภาพเชิงลบ ซ่ึงจะส่งผลให้
สถานะสุขภาพของประชาชนต ่าลง เพ่ิมอตัราการบาดเจบ็ ป่วย หรือตาย 
- นอกจากน้ี ยงัพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อระบบสาธารณสุข โดยหากท าให้ตอ้งมี
การปรับหรือเพ่ิมเติมระบบการเฝ้าระวงัสุขภาพ หรือตอ้งเพ่ิมความพร้อมของระบบ
บริการทางการแพทย์ รวมถึงการรองรับอุบัติภัยต่าง ๆ ทั้ งน้ีใช้ข้อมูลจากการ
ทบทวนงานวิจยัต่าง ๆ ของทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และสรุปผลโดยวิธีการ
วิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตส่ิิงแวดล้อม

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ
3.1 คุณภาพน า้ คุณภาพ ความเหมาะสมของน ้าเพ่ือใชใ้นกิจกรรมเฉพาะของ

มนุษย ์คุณภาพของน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติ ซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

- วิเคราะห์และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้าทะเลชายฝ่ังและคุณภาพน ้าผวิดินท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยแีละเช้ือเพลิงต่าง ๆ  โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลมลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลการตรวจติดตามคุณภาพน ้าผวิดินและน ้าทะเลบริเวณ
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  จากนั้นสรุปผลโดยการวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)

3.2 คุณภาพอากาศ ปริมาณ การเปล่ียนแปลงของปริมาณการปล่อยมลพิษทาง
อากาศหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) และฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซ่ึงเกิดข้ึนและ
ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากการพฒันาโรงไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ ปริมาณมลพิษทางอากาศหลกัท่ี
เปล่ียนแปลงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และส่งผลต่อ
คุณภาพอากาศโดยรวมทั้งในทางลบหรือทางบวก

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์แนวโนม้และสถานการณ์ในปัจจุบนัร่วมกบัการคาดการณ์โดยอาศยั
ขอ้มูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มา
ค านวณ (SO2, NOX,และ PM2.5)

3.3 กากของเสีย คุณภาพ ส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ทางกายและจิตใจเน่ืองจากความ
สกปรกเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท าใหเ้กิดมลพิษและ
ทศันะอุจาด 

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงปริมาณกากของเสีย/ ขยะมลูฝอยท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆตามทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ และพิจารณา
ถึงความสามารถในการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั แนวโนม้ของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยท่ีจะเพ่ิมข้ึนในแต่ละ
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์และสรุปโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis) 



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตส่ิิงแวดล้อม (ต่อ)

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ
3.4 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหล่งน า้

คุณภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน ้า
ครอบคลุมทะเลชายฝ่ังและแม่น ้ า
ต่าง ๆ โดยใชค้วามชุกชุมของตวัอ่อนสัตวน์ ้ า 
และลูกปลาวยัอ่อนเป็นตวับ่งช้ี

- คาดการณ์ความชุกชุมของตวัอ่อนสัตวน์ ้ า (ลูกกุง้ ลูกกั้ง ลูกปู ลูกหอยฝาเดียว
และหอยสองฝา) และลูกปลาวยัอ่อน โดยศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น จาก
รายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในแหล่งน ้า บริเวณใกลโ้รงไฟฟ้า และ
คาดการณ์การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
ตามทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ โดยการวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)

3.5 การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีค  านวณอยู่
ในรูปการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  ซ่ึงเกิดข้ึนและถูกปลดปล่อยสู่
บรรยากาศจากการพฒันาโรงไฟฟ้าประเภทต่าง 
ๆ ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
เปล่ียนแปลงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมทั้ง
ในทางลบหรือทางบวก

- ใชว้ธีิการวเิคราะห์แนวโนม้และสถานการณ์ในปัจจุบนัร่วมกบัการคาดการณ์
โดยอาศยัขอ้มูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ มาค านวณ และเปรียบเทียบกบัการปลดปล่อยในปัจจุบนั



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตคิวามพร้อมด้านเช้ือเพลงิ/เทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ
4.1 ความเพยีงพอของ
เช้ือเพลงิ/แหล่ง
พลงังาน

คุณภาพ ปริมาณเช้ือเพลิง/พลงังานท่ีสามารถน ามาผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าเพื่อ
ความมัน่คงต่อเน่ืองของการผลิตไฟฟ้า 
ความสามารถเขา้ถึงแหล่งพลงังานได ้รวมถึง
ปริมาณและแหล่งส ารองพลงังานเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ท่ีสามารถจดัหาเพื่อทดแทนไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน

- ประเมินความเพียงพอของปริมาณเช้ือเพลิง/พลงังานเพื่อการผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา 
ประเดน็ยอ่ย 2 ประเดน็ส าคญั คือ ความตอ้งการไฟฟ้าและศกัยภาพเช้ือเพลิงและ
พลงังาน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ คาดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในภาคใตต้ามหลกั
วิชาการ
- ส่วนการประเมินศกัยภาพพลงังานฟอสซิลพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน
ของภาคใต ้ปริมาณส ารอง และความสามารถในการจดัหา (ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ) 
และการประเมินศกัยภาพพลงังานหมุนเวียน ประกอบดว้ย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม 
แสงอาทิตย ์และน ้า (ขนาดเลก็) ใชว้ิธีการประเมินแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามหลกั
วิชาการ นอกจากน้ีจะพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย สรุปผลการประเมินโดยการ
วิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)

4.2 ความสามารถใน
การจ่ายไฟฟ้า

คุณภาพ ความสามารถในการจ่ายไฟเพ่ือรองรับความตอ้งการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
โดยไม่เกิดปัญหาการหยดุจ่ายไฟ ไฟตก ไฟดบั เป็น
ตน้ ซ่ึงส่งผลต่อการพิจารณาพลงังานทางเลือก
ประเภทนั้น ๆ เพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้า ปริมาณ คือ มี
ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการทั้งในกรณีปกติ 
และกรณีฉุกเฉิน และคุณภาพ คือ ไม่เกิดปัญหาใน
การหยดุจ่ายไฟ ไฟตก ไฟดบั เป็นตน้

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์ โดยพิจารณาขอ้มูลคุณสมบติัของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
ความสามารถ ในการจ่ายไฟฟ้าไดต้ามความตอ้งการ โดยการพิจารณาและบรรยายถึง 
ขอ้ดี/ผลทางบวก ในทางเทคนิค คือ 1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
24 ชัว่โมง, 2) ก าลงัผลิตพ่ึงพาไดข้องโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity), 3) 
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรือ (Plant Factor), 4) ความสามารถในการเร่งและลด
ก าลงัการผลิตท าไดร้วดเร็วหรือชา้, 5) คุณสมบติัค่า Inertia ของระบบ และ
ความสามารถในการช่วยรักษาความถ่ีของระบบ, 6) ความสามารถในการจ่ายกระแส
ลดัวงจร และ 7) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเม่ือเดินไม่เตม็พิกดั 
- สรุปผลการประเมินโดยการวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)



ตัวช้ีวดัส าหรับการประเมินทางเลือกฯ มิตคิวามพร้อมด้านเช้ือเพลงิ/เทคโนโลย ี(ต่อ)

ตวัช้ีวดั ประเภทตวัช้ีวดั นิยาม วธีิการประเมนิ
4.3 ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยกีารผลติ
และการบ าบัดมลพษิ

คุณภาพ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยใีนการบ าบดัมลพิษ
ของโรงไฟฟ้าประเภท ต่าง ๆ เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน ้ า และกากของเสีย เป็นตน้

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ
บ าบดัมลพิษ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ รวมถึงเอกสารงานวิจยัท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัมลพิษประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สรุปผลการประเมินโดยการวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis)

4.4 ต้นทุนเทคโนโลยี
การผลติ/การกกัเกบ็
พลงังาน

ปริมาณ ตน้ทุนส าหรับการจดัหาเทคโนโลยใีนการผลิต
พลงังานไฟฟ้าตามประเภทของโรงไฟฟ้า รวมถึง
ตน้ทุนของเทคโนโลยใีนระบบกกัเกบ็พลงังาน 
เช่น แบตเตอร่ี 
เป็นตน้ 

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนของเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้า
และการกกัเกบ็พลงังาน เช่น แบตเตอร่ี เป็นตน้ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น IRENA การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กระทรวงพลงังาน กรมพฒันาพลงังสยทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ รวมถึง
เอกสารงานวิจยัท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.5 ต้นทุนของ
เทคโนโลยบี าบัด
มลพษิ

ปริมาณ ตน้ทุนส าหรับการจดัหาเทคโนโลยใีนการบ าบดั
มลพิษจากโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศ ระบบบ าบดัมลพิษทางน ้ า 
การจดัการกากของเสีย เป็นตน้ 

- ใชว้ิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนของเทคโนโลยบี าบดัมลพิษจาก
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลงังาน กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ รวมถึงเอกสารงานวิจยัท่ีมีการศึกษา
เก่ียวกบัตน้ทุนการบ าบดัมลพิษจากสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 



เทคนิคและวธีิการประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์



การวเิคราะห์ทศันภาพ /ภาพอนาคต (Scenario Analysis)



การวเิคราะห์ล าดบัช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP)

AHP เป็นการวเิคราะห์ทีละคู่ (Pairwise Comparison) ระหวา่งมิติและตวัช้ีวดั เพ่ือก าหนดค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกั

ระดับความส าคญั

วธีิการวเิคราะห์ล าดบัชั้น (AHP) น ามาใชท้ าแบบประเมินค่าความส าคญัส าหรับมิติและตวัช้ีวดัของการ
พฒันาพลงังานไฟฟ้า การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต ้



ตวัอย่าง 1: การวเิคราะห์ทลีะคู่ (Pairwise Comparison) ระหว่างมติิและตัวช้ีวดั 

เม่ือพิจารณาค่าความส าคญัระหวา่ง “ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ” กบั “ผลกระทบด้านสังคม” จากการ
ด าเนินการตามยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต ้แลว้เห็นวา่ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ มีความส าคญั
มากกว่า ผลกระทบดา้นสังคม ในระดบัมาก ใหท่้าน ท าเคร่ืองหมาย × หรือ O ในหมายเลข 8 ทีฝ่ั่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกจิ 



ตวัอย่าง 2: การวเิคราะห์ทลีะคู่ (Pairwise Comparison) ระหว่างมติิและตัวช้ีวดั 

เม่ือพิจารณาค่าความส าคญัระหวา่ง “ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ” กบั “ผลกระทบด้านสังคม” จากการ
ด าเนินการตามยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต ้แลว้เห็นวา่ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ มีความส าคญัน้อย
กว่า ผลกระทบดา้นสังคม ในระดบัค่อนข้างมาก ใหท่้าน ท าเคร่ืองหมาย × หรือ O ในหมายเลข 7 ทีฝ่ั่งผลกระทบ
ทางด้านสังคม



ตวัอย่าง 3: การวเิคราะห์ทลีะคู่ (Pairwise Comparison) ระหว่างมติิและตัวช้ีวดั 

เม่ือพิจารณาค่าความส าคญัระหวา่ง “ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ” กบั “ผลกระทบด้านสังคม” จากการ
ด าเนินการตามยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต ้แลว้เห็นวา่ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ มีความส าคญั
เท่ากนักบั ผลกระทบดา้นสังคม ใหท่้าน ท าเคร่ืองหมาย × หรือ O ในหมายเลข 1 ตรงกลาง



การวเิคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA)

MCA เป็นวิธีท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์หรือเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละทางเลือก และ
จดัล าดบัความส าคญัของทางเลือก ซ่ึงเป็นการประเมินในลกัษณะ “ค่าคะแนน” โดยใหค้ะแนนของ
ผลกระทบของแต่ละทางเลือกตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว้

ค่าคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดัจะพิจารณาตามการแปลความหมายของตวัช้ีวดัส าหรับการ
ประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีคะแนนทั้งส้ิน 7 ระดบั (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) 

ในการสานเสวนารอบ 2/2 เป็นการประเมินตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ (11 ตวัช้ีวดั) ซ่ึงเป็นการใหค่้า
คะแนนผลกระทบทั้ง 7 ระดบั ตามเอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์



การแปลความหมายของตัวช้ีวดั
ส าหรับการประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 



มิติเศรษฐกจิ 

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
1.1 รายได้ใน
ภาพรวมของ
ภาคใต้

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อรายไดข้องประชาชน
ในภาคใตใ้นระดบัมาก 
(ลดลงมากกวา่ ร้อยละ 1)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อรายไดข้อง

ประชาชนในภาคใตใ้น
ระดบัปานกลาง 

(ลดลง ร้อยละ 0.5-1)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อรายไดข้องประชาชน
ในภาคใตใ้นระดบันอ้ย 
(ลดลงนอ้ยกวา่ ร้อยละ

0.5)

ไม่มีผลกระทบต่อ 
รายไดข้อง
ประชาชน
ในภาคใต้

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อรายไดข้องประชาชน
ในภาคใตใ้นระดบันอ้ย 

(เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 0.5)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อรายไดข้องประชาชน
ในภาคใตใ้นระดบั

ปานกลาง 
(เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.5-1)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อรายไดข้อง

ประชาชนในภาคใตใ้น
ระดบัมาก (เพิ่มข้ึน
มากกวา่ร้อยละ 1)

1.2 การจ้างงาน เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการจา้งงานใน

โรงไฟฟ้าในระดบัมาก
(ลดลงมากกวา่ 
ร้อยละ 100)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการจา้งงานใน
โรงไฟฟ้าในระดบั
ปานกลาง (ลดลง
ร้อยละ 30 ถึง 100)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการจา้งงานใน

โรงไฟฟ้าในระดบันอ้ย
(ลดลงนอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 30 )

ไม่มีผลกระทบต่อ 
การจา้งงานใน
โรงไฟฟ้า

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการจา้งงานใน

โรงไฟฟ้าในระดบันอ้ย
(เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 30)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการจา้งงานใน

โรงไฟฟ้า
ในระดบัปานกลาง

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 30-100)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการจา้งงานใน

โรงไฟฟ้าในระดบัมาก
(เพิ่มข้ึนมากกวา่ 
ร้อยละ 100)

1.3 การ
ประกอบอาชีพ
ด้าน
การท่องเทีย่ว 

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพดา้น
การท่องเท่ียวในระดบัสูง
(จ านวนผูป้ระกอบการ/
รายไดล้ดลงมากกวา่ 

ร้อยละ 30)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ

การท่องเท่ียวใน
ระดบัปานกลาง

(จ านวนผูป้ระกอบการ/
รายไดล้ดลงมากกวา่ 

ร้อยละ 10-30)

มีความเส่ียงในการ
เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ

การท่องเท่ียวใน
ระดบัต ่า (จ  านวน

ผูป้ระกอบการ/รายได้
ลดลงนอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 10)

การประกอบอาชีพ
ในดา้นท่องเท่ียว 

ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพการ
ท่องเท่ียวในระดบัต ่า
(จ  านวนผูป้ระกอบการ/
รายไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ

การท่องเท่ียวใน
ระดบัปานกลาง

(จ านวนผูป้ระกอบการ/
รายไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10-30)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ

การท่องเท่ียวใน
ระดบัสูง

(จ านวนผูป้ระกอบการ/
รายไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่ 

ร้อยละ 30)



มิติเศรษฐกจิ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
1.4 การ
ประกอบอาชีพ
ด้านประมง

เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อการประกอบอาชีพ

ประมงโดยเฉพาะประมง
พื้นบา้นในระดบัสูง

(ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีจบัได/้
รายไดล้ดลงมากกวา่ 

ร้อยละ 30)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบา้น

ในระดบัปานกลาง
(ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบั
ได/้รายไดล้ดลง

มากกวา่
ร้อยละ 10-30)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบา้น
ในระดบันอ้ย

(ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบัได/้
รายไดล้ดลงนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10)

ไม่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบ
อาชีพประมง

โดยเฉพาะประมง
พื้นบา้น

เกิดผลกระทบทางบวกต่อ
การประกอบอาชีพประมง
โดยเฉพาะประมงพื้นบา้น

ในระดบัต ่า
(ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีจบัได/้
รายไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบา้น

ในระดบัปานกลาง
(ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบัได/้
รายไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 10-30)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ
ประมงโดยเฉพาะ
ประมงพื้นบา้น
ในระดบัสูง

(ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบั
ได/้รายไดเ้พิ่มข้ึน

มากกวา่ 
ร้อยละ 30)

1.5 การ
ประกอบ
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท่ีเกิดจากการ
พฒันาพลงังานไฟฟ้า

ในระดบัสูง
(ผลผลิต/รายไดล้ดลง
มากกวา่ ร้อยละ 30)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีเกิดจาก
การพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้าในระดบั
ปานกลาง

(ผลผลิต/รายไดล้ดลง
มากกวา่ ร้อยละ 10-30)

เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีเกิดจาก
การพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้าในระดบัต ่า

(ผลผลิต/รายไดล้ดลง
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10)

ไม่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ท่ีเกิดจากการ
พฒันาพลงังาน

ไฟฟ้า

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท่ีเกิดจากการ
พฒันาพลงังานไฟฟ้า

ในระดบัต ่า
(ผลผลิต/รายไดเ้พิ่มข้ึน
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีเกิดจาก
การพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้าในระดบั
ปานกลาง

(ผลผลิต/รายไดเ้พิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10-30)

เกิดผลกระทบทางบวก
ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีเกิดจาก
การพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้าในระดบัสูง

(ผลผลิต/รายไดเ้พิ่มข้ึน
มากกวา่ ร้อยละ 30)



มิติเศรษฐกจิ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
1.6 รายได้จาก
การขาย
เช้ือเพลงิ

- - - ไม่มีผลกระทบ
ต่อรายไดจ้ากการ
ขายเช้ือเพลิง

รายไดจ้ากการขาย
เช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนใน

ระดบันอ้ย 
(นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50)

รายไดจ้ากการขาย
เช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนใน
ระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 50-80)

รายไดจ้ากการขาย
เช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนใน
ระดบัมาก (มากกวา่ 

ร้อยละ 80)

1.7 ราคาค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วย

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

ทางเลือกอ่ืนหรือสูงกวา่
ค่าเฉล่ียมากกวา่ ร้อยละ 30

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
สูงกวา่ทางเลือกอ่ืน
ค่อนขา้งมาก (สูงกวา่
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 10-30)

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
สูงกวา่ทางเลือกอ่ืน

เลก็นอ้ย
(สูงกวา่ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่

ร้อยละ 10)

ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย

ใกลเ้คียงกบั
ค่าเฉล่ีย

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ต ่ากวา่ทางเลือกอ่ืน

เลก็นอ้ย
(ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10)

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ต ่ากวา่ทางเลือกอ่ืน
ค่อนขา้งมาก (ต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 10-30)

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

ทางเลือกอ่ืนหรือต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย มากกวา่ 
ร้อยละ 30)



มิติสังคม

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
2.1 การยอมรับ
ของประชาชน
ในพืน้ทีต่่อการ
ผลติไฟฟ้า

ประชาชนมีการต่อตา้น
และคดัคา้นเป็นอยา่งมาก

ประชาชนมีการต่อตา้น
และคดัคา้นปานกลาง

ประชาชนมีการต่อตา้น
และคดัคา้นเลก็นอ้ย

ประชาชนไม่
คดัคา้นและไม่
สนบัสนุนการ
ด าเนินงาน

ประชาชนใหค้วามร่วมมือ
และสนบัสนุนเลก็นอ้ย

ประชาชนใหค้วาม
ร่วมมือและสนบัสนุน

ปานกลาง

ประชาชนใหค้วาม
ร่วมมือและสนบัสนุน

เป็นอยา่งมาก

2.2 การ
เปลีย่นแปลง
สถานะสุขภาพ
ของประชาชน

มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสถานะสุขภาพของ
ประชาชนมาก จ าเป็นตอ้ง
มีการก าหนดการเฝ้าระวงั
สุขภาพเฉพาะ หรือตอ้ง
เพิ่มเติมระบบบริการ

สุขภาพใหเ้หมาะสมมาก
ยิง่ข้ึน

มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสถานะสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
ตอ้งปรับเพิ่มระบบใน
การเฝ้าระวงัสุขภาพ 
หรือตอ้งเพิ่มเติมระบบ
บริการสุขภาพให้

เหมาะสม

มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสถานะสุขภาพของ
ประชาชนเลก็นอ้ย ตอ้ง
ปรับระบบเฝ้าระวงั

สุขภาพท่ีมีอยู ่และปรับ
ระบบบริการสุขภาพท่ีมี

อยูใ่หเ้หมาะสม

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โรค หรือ
การบาดเจบ็ไม่

ชดัเจน สามารถใช้
ระบบเฝ้าระวงั

สุขภาพท่ีมีอยูแ่ละ
ระบบบริการ
สุขภาพท่ีมีอยู่
เพียงพอไม่ถูก

รบกวน

มีผลบวกต่อปัจจยัก าหนด
สุขภาพของประชาชน

เลก็นอ้ย สามารถใชร้ะบบ
เฝ้าระวงัสุขภาพท่ีมีอยู่
และระบบบริการสุขภาพ
ท่ีมีอยูเ่พียงพอไม่ถูก

รบกวน

มีผลบวกต่อปัจจยั
ก าหนดสุขภาพของ
ประชาชนปานกลาง 
สามารถใชร้ะบบเฝ้า

ระวงัสุขภาพท่ีมีอยูแ่ละ
ระบบบริการสุขภาพท่ีมี
อยูเ่พียงพอไม่ถูกรบกวน

มีผลบวกต่อปัจจยั
ก าหนดสุขภาพของ

ประชาชนมาก สามารถ
ใชร้ะบบเฝ้าระวงั
สุขภาพท่ีมีอยูแ่ละ

ระบบบริการสุขภาพท่ี
มีอยูเ่พียงพอไม่ถูก

รบกวน



มิติส่ิงแวดล้อม

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
3.1 คุณภาพน า้ ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้าทะเล

และน ้าผวิดิน 
อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม

มาก
หรือเทียบเท่า

ค่า MWQI = 0-25
WQI = 0-30

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า
ทะเล

และน ้าผวิดิน 
อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม

หรือเทียบเท่า
ค่า MWQI = 25-50

WQI = 31-60

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า
ทะเล

และน ้าผวิดินงอยูใ่น
เกณฑ์

พอใช-้เส่ือมโทรม
หรือเทียบเท่า

ค่า MWQI =50-60
WQI =61-63

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า
ทะเลและน ้าผวิดิน 
อยูใ่นเกณฑพ์อใช้
หรือเทียบเท่า

ค่า MWQI =60-70
WQI = 64-66

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้าทะเล
และน ้าผวิดิน

อยูใ่นเกณฑพ์อใช-้-ดี
หรือเทียบเท่า

ค่า WQI =70-80
WQI =-67-70

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า
ทะเลและน ้าผวิดิน 
อยูใ่นเกณฑดี์
หรือเทียบเท่า

ค่า MWQI = 80-90
WQI = 71-90

ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า
ทะเล

และน ้าผวิดิน
อยูใ่นเกณฑดี์มาก
หรือเทียบเท่า

ค่า MWQI = 90-100
WQI = 91-100

3.2 คุณภาพ
อากาศ

มีการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึน 
SO2 > 3 kg/MWh หรือ 

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

มีการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศ

เพิ่มข้ึน
SO2 ระหวา่ง 0.01-3 

kg/MWh หรือ 
NOx ระหวา่ง 0.01-1.5 

kg/MWh หรือ 
PM2.5 ระหวา่ง 0.01-

0.3 kg/MWh

มีการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึน

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 ระหวา่ง 0.01-1.5 
kg/MWh หรือ 

PM2.5 ระหวา่ง 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



มิติส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
3.3 กากของ
เสีย

ปริมาณกากของเสีย
เพิ่มข้ึนอยา่งมากและมีการ
จดัการกากของเสียไดน้อ้ย

ปริมาณกากของเสีย
เพิ่มข้ึนปานกลางและมี
การจดัการกากของเสีย

ไดบ้างส่วน

ปริมาณกากของเสีย
เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยและมี
การจดัการกากของเสีย

ไดเ้ป็นส่วนใหญ่

ปริมาณกากของเสีย
ไม่เปล่ียนแปลง
และมีการจดัการ
กากของเสียเท่าเดิม

ปริมาณกากของเสียลดลง
เลก็นอ้ยและมีการจดัการ
กากของเสียไดเ้ป็นส่วน

ใหญ่

ปริมาณกากของเสีย
ลดลงปานกลางและมี
การจดัการกากของเสีย

ไดเ้กือบทั้งหมด

มีโอกาสท่ีปริมาณกาก
ของเสียลดลงอยา่งมาก
และมีการจดัการกาก
ของเสียทั้งหมด

3.4 ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพใน
แหล่งน า้

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ าวยั
อ่อนและลูกปลาวยัอ่อน

ลดลงมาก
(ร้อยละ 67 ข้ึนไป)

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ า
วยัอ่อนและลูกปลาวยั

อ่อนลดลงมาก
(ร้อยละ 34 – 66)

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ า
วยัอ่อนและลูกปลาวยั

อ่อนลดลง
(ร้อยละ 1 – 33)

ความชุกชุมของ
สัตวน์ ้ าวยัอ่อนและ
ลูกปลาวยัอ่อนเท่า

เดิม

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ าวยั
อ่อนและลูกปลาวยัอ่อน

เพิ่มข้ึน
(ร้อยละ 1 – 33)

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ า
วยัอ่อนและลูกปลาวยั
อ่อนเพิ่มข้ึนมาก
(ร้อยละ 34 – 66)

ความชุกชุมของสัตวน์ ้ า
วยัอ่อนและลูกปลาวยั
อ่อนเพิ่มข้ึนมาก
(ร้อยละ 67 ข้ึนไป)

3.5 การ
ปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มข้ึนมากกวา่

0.3 tCO2e/MWh

มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มข้ึน

ระหวา่ง
0.15-0.3 tCO2e/MWh

มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มข้ึน

นอ้ยกวา่
0.15 tCO2e/MWh

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไม่
เปล่ียนแปลง

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงนอ้ยกวา่

0.15 tCO2e/MWh

มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง

ระหวา่ง
0.15-0.3 tCO2e/MWh

มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง

มากกวา่ 
0.3 tCO2e/MWh



มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลงิ/เทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
4.1 ความ
เพยีงพอของ
เช้ือเพลงิ/
แหล่งพลงังาน

แหล่งเช้ือเพลิง/พลงังาน 
มีอยูอ่ยา่งจ ากดัในพื้นท่ี 
และไม่สามารถหาแหล่ง
เช้ือเพลิง/พลงังานจาก
ภายนอกพื้นท่ี หรือการ

น าเขา้ได้

แหล่งเช้ือเพลิง/
พลงังาน มีอยูอ่ยา่ง

จ ากดัในพื้นท่ี และอาจ
มีแหล่งเช้ือเพลิง/

พลงังานจากภายนอก
พื้นท่ี หรือการน าเขา้ท่ี
ไม่สามารถพึ่งพาได้

ในระยะยาว

แหล่งเช้ือเพลิง/พลงังาน 
มีอยูอ่ยา่งจ ากดัในพื้นท่ี
แต่ยงัพอพึ่งพาจากพื้นท่ี
ใกลเ้คียงหรือการน า

เขา้ได้

- มีแหล่งเช้ือเพลิง/พลงังาน
ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้
มีปริมาณเพียงพอ
ในการผลิตไฟฟ้า 

แต่มีแหล่งส ารองไม่
มากนกั

มีแหล่งเช้ือเพลิง/
พลงังานท่ีสามารถเขา้ถึง
ได ้มีปริมาณเพียงพอใน

การผลิตไฟฟ้า 
มีแหล่งส ารองท่ีใชไ้ด้
ระยะหน่ึง แต่ใน

ระยะยาว
อาจตอ้งน าเขา้

มีแหล่งเช้ือเพลิง/
พลงังานท่ีสามารถ
เขา้ถึงได ้มีปริมาณ
เพียงพอในการผลิต
ไฟฟ้าและมีปริมาณ
และแหล่งส ารอง

ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
ในอนาคตตามการ

คาดการณ์
4.2 
ความสามารถ
ในการจ่าย
ไฟฟ้า

มีความเส่ียงท่ีการผลิต/จ่าย
ไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง ไม่

ครอบคลุมความตอ้งการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ และ

จะเกิดปัญหา
หยดุจ่ายไฟ และมีไฟตก 

ไฟดบัเป็นประจ า

มีความเส่ียงท่ีการผลิต/
จ่ายไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง ไม่

ครอบคลุมความ
ตอ้งการของภาคส่วน
ต่าง ๆ และจะพบ

ปัญหาหยดุจ่ายไฟ และ
มีไฟตก ไฟดบัในบาง

ช่วงเวลา

มีความเส่ียงท่ีการผลิต/
จ่ายไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง ไม่
ครอบคลุมความตอ้งการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ และ
จะพบปัญหาไฟตก 

ไฟดบัในบางช่วงเวลา

- สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความตอ้งการ

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
แต่อาจเกิดปัญหาการหยดุ
จ่ายไฟหรือไฟตก/ไฟดบั

ในบางช่วงเวลา

สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่เกิด
ปัญหาในการหยดุ

จ่ายไฟ แต่อาจมีปัญหา
ไฟตก/ไฟดบัในบาง

ช่วงเวลา

สามารถผลิต/จ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความ

ตอ้งการไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และเสถียร ไม่เกิด
ปัญหาในการหยดุ

จ่ายไฟ 
ไฟตกหรือไฟดบั



มิติความพร้อมด้านเช้ือเพลงิ/เทคโนโลย ี(ต่อ)

ตวัช้ีวดั
การแปลความหมาย (คะแนน)

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
4.3 
ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี
การผลติ/บ าบดั
มลพษิ

มีโอกาสปล่อยมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่

ค่ามาตรฐานมาก

มีโอกาสปล่อยมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ค่ามาตรฐาน

ปานกลาง

มีโอกาสปล่อยมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ค่ามาตรฐาน

เลก็นอ้ย

- สามารถควบคุมการปล่อย
มลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม

อยูใ่นค่ามาตรฐาน

สามารถควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มดีกวา่ค่า
มาตรฐานเลก็นอ้ย

สามารถควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มดีกวา่ค่า

มาตรฐานมาก

4.4 ต้นทุนของ
เทคโนโลยกีาร
ผลติ/
การกกัเกบ็
พลงังาน

ตน้ทุนสูงท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทางเลือกอ่ืน
(หรือสูงกวา่ค่าเฉล่ีย
มากกวา่ ร้อยละ 30) 

ตน้ทุนสูงกวา่
ทางเลือกอ่ืนมาก
(สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 10-30)

ตน้ทุนสูงกวา่
ทางเลือกอ่ืนเลก็นอ้ย

(สูงกวา่ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10)

ตน้ทุนใกลเ้คียงกบั
ค่าเฉล่ียเม่ือเทียบ
กบัทางเลือกอ่ืน

ตน้ทุนต ่ากวา่
ทางเลือกอ่ืนเลก็นอ้ย

(ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 10)

ตน้ทุนต ่ากวา่
ทางเลือกอ่ืนมาก
(ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 10-30)

ตน้ทุนต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทางเลือก
อ่ืน (หรือต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
มากกวา่ ร้อยละ 30) 

4.5 ต้นทุนของ
เทคโนโลยี
บ าบัดมลพษิ

ตน้ทุนสูงท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทางเลือกอ่ืน
(หรือสูงกวา่ค่าเฉล่ีย
มากกวา่ ร้อยละ 30)

ตน้ทุนสูงกวา่
ทางเลือกอ่ืนมาก
(สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 10-30)

ตน้ทุนสูงกวา่
ทางเลือกอ่ืนเลก็นอ้ย

(สูงกวา่ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 10)

ตน้ทุนใกลเ้คียงกบั
ค่าเฉล่ียเม่ือเทียบ
กบัทางเลือกอ่ืน

ตน้ทุนต ่ากวา่
ทางเลือกอ่ืนเลก็นอ้ย

(ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 10)

ตน้ทุนต ่ากวา่
ทางเลือกอ่ืนมาก
(ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 10-30)

ตน้ทุนต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทางเลือก
อ่ืน (หรือต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
มากกวา่ ร้อยละ 30)



การจดัล าดบัความส าคญัของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์

การจดัล าดบัความส าคญัของทางเลือกฯ เป็นการน าค่าคะแนนท่ีผา่นการพิจารณามาค านวณ โดย
การน าค่า “คะแนนผลกระทบของแต่ละตวัช้ีวดั” คูณกบั “คะแนนถ่วงน ้าหนกั” (จากการท า AHP) เพื่อให้
ไดค้ะแนนรวมสุทธิ และน ามาจดัล าดบัความส าคญัของทางเลือกต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น 

ตัวช้ีวดั ทางเลือก A ทางเลือก B ทางเลือก C ทางเลือก D ทางเลือก E

ตัวช้ีวดัที ่1 (30%) +3 x 0.3 +1 x 0.3 +2 x 0.3 +2 x 0.3 +2 x 0.3

ตัวช้ีวดัที ่2 (30%) 0 x 0.3 -1 x 0.3 -2 x 0.3 -2 x 0.3 +2 x 0.1

ตัวช้ีวดัที ่3 (40%) -2 x 0.4 -1 x 0.4 -3 x 0.4 +2 x 0.3 -2 x 0.2

คะแนนรวมสุทธิ +0.1 -0.3 -1.2 +0.6 +0.4

(+3 x 0.3) + (0 x 0.3) + (-2 x 0.4) = (+0.9 + 0 – 0.8) = +0.1

1 23 4 5


