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โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

(SEA ยทุธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้) 
 
ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

จากการพัฒนาของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งการพัฒนาพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการสร้าง
ความมั่นคง สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่มี
ศักยภาพมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ
และมีความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ (กำลังการผลิตสุทธิ 800 MW) และโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัด
สงขลา (กำลังการผลิตสุทธิ 2,000 MW) ซึ ่งเป็นหนึ่งในแผนการเพิ ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าใน
ภาคใต้ โดยการใช้เชื ้อเพลิงถ่านหินนำเข้าคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสและบิทูมินัสที่นำเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
สังคม และสุขภาพ (EHIA) ของทั้งสองโครงการเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบไว้ล่วงหน้า 

ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่  29 ธันวาคม 2552 ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุ กด้าน ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศท่ีดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้
เกิดความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน โดยการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้ดำเนินการตามข้ันตอน รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและ
เปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนขั้นตอน อย่างไรก็ตามโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มีทั้งผู้ที่คัดค้านและผู้ที่เห็นด้วยและ
มีประชาชนบางกลุ่มที่มีข้อกังวลว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้านั้นน่าจะไม่เหมาะสม และจะส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในวงกว้าง ซึ่งในระหว่างการดำเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ได้มีข้อโต้แย้งในสังคมวงกว้างถึงความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการทั้งสองแห่ง ด้วยข้อ
กังวลถึงผลกระทบต่อส ุขภาพและคุณภาพชีว ิตของช ุมชนบร ิเวณรอบโรงไฟฟ้า ส ิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสรา้ง
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โรงไฟฟ้าได้ ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นสนับสนุน
ให้มี  การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่อง แต่มีกลุ่มภาคประชาชนบางส่วนคัดค้าน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา และได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเสนอทางออกเฉพาะหน้ากรณีความ
ขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอ 3 ประการให้รัฐบาลรับไปพิจารณา 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสมัยนั้นได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่ม
ผู้สนับสนุน และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายฯ เพ่ือ
ยุติข้อขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และสร้าง
ความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทของภาคใต้ 

เพื่อให้เกิดการดำเนินการที ่มีส่วนร่วมของทั ้งสองกลุ่มในการศึกษาหาคำตอบว่า “ภาคใต้ควรมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่” และ “ถ้าสมควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินพื้นที่ใดที่ทุกฝ่ายเห็นควรให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินได้” รวมทั้งข้อเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
กระบี่และเทพา จึงจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Site Selection) ของการพัฒนา
โรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที ่ภาคใต้  ตลอดจนศึกษาการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ที่จัดทำโดยนักวิชาการผู้ชำนาญการในเรื่องดังกล่าวที่เป็นกลางและด้วย
วิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำเสนอทางเลือกและประเมินทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใน
ภาคใต้ต่อรัฐบาลต่อไป 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งในการนำมาใช้
สำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผนหรือแผนงาน รวมทั้งข้อเสนอทางเลือก โดย
จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Therivel and Partidario, 2004) ซึ่งในประเทศไทยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้
ขยายขอบเขตการประเมินครอบคลุม 4 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
ประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะ
ช่วยให้ได้คำตอบที่มีเหตุผลทางวิชาการ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
ผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนและเป็นคำตอบทางเลือกที่น่าจะได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนด
กรอบการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทำให้การ
พัฒนาเกิดความสมดุลเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้ต่อไป 
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เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่
และเทพา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาพลังงานในพื้นที่
ภาคใต้ 

3. เพื่อนำเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก 

4. เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและพื้นที่ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนพัฒนากำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 

 
วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา SEA ยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ 

1. เพ่ือพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าภาคใต้ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
3. เพื่อนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ อีกทั้ง
ยังได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
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การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
  
 การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  ได้พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาพลังงาน แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง  ๆ ทั้งระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ภาคใต้ โดย
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดในการศึกษานี้ ในเบื้องต้นมี 7ทางเลือก (4 ทางเลือกหลัก) แต่จากการ
ประเมินความเป็นไปได้ในด้านการผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น พบว่าทางเลือกที่ 1 
คือทางเลือกไม่ดำเนินการเพิ่มเติมจากปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการใน
อนาคต จึงได้ตัดทางเลือกนี้ออกจากการประเมินขั้นต่อไป 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางเลือกไม่ดำเนินการเพิ่มเติมจากปัจจุบัน (No action alternative)  
 ไม่มีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้านอกเหนือจากการพัฒนาในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม ไม่มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561-2580 (PDP2018) และแผนพัฒนาพลังงานอ่ืน ๆ  
 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 
ไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยใช้เชื ้อเพลิง/แหล่งพลังงานจาก

พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพ่ิมขึ้น และมีการ
กระจายของเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่หาได้จากพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซ
ชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ 
 
 
➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่  3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) เพื่อให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่าน
หิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้เพียงพอและเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
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➢ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการมีโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเสริม 
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน 

โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้
เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน 
โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นสัดส่วนร้อยละ 
40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
 

• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน) โดย
ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 
40 และเชื้อเพลิงถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ทางเลือกฯ นี้ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย 
และแผนแม่บทด้านการพัฒนาพลังงาน 

 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก   

ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์

ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ แผนแม่บทในประเด็นที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานโดยตรง 
ได้แก่ แผนแม่บทที่ 7 ประเด็นโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ ่งมุ ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
โดยด้านพลังงานกำหนดมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่

เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้ 
ประเภทเชื้อเพลิง/

แหล่งพลังงาน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

ถ่านหิน เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ 
(Ultra-Super Critical) 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม(Combined 
Cycle Power plant) 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 

พลังงานหมุนเวียน 
ชีวมวล การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed bed (Direct 

combustion (Fixed bed)) 
เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

ก๊าซชีวภาพจาก
น้ำเสีย/ของเสีย 

เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าชนิดสันดาปภายใน 
(Internal Combustion Engine) 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็วหาก
มีเชื้อเพลิงต่อเน่ืองและเพียงพอ 

ขยะ การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke 
(Direct combustion (Stroke type)) 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้ช้า 

น้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  
(Conventional hydropower) 

ไม่เสถียร จ่ายไฟได้ตามปริมาณน้ำ เร่งระบบเดินเครื่องได้
เร็ว 

ลม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 
(Wind Turbine) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับความเร็วลม จ่ายไฟได้เฉพาะช่วงเวลาท่ี
มีลม เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 

แสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar rooftop) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) 
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
(Solar farm) 

ไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) 
จ่ายไฟได้ตามปริมาณแสงแดด เพิ่มลดกำลังผลิตได้จำกัด 
หากติดตั้งบนพื้นน้ำ (Solar Floating) จะสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึง 5-15% เมื่อเทียบกับการผลิตจากแผงโซ
ล่าเซลล์บนพื้นดิน เพราะน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซ
ล่าลง (Cooling effect) 

 

เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงาน 

ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 
(Li-ion)  

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- มีน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น และมีความหนาแน่นของพลังงานสูง 

แบตเตอรี่แบบของแข็ง 
(Solid-state) 

เสถียร จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง เร่งระบบเดินเครื่องได้เร็ว 
- ติดไฟยาก และมีความหนาแน่นของพลังงานสูง มีขนาดเล็ก แต่ราคาแพง 
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การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Setting) 
การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า  (Setting) มีว ัตถุประสงค์เพื ่อแสดง

รายละเอียดของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 
1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน   

1.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - ถ่านหินประเภทบิทูมินัส (ถ่านหินอินโดนิเซีย, ถ่านหินออสเตรเลีย และแอฟริกาใต)้ 

ค่าความร้อน = 25,100 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 2,584.12 บาท/ตัน (ณ กันยายน - ธันวาคม 2562) 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 2,381 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

1.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 7,247 ตัน/วัน 

- ขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 10,870 ตัน/วัน 
1.3) เทคโนโลยีการผลิต 

- เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra-supercritical coal: USC) 
- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 90% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 47.5% 

1.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
- ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dry Low NOX Burner) 
- ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) บำบัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 
- ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Injection: ACI) บำบัดปรอท (Hg) 
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัด

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
- กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) 

บำบัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) 
 

 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1 1 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 2,380,571 3,570,856 2,380,571 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 7,247 10,870 7,247 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 59,752,421,053 89,628,631,579 59,752,421,053 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 7,884,000 11,826,000 7,884,000 
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2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
2.1.) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้

- ก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas) เป็นราคาก๊าซที่ได้จากการจัดหาโดย ปตท. ซึ่งประกอบด้วย 
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย โดยรวมอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (T1) 
ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นำเข้า 

ค่าความร้อน = 50,177 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 12,123.69 บาท/ตัน)  

                                          (หรือ 12.12 บาท/กิโลกรัม หรือ 233.38 บาท/ล้านบีทียู) 
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย ณ มกราคม 2560 - ตุลาคม 2563 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 920 ตัน/เมกะวัตต์/ปี 

2.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
- ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 2,800 ตัน/ปี  
  หรือ 53,900,000 ล้านบีทียู/วัน 
- ขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 4,200 Ton/day  
  หรือ 80,850,000 ล้านบีทียู/วัน 

2.3) เทคโนโลยีการผลิต 
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined cycle technology) 
- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 90% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 61.5% 

2.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dry Low NOX Burner) 
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัด

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1 1 1 
กำลังผลติตดิตั้งรวม (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
กำลังผลติพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,000 1,500 1,000 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 919,754 1,379,630 919,754 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 2,800 4,200 2,800 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 46,150,243,902 69,225,365,854 46,150,243,902 
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (เมกะวัตต์-ช่ัวโมง) 7,884,000 11,826,000 7,884,000 
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3) การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
3.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้

อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง ยางพารา : ปาล์มน้ำมัน เท่ากับ 31 : 69 
- เชื้อเพลิงจากยางพารา ได้แก่ ปีกไม้ และ รากไม้ 

ค่าความร้อน = 6,570 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 400 - 700 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 17,760 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

- เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม 
ค่าความร้อน = 7,390 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 300 – 400 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 15,796 ตัน/เมกะวัตต์/ปี 

3.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 9 เมกะวัตต์  
        เชื้อเพลิงจากยางพารา ได้แก่ ปีกไม้ และ รากไม้ ประมาณ 592 ตัน/วัน หรือ 
        เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม ประมาณ 526 ตัน/วัน 
3.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed bed (Direct combustion (Fixed bed)) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 74% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) มากกว่า 20% 

3.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ  
- NOX Combustion control ลดการเกิด NOx ในกระบวนการเผาไหม้ 
- Muti - Cyclone หลักการอาศัยแรงเหวี่ยง Centrifugal force  
  (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่น สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 
- Wet Scrubber (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่นละเอียดและก๊าซพิษ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงจากยางพารา 
ได้แก่ ปีกไม้ และ รากไม ้

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ยางพารา) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 22 13 13 9 9 4 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 196 118 118 78 78 39 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต)์ 157 94 94 63 63 31 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 3,481,413 2,088,848 2,088,848 1,392,565 1,392,565 692,801 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 12,890 7,734 7,734 5,156 5,156 2,565 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 22,872,881,195 13,723,728,717 13,723,728,717 9,149,152,478 9,149,152,478 4,551,703,358 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 1,270,716 762,429 762,429 508,286 508,286 252,872 
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รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน 
ได้แก่ ลำต้นปาล์ม และ ทะลายปาล์ม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ปาล์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 48 29 29 19 19 9 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 429 257 257 172 172 85 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต)์ 343 206 206 137 137 68 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 6,776,015 4,065,609 4,065,609 2,710,406 2,710,406 1,348,427 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 25,089 15,053 15,053 10,035 10,035 4,993 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 50,074,749,432 30,044,849,659 30,044,849,659 20,029,899,773 20,029,899,773 9,964,875,137 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 2,781,931 1,669,158 1,669,158 1,112,772 1,112,772 553,604 

 
4) การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

4.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
- ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 60% มีเทน 
ได้จากการหมักน้ำเสียจากโรงงานปาล์ม มูลสัตว์ และพืชพลังงาน 

ค่าความร้อน = 18,260 เมกะจูล/ตัน หรือ 21 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร 
ราคาเชื้อเพลิง = ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการหมัก 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 3,726 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

4.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
 - ขนาด 2 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพประมาณ 28 ตัน/วัน 
4.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าชนิดสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 74% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 34.3% 

4.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- Purification or Upgrading Biogas to Biomethane  
  กระบวนการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้น 
เพ่ือลดมลพิษและการกัดกร่อนเครื่องยนต์ 
- ระบบกำจัดไซโลเซน (Siloxane removal) 

 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 168 100 100 68 68 34 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต์) 336 200 200 136 136 69 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต)์ 235 140 140 95 95 48 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 1,250,814 745,166 745,166 505,648 505,648 255,485 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 4,631 2,759 2,759 1,872 1,872 946 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 22,840,942,940 13,607,370,262 13,607,370,262 9,233,572,678 9,233,572,678 4,665,384,090 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 2,176,234 1,296,480 1,296,480 879,754 879,754 444,507 
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5) การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
5.1) แหล่งพลังงาน 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 
- อัตราส่วน โซล่าฟาร์ม : โซล่ารูฟท็อป เท่ากับ 50 : 50 

5.2) ขนาดโรงไฟฟ้า  
      สำหรับโซล่าฟาร์ม 
 - ขนาด 5 เมกะวัตต์  

- ใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร (5 ไร่)/เมกะวัตต์ (โซล่าฟาร์ม)  
 สำหรับโซล่ารูฟท็อป 
- กำลงัผลิตขึ้นอยู่กับศักยภาพพ้ืนที่หลังคาในการติดตั้ง 
- ใช้พื้นที่ ประมาณ 10,000 ตารางเมตร/เมกะวัตต์ (โซล่ารูฟทอ็ป)  
  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หลังคาโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีพื้นที่

เฉลี่ยในการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ตารางเมตร/แห่ง) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้   
- หลังคาโรงแรม ประมาณ 1,000 ตารางเมตร/แห่ง  
- หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 10,000 ตารางเมตร/แห่ง 
- หลังคาห้างสรรพสินค้า ประมาณ 10,000 – 20,000 ตารางเมตร/แห่ง 
การวิเคราะห์พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ คำนวณจาก 
- พ้ืนที่เฉลี่ยในการติดตั้งโซล่าเซลล์ x พ้ืนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ต่อช่องทางเดิน (ร้อยละ 80) 
กำลังผลิตติดตั้งรายพ้ืนที่ CPV, Potential คำนวณจาก 
- พ้ืนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ x อัตราส่วนพื้นที่ติดตั้งจริง (ร้อยละ 50) x ความเข้มรังสีตรง Zenith 
(1,000 watts/m2) x ประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ (ร้อยละ 20) 

5.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - Solar photovoltaic (PV) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 340 วัตต์ 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 18.75% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 20% 

5.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษเกิดขึ้นในช่วงอายุการใช้งาน เว้นแต่เมื่อชำรุดหรือต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องนำไป

จัดการด้วยเทคโนโลยี recycle ซึ่งอยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยที่เหมาะสม 
 

ทั้งนี้ ในการกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้  
 
กรณีที ่ 1 กำหนดกำลังผลิตติดตั ้งและพื้นที ่ติดตั้ งโซล่าเซลล์เป็น 2 เท่าของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ต้องการ (อัตราส่วนการพึ่งพาได้ เท่ากับร้อยละ 50) โดยมีสมมติฐานว่า ในวันที่มีเมฆ
มากและวันที่มีฝนตกจะใช้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอ่ืน/เทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาทดแทนหรือใช้ไฟฟ้าจาก
สายส่งจากภาคกลางเพิ่มขึ้น 
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รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าฟาร์ม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าฟาร์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 527 186 186 124 124 62 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,3181) 465 465 310 310 155 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 3,850,589 1,359,031 1,359,031 906,021 906,021 453,010 
พื้นท่ี (ตารางเมตร) 21,080,000 7,440,000 7,440,000 4,960,000 4,960,000 2,480,000 
พื้นท่ี (ไร่) 13,175 4,650 4,650 3,100 3,100 1,550 

 
รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป2) 

รายละเอียด 
โซล่ารูฟทอ็ป 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 1,3181) 465 465 310 310 155 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 3,850,589 1,359,031 1,359,031 906,021 906,021 453,010 
พื้นท่ี (ตารางเมตร) 26,392,160 9,314,880 9,314,880 6,209,920 6,209,920 3,104,960 

หมายเหตุ:  
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ
กับความต้องการไฟฟ้าในบางช่วง (โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน) ซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ โดยต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม จากปี 2561 ประมาณ 
2,500 เมกะวัตต์ หรือ 16 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ดังนั้น จึงได้เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 70 (รวมกำลังผลิตไฟฟ้าของทางเลือกที่ 2 ประมาณ 16 ล้านเมกะ
วัตต์-ชั่วโมง (MWh)) จึงเพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2580  
1) สำหรับการผลิตพึ่งพาได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จากทางเลือกที่ 2 เท่ากับ 1,318 เมกะวัตต์ 
(775+ 543) และกำลังผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 2 ,635 เมกะวัตต์ (1,550+1,085) และใช้ระบบกัก
เก็บพลังงานเข้ามาช่วยในช่วงเวลาที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ สำหรับทางเลือกอื่นไม่จำเป็นต้อง
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ิม แต่ต้องมีระบบ Storage เพ่ือกักเก็บพลังงานเช่นเดียวกัน 
2) การผลิตไฟฟ้าโดยโซล่ารูฟท็อปจะไม่นำไปคิดเป็นต้นทุนของราคาค่าไฟฟ้าของแต่ละทางเลือก 
เนื่องจากเป็นต้นทุนของผู้ติดตั้งระบบเอง และเป็นการผลิตเพื่อใช้เอง  

 
กรณีที่ 2 กำหนดกำลังผลิตติดตั้งและพื้นที่ติดตั้งเป็น 6 เท่าของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ต้องการ เพ่ือให้พลังงานเพียงพอในวันที่มีเมฆมากหรือฝนตก (ตามความเห็นของ ดร.อุริช อัชชโคสิต 
กรรมการกำกับการศึกษาฯ) โดยมีสมมติฐานว่า ในวันที่ฝนตกจะไม่มีการใช้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
อ่ืน/เทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาทดแทนหรือใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจากภาคกลางเพ่ิมขึ้น  
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รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าฟาร์ม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าฟาร์ม) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 1,581 558 558 372 372 186 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 7,905 2,790 2,790 1,860 1,860 930 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 3,953 1,395 1,395 930 930 465 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 11,551,766 4,077,094 4,077,094 2,718,063 2,718,063 1,359,031 
พื้นท่ี (ตารางเมตร) 63,240,000 22,320,000 22,320,000 14,880,000 14,880,000 7,440,000 
พื้นท่ี (ไร่) 39,525 13,950 13,950 9,300 9,300 4,650 

 
รายละเอียดการผลิตโรงไฟฟ้าและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป 

รายละเอียด 
โซล่ารูฟทอ็ป 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวตัต์) 7,905 2,790 2,790 1,860 1,860 930 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 3,953 1,395 1,395 930 930 465 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 11,551,766 4,077,094 4,077,094 2,718,063 2,718,063 1,359,031 
พื้นท่ี (ตารางเมตร) 79,176,480 27,944,640 27,944,640 18,629,760 18,629,760 9,314,880 

 
6) การผลิตไฟฟ้าจากลม 

6.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - พลังงานลม 
6.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 

- 2 เมกะวัตต์/ต้น กังหันลม 
- ใช้พื้นที่ 6.56 ไร่/เมกะวัตต์ หรือ 10,496 ตารางเมตร/เมกะวัตต์  

6.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - กังหันลมบนบก (Wind onshore)  

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 20% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 35% 

6.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

 
รายละเอียดจำนวนต้นกังหันลมและปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้ติดตั้งกังหันลม 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (ต้น) 357 214 214 143 143 71 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 714 429 429 286 286 143 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 100 60 60 40 40 20 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 1,125,000 675,000 675,000 450,000 450,000 225,000 
พื้นท่ี (ตารางเมตร) 7,497,143 4,498,286 4,498,286 2,998,857 2,998,857 1,499,429 
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เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีความไม่แน่นอน จึงได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (Storage)  

 
7) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) 

7.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
 - พลังงานศักย์จากน้ำ 
7.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 

- ขึ้นอยู่กับศักยภาพแหล่งน้ำ ประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ 
7.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Conventional hydropower) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 16.4% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 85% 
- โดยอาจเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายทดน้ำกั้นลำน้ำ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

7.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
 - ไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
 

รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าสำหรับติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (ขนาดเล็ก) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 43 29 29 14 14 8 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวตัต์) 21 14 14 7 7 4 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 15 10 10 5 5 3 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 5,050 3,367 3,367 1,683 1,683 842 

 
8) การผลิตไฟฟ้าจากขยะ  

8.1) วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ใช ้
อัตราส่วนการใช้เชื้อเพลิง ขยะชุมชน : เชื้อเพลิง RDF เทา่กับ 60 : 40 

- ขยะชุมชน 
ค่าความร้อน = 5,540 เมกะจูล/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 21,286 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  
ไม่มีราคาเชื้อเพลิง มีแต่ค่ากำจัด 450 บาท/ตัน 

- เชื้อเพลิง RDF 
ค่าความร้อน = 16,736 เมกะจูล/ตัน 
ราคาเชื้อเพลิง = 1,200 บาท/ตัน 
อัตราการใช้เชื้อเพลิง = 7,046 ตัน/เมกะวัตต์/ปี  

8.2) ขนาดโรงไฟฟ้า 
- ขนาด 9 เมกะวัตต์ 
  ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน ประมาณ 610 ตัน/วัน หรือใช้เชื้อเพลิง RDF ประมาณ 202 ตัน/วัน 
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8.3) เทคโนโลยีการผลิต 
 - การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke (Direct combustion (Stroke type)) 

- ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant factor) เท่ากับ 86% 
- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant efficiency) เท่ากับ 23% 

8.4) เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 
- NOX Combustion control ลดการเกิด NOx ในกระบวนการเผาไหม้ 
- ระบบเผาก๊าซพิษ (Exhaust gas combustion chamber) เช่น ไนโตรเจนออกไซด์  
  (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) และไดออกซิน (Dioxins)  
- กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR)  
  บำบัดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
- กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) 

บำบัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) 
- ถุงกรองฝุ่น (Bag filter)  

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ โดยใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชน 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าขยะ (เชื้อเพลิงขยะชุมชน) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 11 7 7 5 5 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 102 61 61 41 41 20 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต)์ 60 36 36 24 24 12 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 2,161,363 1,296,818 1,296,818 864,545 864,545 432,273 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 6,885 4,131 4,131 2,754 2,754 1,377 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 11,973,952,777 7,184,371,666 7,184,371,666 4,789,581,111 4,789,581,111 2,394,790,555 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 742,385 445,431 445,431 296,954 296,954 148,477 

 
รายละเอียดจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ โดยใช้เชื้อเพลิง RDF 

รายละเอียด 
โรงไฟฟ้าขยะ (เชื้อเพลิง RDF) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3.1 ทางเลือกที่ 3.2 ทางเลือกที่ 4.1 ทางเลือกที่ 4.2 ทางเลือกที่ 4.3 
จำนวน (โรง) 8 5 5 3 3 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (เมกะวัตต)์ 68 41 41 27 27 14 
กำลังผลิตพึ่งพาได้ (เมกะวัตต์) 40 24 24 16 16 8 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/ปี) 476,974 286,184 286,184 190,790 190,790 95,395 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 1,519 912 912 608 608 304 
พลังงานความร้อนท่ีผลิตได้ (เมกะจูล) 7,982,635,184 4,789,581,111 4,789,581,111 3,193,054,074 3,193,054,074 1,596,527,037 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 494,923 296,954 296,954 197,969 197,969 98,985 
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สรุปจำนวนโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตติดตั้งแยกตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเภทเชื้อเพลิง รายละเอียด 

ทางเลือกที่  
2 

ทางเลือกที่  
3.1 

ทางเลือกที่  
3.2 

ทางเลือกที่  
4.1 

ทางเลือกที่  
4.2 

ทางเลือกที่  
4.3 

ถ่านหิน จำนวน (โรง) - 1 - 1 - 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) - 1,000 - 1,500 - 1,000 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) - 1,000 - 1,500 - 1,000 

ก๊าซธรรมชาต ิ จำนวน (โรง) - - 1 - 1 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) - - 1,000 - 1,500 1,000 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) - - 1,000 - 1,500 1,000 

ชีวมวลโดยใชเ้ชื้อเพลิง
จากยางพารา 

จำนวน (โรง) 22 13 13 9 9 4 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 196 118 118 78 78 39 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 157 94 94 63 63 31 

ชีวมวลโดยใชเ้ชื้อเพลิง
จากปาลม์น้ำมัน 

จำนวน (โรง) 48 29 29 19 19 9 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 429 257 257 172 172 85 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 343 206 206 137 137 68 

ก๊าซชีวภาพ จำนวน (โรง) 168 100 100 68 68 34 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 336 200 200 136 136 69 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 235 140 140 95 95 48 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR FARM  
(และระบบกักเก็บพลังงาน) 

จำนวน (โรง) 527 186 186 124 124 62 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 1,318 465 465 310 310 155 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR ROOFTOP 

กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 2,635 930 930 620 620 310 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 1,318 465 465 310 310 155 

ลม  
(และระบบกักเก็บพลังงาน) 

จำนวน (ต้น) 357 214 214 143 143 71 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 714 429 429 286 286 143 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 100 60 60 40 40 20 

น้ำ (ขนาดเล็ก) จำนวน (โรง) 43 29 29 14 14 8 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 21 14 14 7 7 4 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 15 10 10 5 5 3 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง 
ขยะชมุชน 

จำนวน (โรง) 11 7 7 5 5 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 102 61 61 41 41 20 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 60 36 36 24 24 12 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง  
RDF 

จำนวน (โรง) 8 5 5 3 3 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม (MW) 68 41 41 27 27 14 
กำลังผลิตพึ่งพาได ้(MW) 40 24 24 16 16 8 

กรณีที่ 1 รวมกำลงัผลิตพึ่งพาได ้(MW) 3,585 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
           รวมกำลังผลติตดิตั้ง (MW) 7,136 3,979 3,979 3,486 3,486 2,993 
          ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้(MWh) 16,297,416 15,750,882 15,750,882 17,085,461 17,085,461 18,398,308 
กรณีที่ 2 รวมกำลงัผลิตพึ่งพาได ้(MW) 8,855 4,360 4,360 3,740 3,740 3,120 
           รวมกำลังผลติตดิตั้ง (MW) 17,676 7,699 7,699 5,966 5,966 4,233 
           ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MWh) 31,699,771 21,187,007 21,187,007 20,709,545 20,709,545 20,210,350 

หมายเหตุ : ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยเ์พิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 และนำระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได ้
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Generation Profile เบื้องต้นของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
Generation Profile เบื้องต้นตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย

เปรียบเทียบกำลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละทางเลือกกับความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 รายวัน (24 ชั่วโมง) 
โดย Generation Profile ที่แสดงในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย กรณี
ที่ 1 ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 
และกรณีที่ 2 ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 
2580 เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกัน 

- กรณีท่ี 1 เป็นการแสดงให้เห็นในภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 

- กรณีที่ 2 เป็นกรณีที่พิจารณาว่า การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) ไม่ได้
เป็นภาระของภาครัฐ แต่เป็นการผลิตโดยภาคประชาชนหรือภาคเอกชนที่ผลิตไว้ใช้เอง จึงนำไปตัดออกจาก
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม ปี พ.ศ. 2580  

สำหรับ Generation Profile เบื้องต้นของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละทางเลือก มีดังนี้  
 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งทำให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นใน
ช่วงเวลากลางวันประมาณ 70% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) สำหรับนำไปใช้ในระบบกักเก็บพลังงานในช่วงเวลากลางคืน จึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง)  
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งทำให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นในช่วงเวลากลางวันประมาณ 135% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับนำไปใช้ใน
ระบบกักเก็บพลังงานในช่วงเวลากลางคืน จึงจะเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง)  
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 60 และถ่านหินร้อยละ 40 

 

กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 
 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั ้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได ้(การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 60 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 40 

 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั ้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 
 
กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก

หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ร้อยละ 60    
                                     และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40 
 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั ้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 
 
กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก

หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  
  ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40 

 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

 

กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซ่ึงกำลังผลิตไฟฟ้าทั ้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

29 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ  
       ร้อยละ 40 ถ่านหินร้อยละ 40 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 

 
กรณีที่ 1: ไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  

  
 
กรณีที่ 1 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก

หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 ซึ ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั ้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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กรณีที่ 2: ตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) จากความต้องการไฟฟ้า  
 

 
 

กรณีที่ 2 คณะผู้ศึกษาได้คำนวณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัดการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก
หลังคา (Solar Rooftop) ออกจากความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 เนื่องจาก Solar Rooftop เป็นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ (การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในเวลา 6.00-18.00 น.) ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจาก
ทางเลือกฯ นี้ มีความเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้า (24 ชั่วโมง) สำหรับในช่วงเวลากลางคืนจะใช้
ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม   
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ตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 4 มิต ิ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 มิติ

1.

เศรษฐกิจ

3.    
สิ่งแวดล้อม

4. ความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/

เทคโนโลยี

2.       
สังคม/สุขภาพ

✓ รายไดใ้นภาพรวมของภาคใต้ 
✓ การจ้างงาน 
✓ การประกอบอาชีพ 

ด้านการท่องเที่ยว/ประมง/เกษตร 
✓ รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 
✓ ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 

✓ คุณภาพน้ำ 

✓ คุณภาพอากาศ 

✓ กากของเสีย 

✓ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

✓ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

✓ ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 

✓ ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 

✓ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

✓ การยอมรับของประชาชน 

✓ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุขภาพของประชาชน 
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แนวทางการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. การแบ่งประเภทตัวชี้วัดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด

สำหรับการประเมินทางเลือกฯ ตามมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมของเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี โดยมีตัวชี้วัด จำนวนทั้งสิ ้น 17 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดดังกล่าวพัฒนามาจากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การสานเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำหรับการประเมินทางเลือกฯ ของการศึกษานี้ ได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเทคนิค และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งโดยคณะผู้ศึกษาโดยใช้หลักการพิจารณา ดังนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่สามารถคำนวณ วิเคราะห์ และประเมินโดยใช้สูตร

หรือสมการทางคณิตศาสตร์ทีว่ัดเป็นตัวเลขได้ ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ร้อยละการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดย
คณะผู้ศึกษา 

 
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงเทคนิค คือ ตัวชี้วัดที่ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการเฉพาะใน

ประเด็นนั้น ๆ ในการพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเหมาะสมของทางเลือก ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติ  

ตัวชี้วัดนี้ คณะผู้ศึกษาได้พิจารณากำหนดประเภทขึ้นใหม่ตามความเห็นของกรรมการกำกับ
การศึกษาฯ ที่เห็นว่า ตัวชี้วัดบางตัวอาจต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง หากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ประเมินอาจจะส่งผลให้ผลการประเมินเกิดความลำเอียงหรือเกิดการคลาดเคลื่อนได้ 
ดังนั้น จึงควรให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ประเมินตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่ม
นี้ เช่น คุณภาพของแหล่งน้ำ ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า และความเพียงพอของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ เป็นต้น  

 
กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถคำนวณ วิเคราะห์และประเมินเป็นตัวเลข

ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการพิจารณาผลกระทบหรือความเหมาะสมของทางเลือกขึ้นอยู่กับความรู้  ความเข้าใจ 
ประสบการณ์และทัศนคติของผู้ประเมินตัวชี้วัด ตัวอย่างตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น ผลกระทบ/ความเหมาะสมของ
ทางเลือกต่อการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว ประมง และเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
สุขภาพของประชาชน เป็นต้น  

ตัวชี้วัดนี้จะประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินจะเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น   

 
2. วิธีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  ได้แบ่งวิธีการประเมินตาม

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังนี้ 
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2.1 วิธีการประเมินสำหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งใช้วิธีการ

ตามหลักวิชาการตามแต่ละตัวชี้วัด จำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ - คำนวณโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 

Table) และแบบจำลองสมการถดถอย 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจ้างงาน - คำนวณจากค่าเฉลี่ยของจำนวนแรงงานที่ถูกจ้างในโรงไฟฟ้าแต่ละ

ประเภทของประเทศไทยหารดว้ยกำลังการผลิต (MW) ของโรงไฟฟ้า 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 รายไดจ้ากการขายวัตถุดิบ/
เชื้อเพลิง 

- คำนวณจากปริมาณวตัถุดิบ/เชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการผลิตไฟฟ้าคูณ
ด้วยราคาวัตถุดบิ/เชื้อเพลิงและนำมาเปรียบเทียบกบัรายได้ในปีฐาน 
(ปี พ.ศ. 2561)  

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ราคาค่าไฟฟา้ต่อหน่วย - คำนวณจากต้นทนุการผลิต การส่ง การจำหน่าย และต้นทุนอ่ืน ๆ 
และนำราคาคา่ไฟฟา้ในแต่ละทางเลือกฯ มาเปรียบเทียบกับราคาค่า
ไฟฟ้าในปีฐาน (ปี พ.ศ. 2561)  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 คุณภาพอากาศ - คำนวณจากค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (SO2, NOX 
และ PM2.5) ของแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้หารด้วยกำลงัการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนของแต่ละทางเลือก (Kg/MWh) 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - คำนวณจากค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
factor) ของแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้หารด้วยกำลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัดส่วนของแต่ละทางเลือก (tCO2e/MWh) 

  
2.2 วิธีการประเมินสำหรับตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงเทคนิค ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละมิติจาก

ภายนอกโครงการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ในมิติที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานข้อมูล
ประกอบที่ประมวลโดยคณะผู้ศึกษาและจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งพิจารณาผลกระทบที่มีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามการแปลความหมาย/เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดเชิงเทคนิคมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณภาพนำ้ - ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและคุณภาพน้ำผวิ

ดินที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง
ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลมลพิษจากโรงไฟฟา้และผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 กากของเสีย - ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณกากของเสีย/ขยะมูลฝอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลือก และพจิารณา
ถึงความสามารถในการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบ
และแนวโน้มของการเกิดกากของเสีย/ขยะมูลฝอยในแตล่ะทางเลือก  
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความหลากหลายทางชวีภาพใน
แหล่งน้ำ 

- ประเมินผลกระทบต่อความชกุชุมของตัวอ่อนสัตว์น้ำจากการผลิต
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามทางเลอืกจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จาก
รายงานการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในแหล่งนำ้บริเวณโรงไฟฟ้า 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตาม
ทางเลือก  

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/
แหล่งพลังงาน 

- ประเมินโดยพจิารณาจากข้อมูลคุณสมบัติของโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ 
และความสามารถในการจา่ยไฟฟ้าได้ตามความต้องการ โดยพิจารณ
จาก  
    1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
    2) กำลังผลิตพึ่งพาได้ของโรงไฟฟ้า (Dependable Capacity) 
    3) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรือ (Plant Factor) 
   4) ความสามารถในการเร่งและลดกำลังการผลิตทำได้รวดเร็วหรือช้า 
    5) คุณสมบัติค่า Inertia ของระบบ และความสามารถในการช่วย
รักษาความถี่ของระบบ 
    6) ความสามารถในการจ่ายกระแสลัดวงจร 
    7) ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา้เมื่อเดินไม่เต็มพิกัด  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า - ประเมินความเพียงพอของปรมิาณเชื้อเพลิง/พลงังานเพื่อการผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณา ประเด็นย่อย 2 ประเด็นสำคัญ คือ  
   1) ความต้องการไฟฟา้ โดยวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580  
   2) การประเมินศักยภาพของพลังงาน ประกอบด้วย การประเมิน
ศักยภาพพลังงานฟอสซลิ ประเมินจากข้อมูลปริมาณการใช้พลงังาน
ของภาคใต้ ปริมาณสำรอง และความสามารถในการจัดหา (ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ) ส่วนการประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม แสงอาทิตย์ และนำ้ (ขนาด
เล็ก) ประเมินจากศักยภาพตามประเภทเชื้อเพลิง รวมทั้งพิจารณาถึง
ปัจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ประสทิธิภาพของเทคโนโลยี
บำบดัมลพิษ 

- ประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษ จาก
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เป็นตน้ รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่มีการศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบบำบดัมลพิษประเภทต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
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2.3 วิธีการประเมินสำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม

สนับสนุนพลังงานหลัก และกลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิในมิติที่เก่ียวข้อง ซึ่งการประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้น ผู้ประเมินจะพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลประกอบทีป่ระมวลโดยคณะผู้ศึกษาและจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น โดยพิจารณาผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามการ
แปลความหมาย/เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประกอบอาชพีด้านท่องเที่ยว - ประเมินจากข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ เวที
สานเสวนา ข้อคิดเห็นหรือความกังวลของผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มตี่อการพัฒนาพลังงานไฟฟา้ประเภท
ต่าง ๆ และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การประกอบอาชพีด้านประมง - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม - ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การยอมรับของประชาชนในพืน้ที่
ต่อการผลิตไฟฟา้ 

- ประเมินจากข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษาเก่ียวกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ผลการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของ
ประชาชน  

- ประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการรองรับ
อุบัติภัยต่าง ๆ ข้อมูลจากการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย และ
จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ได้ใช้วิธีการปรับคะแนนของผู้
ประเมินเป็นคะแนนมาตรฐาน ด้วยวิธี Min-Max normalization เพื ่อให้ได้คะแนนมาตรฐานที่สามารถ
นำไปใช้ในการสรุปผลการประเมินทางเลือกในขั ้นตอนการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria 
Analysis) และนำค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกฯ มาจัดลำดับต่อไป  
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ข้อมูลฐานและข้อดี/
ข้อด้อยรายเทคโนโลยี 
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1. มิติเศรษฐกิจ 
➢ รายได้/การจ้างงาน 

เชื้อเพลิง 

กำลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 
ต่อโรงไฟฟ้า 

1 โรง 

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
จากการมีโรงไฟฟ้าในภาพรวม

ของภาคใต้ 

อัตราการจ้างงานของ
โรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น (คน) 
จากการมีโรงไฟฟ้า โดย
พิจารณาจากตัวอย่าง
โรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่แล้ว 

ของไทย** 

รายได้ของชุมชน
จากการขาย
วัตถุดิบ (ล้าน
บาท/ ปี)*** ร้อยละ 

ต่อปี* 

รายได้โดยเฉลี่ย/
เดือน/ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้น (บาท) 

พลังงานฐาน 
ถ่านหิน 1,000 0.54 139.23 737 x 

1,500 0.81 208.84 1,110 x 
ก๊าซธรรมชาติ 1,000 1.30 333.42 193 x 

1,500 1.95 500.13 285 x 
พลังงานหมุนเวียน 

- น้ำ 1 x x 1 x 

- ลม 2 x x 2 x 
- แสงอาทิตย์ 5 x x 8 x 

- ชีวมวล 
ยางพารา 
(ปีกไม้และรากไม้) 

9 0.00257 0.66 20 63.93-118.88 

ปาล์มน้ำมัน 
(ทะลายและต้นปาล์ม) 

9 0.00257 0.66 323 28.42-35.52 

- ก๊าซชีวภาพ 
 หญ้าเนเปียร์ 2 x x 8 22.31 
- ขยะ 9 x x 4 x 

ที่มา:  * เป็นรายได้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมการผลิตในภาคใต้ โดยคำนวณจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Model) และแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบทางบวกต่อเน่ืองไป
ตามห่วงโซ่อุปทานของกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในภาคใต้ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้รายได้ของประชาชนในกิจกรรมการ
ผลิตต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 รายได้โดยเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น คือ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการมีโรงไฟฟ้า x รายได้โดยเฉลี่ย/เดือน/
ครัวเรือนของภาคใต้ ปี 2562 (25,647.47บาท) 

 ** วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการจ้างงานของโรงไฟฟ้าท่ีมีในปัจจุบัน 
 *** รายได้ของชุมชนคำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้คูณกับราคาเฉลี่ยของเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าชีวมวล ในการคำนวณคิด

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 20 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ในการคำนวณคิดประสิทธิภาพ เท่ากับร้อยละ  34.3 
 X  คือ ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีผลต่อรายได้ของชุมชน 
หมายเหตุ:  ข้อมูลในส่วนของพลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ไม่สามารถประเมินผลต่อรายได้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านวัตถุดิบจึงไม่มี

เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจในแต่ละปี ขณะท่ีขยะไม่สามารถคำนวณผลกระทบเน่ืองจากขาดข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการคำนวณ 
เช่น ราคาหรือปริมาณการผลิต 

  

ข้อมูลฐาน  
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เศรษฐกิจชุมชน 
➢ การประกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียว  

 

➢ การประกอบอาชีพด้านการประมง  

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - มีพลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร แน่นอน เกิดผลดีต่อการ ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว (+) 

- การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหนิอาจก่อให้เกิดความกังวลในผลกระทบต่อพื้นท่ีท่องเท่ียวทางทะเล (-) 
ก๊าซธรรมชาติ - มีพลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรแน่นอนเกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว (+) 

- การขนส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอาจก่อให้เกิดความกังวลในผลกระทบต่อพื้นท่ีท่องเท่ียวทางทะเล (-) 
พลังงานหมุนเวียน 
แสงอาทิตย์ - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองช่วยลดค่าไฟฟ้าของธุรกิจการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีพัก 

โรงแรม (+) 
- สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
- การผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่อเน่ือง ไม่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ (-) 
- หากไม่มี Battery Storage ในช่วงกลางคืนพลังงานจากแสงอาทิตย์จะไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการได้ (-) 

ชีวมวล - มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สำหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (+) 
- มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบเชิงลบ ในทางอ้อมต่อการท่องเที่ยว อาทิ มลพิษทาง
อากาศ ประเภทกลิ่นเหม็น ละอองฝุ่น ก๊าซท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ภาพลักษณ์ของแหล่งผลิต และ
บริเวณพื้นท่ีรอบข้าง (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สำหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (+) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- เป็นระบบท่ีช่วยบำบัดน้ำเสีย และแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นของน้ำเสีย / ของเสียในพื้นท่ีท่ีอาจใกล้กับสถานท่ี
ท่องเท่ียว (+) 
- มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า เช่น  กลิ่นเหม็นจากการหมัก เป็นต้น ส่งผลกระทบ เชิงลบใน
ทางอ้อมต่อการท่องเท่ียว (-) 

ลม - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
- ผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่อเน่ือง ไม่ตรงตามความต้องการของ ภาคธุรกิจ (-) 

น้ำ - สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างรายได้กับชุมชน (+) 
ขยะ - เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการขยะท่ีปัญหาส่วนหน่ึงมีแหล่งกำเนิดมาจากกิจกกรมการท่องเท่ียว (+) 

- มลภาวะที่อาจเกิดตามเส้นทางขนส่งไปสู่ระบบกำจัด (-) 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - ไฟฟ้าท่ีเสถียรเกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง (+) 

- กรณีไม่เป็นไปตาม EIA/EHIA การพัฒนาโครงการและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ไฟฟ้าท่ีเสถียรเกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การประมง (+) 
- การพัฒนาโครงการและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการเคลื่อนย้าย
ของสัตว์น้ำ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบอาชีพด้านการประมง 
ชีวมวล - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบอาชีพด้านการประมง  
ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- เนื่องจากโครงการมีขนาดเล็ก มักไม่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านผลกระทบ
ต่อสัตว์น้ำ 

ข้อดี/ข้อด้อย  
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➢ การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

  

 

 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

 - ลดปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีเกิดจากน้ำท้ิง/ของเสีย (+) 

ลม - กรณีของฟาร์มกังหันลมในทะเลอาจจะส่งผลต่อการเดินเรือประมง และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ (-) 
น้ำ - เพิ่มแหล่งการทำประมง สร้างรายได้ให้กับชุมชน (+) 
ขยะ - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบอาชีพด้านการประมง 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - ไฟฟ้าท่ีเสถียรก่อให้เกิดผลดีต่อการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร (+) 

- โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน อาจส่งผลกระทบปริมาณน้ำท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีต้องใช้ (-) 
- กรณีไม่เป็นไปตาม EIA/EHIA ความร้อนท่ีปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ไฟฟ้าท่ีเสถียรก่อให้เกิดผลดีต่อการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติท่ีใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณพื้นท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีต้องใช้ 
(-) 
- ความร้อนท่ีปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน สำหรับการทำเกษตร (+) 
- อาจเสียสัดส่วนพื้นท่ีในการทำการเกษตรในกรณีท่ีเป็นการติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) (-) 

ชีวมวล - สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตไฟฟ้า (+) 
- รายได้ทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล หรือใช้ชีวมวลผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเอง (+) 
- ใช้ชีวมวลจากทะลายเปล่าสำหรับหม้อไอน้ำในกระบวนการผลิต เป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้กับ
ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน (+) 
- การเติบโตของตลาดพลังงานชีวมวลอาจส่งผลให้เกิด ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพื้นท่ีการเกษตรถูก
แย่งชิงไปทำการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยว (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- สามารถนำวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ในเป็น วัตถุดิบสำหรับสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสามารถ 
ช่วยลดผลกระทบของมลพิษจากการเผาทำลายวัสดุ เหลือท้ิงทางการเกษตรและความสมบูรณ์ของดินได้ (+) 
- การเติบโตของตลาดพลังงานชีวภาพอาจส่งผลให้เกิด ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร เมื่อพื้นท่ีการเกษตรถูก
แย่งชิงไปทำการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยว 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือ
จำหน่าย (+) 
- ลดกลิ่นเหม็นและข้อร้องเรียนจากการนำของเสีย น้ำเสียจากฟาร์มสุกรมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (+) 
- ใช้พื้นท่ีค่อนข้างมากและต้องมีวัตถุดิบสม่ำเสมอ (-) 

ลม - ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
น้ำ  - น้ำท่ีกักเก็บนำไปใช้เพื่อการเกษตร เกิดความมั่นคงต่อการเกษตร  (+) 
ขยะ - ความร้อนท่ีปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 
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➢ ค่าไฟฟ้า ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การส่ง และการจำหน่าย 
1. ต้นทุนและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานและตามทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์  

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

 
หมายเหตุ:  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ solar rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าออก 
 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 2013) ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  
 (4) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ solar farm ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff 
สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 บวกด้วยต้นทุนการกักเก็บ
พลังงาน (Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 2019) 
 (5) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบ
สายส่ง (Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และ
ต้นทุนการบริหารจัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561) ทั้งนี้ 
ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) เพราะค่า Ft สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งบวกหรือลบซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
 

 
 
 

  

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน(1) 
ทางเลือกที่ 2: โรงไฟฟ้าใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

ต้นทุน (บาท/หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) (1) 
พลังงานหมุนเวียน 

- ชีวมวล(3) 5.60 20.00 
- ก๊าซชีวภาพ(3) 4.58 9.40 
- แสงอาทิตย์ solar farm(4) 8.66 31.00 
- ลม(4)  9.06 4.00 
- ขยะ(3) 6.72 4.00 
- น้ำ(3) 2.30 0.60 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 4.88 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม(5) 5.58 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลังผลิตในปัจจุบัน  4.53 

ข้อมูลฐาน  
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2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3: พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน (1) 

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

3.2 : พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60) + ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 

40) 
ต้นทุน  

(บาท/หน่วย) 
สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ถ่านหิน  2.32 40.00 - - 
ก๊าซธรรมชาติ(3) - - 2.05 40.00 
พลังงานหมุนเวียน 
- ชีวมวล(4) 5.60 12.00 5.60 12.00 
- ก๊าซชีวภาพ(4) 4.58 5.60 4.58 5.60 
- แสงอาทิตย์ solar farm(5) 8.66 18.60 8.66 18.60 
- ลม(5) 9.06 2.40 9.06 2.40 
- ขยะ(4) 6.72 2.40 6.72 2.40 
- น้ำ(4) 2.30 0.40 2.30 0.40 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.85 3.75 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพ่ิม(6) 4.55 4.45 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลังผลิตในปัจจุบัน  4.03 3.98 
หมายเหตุ:  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ solar rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าออก 
 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใช้ข้อมูล Gas pool จาก กฟผ. ปี 2562 ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ย 
เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) และถ่านหินมีความผันผวนไปตามราคาตลาด ยกตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ปี 
2561 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง LNG เท่ากับ 3.60 บาทต่อหน่วย และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าเท่ากับ 2.65 บาทต่อหน่วย 
(กฟผ., 2561 อ้างถึงใน กฟภ., 2562 
 (4) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 2013) ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  
 (5) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ solar farm และลม ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in 
Tariff สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 บวกด้วยต้นทุนการกัก
เก็บพลังงาน (Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 2019) 
 (6) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบ
สายส่ง (Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และ
ต้นทุนการบริหารจัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561) ทั้งนี้ 
ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) เพราะค่า Ft สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งบวกหรือลบซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ่ 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน(1) 

ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นส่วนใหญ่ 

4.1 ถ่านหิน (ร้อยละ 60) + 
พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 40) 

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

4.3 ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 40) + 
ถ่านหิน (ร้อยละ 40) +  

พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 20) 
ต้นทนุ  

(บาท/หน่วย) 
สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน  
(บาท/หน่วย) 

สัดส่วน (2) 
(ร้อยละ) 

ถ่านหิน  2.32 60.00 - - 2.32 40.00 
ก๊าซธรรมชาติ(3) - - 2.05 60.00 2.05 40.00 
พลังงานหมุนเวียน 

- ชีวมวล(4) 5.60 8.00 5.60 8.00 5.60 4.00 

- ก๊าซชีวภาพ(4) 4.58 3.76 4.58 3.76 4.58 1.90 

- แสงอาทิตย์ solar farm(5) 8.66 12.40 8.66 12.40 8.66 6.20 

- ลม(5) 9.06 1.60 9.06 1.60 9.06 0.80 

- ขยะ(4) 6.72 1.60 6.72 1.60 6.72 0.80 
- น้ำ(4) 2.30 0.24 2.30 0.24 2.30 0.10 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.34 3.18 2.72 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉพาะที่ผลิตเพิ่ม(6) 4.04 3.88 3.42 
ราคาค่าไฟฟ้ารวมกำลงัผลิตใน
ปัจจุบัน  

3.79 3.71 3.49 

หมายเหต:ุ  (1) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2562 
 (2) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผน PDP2018 และไม่ได้นำสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจาก
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ solar rooftop มาใช้จึงตัดสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าออก 
 (3) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใช้ข้อมูล Gas pool จาก กฟผ. ปี 2562 ซ่ึงเป็นราคาเฉลี่ย เน่ืองจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) และถ่านหินมีความผันผวนไปตามราคาตลาด ยกตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ปี 2561 โรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิง LNG เท่ากับ 3.60 บาทต่อหน่วย และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าเท่ากับ 2.65 บาทต่อหน่วย (กฟผ. , 2561 อ้างถึงใน 
กฟภ., 2562 

 (4) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานน้ำ คำนวณจาก ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าจาก กฟผ. บวกด้วย Grid Backup Cost ร้อยละ 30 (Department of Energy, 2013) ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงคำนวณได้เท่ากับ 0.615 บาทต่อหน่วย  
 (5) ตันทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบ solar farm และลม ใช้ข้อมูลจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff 
สำหรับพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 บวกด้วยต้นทุนการกักเก็บพลังงาน 
(Levelized Cost of Storage: LCOS) 3 บาทต่อหน่วย (Lazard, 2019) 
 (6) ราคาค่าไฟฟ้า คำนวณจากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน (Generation) เท่ากับ 4.88 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบสายส่ง 
(Transmission) เท่ากับ 0.17 บาทต่อหน่วย ต้นทุนระบบจำหน่าย (Distribution) เท่ากับ 0.48 บาทต่อหน่วย และต้นทุนการบริหาร
จัดการหรือค่าบริการรายเดือน (Retail) เท่ากับ 0.05 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561) ทั้งน้ี ราคาค่าฟ้าไม่รวมค่าไฟฟ้า
แปรผัน (Ft) เพราะค่า Ft สามารถเปล่ียนแปลงเป็นได้ท้ังบวกหรือลบซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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2. สรุปต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาค่าไฟฟ้า 
(บาทต่อหน่วย) 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนทั้งหมด 

4.88 5.58 

ทางเลือกที่ 3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  

  

ทางเลือกที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 60 และถ่านหินร้อยละ 40 

3.85 4.55 

ทางเลือกที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 60 และกา๊ซธรรมชาติร้อยละ 40 

3.75 4.45 

ทางเลือกที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการมีโรงไฟฟ้าฐาน  
ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรอืก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเสริม 

  

ทางเลือกที่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน  
ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40  

3.34 4.04 

ทางเลือกที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 60 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40  

3.18 3.88 

ทางเลือกที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคญักับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 40 ถ่านหินร้อยละ 40 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 

2.72 3.42 
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2. มิติสงัคม:  
➢ การยอมรับของประชาชน 

หมายเหตุ:  สรุปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 
  

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน เน่ืองจากเห็นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นท่ี (+) 
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีบางส่วน เนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาชีพ ส่งผลให้มีการต่อต้านจากชุมชนบ่อยครั้ง (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ได้รับการยอมรับจากประชาชน เน่ืองจากเชื่อว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (+) 
- มีความกังวลต่อความเสี่ยงกรณีของท่อส่งก๊าซ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับต่ำ ท้ังน้ี ต้องกำจัดแผงโซล่าเซลล์ท่ี
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุอย่างเหมาะสม (+) 
- การสนับสนุนการทำโซลาร์รูฟท็อป (Solar rooftop) จะทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้น (+) 

ชีวมวล - ได้รับการยอมรับในฐานะท่ีเป็นพลังงานหมุนเวียน (+) 
- เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวนหน่ึงที่อาจจะไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
จนเกิดผลกระทบต่อชุมชนเป็นสาเหตุให้เกิดทัศนคติด้านลบและมีการต่อต้านโรงไฟฟ้าประเภทน้ี (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- ได้รับการยอมรับจากประชาชน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช่น การปลูกหญ้าเนเปียร์
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (+) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่เป็นผลต่อเน่ืองจาก การบำบัดน้ำเสีย ของเสีย จึงได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน (+) 
- การต่อต้านบางโครงการเกิดจากปัญหาเดิมท่ีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ปัญหาของเสียท่ีส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอยู่แล้ว (-) 

ลม - ได้รับการยอมรับจากประชาชน เน่ืองจากผลกระทบของ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากลมส่งผลต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำมาก (+) 
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในกรณีความไม่เหมาะสมด้านภูมิทัศน์จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน
ด้านพื้นท่ีอย่างดีต้ังแต่ต้น (-) 

น้ำ  - ได้รับการยอมรับจากประชาชนในกรณีเป็นโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยี
การ ผลิตไฟฟ้าจากน้ำส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ (+) 

ขยะ - โครงการท่ีดำเนินการได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก่อสร้างในพื้นท่ีมีปัญหาขยะอยู่เดิมได้รับ
การยอมรับจากชุมชน (+) 
- ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประชาชนค่อนข้างมาก 
จึงมีการต่อต้านจากชุมชนบ่อยครั้ง (จะได้รับการยอมรับจากประชาชน เพิ่มขึ้น ถ้าสามารถดำเนินการ
ควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด) (-) 
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➢ การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 

หมายเหตุ:  ใช้หลัก Impact Pathway Approach โดยพิจารณากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน อาทิเช่น การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยกำหนดสุขภาพท่ีสำคัญ 

 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพอเพียงของระบบบริการสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชาชน รายงานสุขภาพคน
ไทยระดับเขต พ.ศ.2555-2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ธันวาคม 2561 

 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - อาจทำให้เกิดความกังวลในการดำเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน (แต่สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพกาย 

จากการติดตามสภาวะสุขภาพกายของผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ) (-) 
- จำเป็นต้องเพิ่มภาระการเฝ้าระวังสุขภาพเพ่ือให้สามารถติดตามโรคท่ีเกิดจากมลพิษ1(-) 

ก๊าซธรรมชาติ  - อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นท่ี จากความกังวล ในการดำเนินการของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (แต่สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากการติดตามสภาวะสุขภาพกายของผู้
อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพ) (-) 
- ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ (-) 
- การกักเก็บ นำส่งและการใช้ก๊าซธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการระเบิดของก๊าซ ด้วยเหตุ
น้ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และตอบโต้อุบัติภัยในพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าประเภทน้ีต้องมีการ
จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยและการอพยพ
ประชาชนกรณีการเกิดอุบัติภัย (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - การดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพต่ำมาก เนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า (+) 
- การกำจัดแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุท่ีไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อน
สารเคมีท่ีเป็นอันตรายจากแผงโซล่าเซลล์สู่สิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในกรณีท่ีมีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงหรือสิ่งแวดล้อมท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (-) 

ชีวมวล  - นอกเหนือจากการบำบัดมลพิษทางอากาศท่ีอาจมีข้อบกพร่องแล้ว ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจากชีว
มวล เช่น ฝุ่นละออง อาจเกิดจากการขนส่งชีวมวลและการจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (-) 
- ต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ  
 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

 - เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเรื่อง กลิ่น/น้ำเสียของอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพอาจส่งผลกระทบจากบ่อน้ำเสียหรือของเสียท่ีนำเข้าสู่ระบบอาจเป็นแหล่งสัตว์
พาหะนำโรค (-) 
- อาจต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 

ลม - อาจมีปัญหาเรื่องเสียง (-) 
น้ำ  - ช่วงของการดำเนินการของพลังงานน้ำขนาดเล็ก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขและระบบ

บริการสุขภาพต่ำมาก (+) 
ขยะ - เป็นโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาขยะ ซ่ึงถือเป็นการจัดการด้านสุขาภิบาลท่ีดี (+) 

- โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ สามารถส่งผลกระทบต่อสุขสาธารณะในช่วง การลำเลียงขนถ่าย และการกัก
เก็บ อาจส่งผลกระทบจากมลพิษอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ซ่ึงนอกจากฝุ่นละออง ก๊าซต่าง ๆ แล้ว
มักมีสารก่อ มะเร็ง นอกจากนี้ขยะท่ีนำเข้าสู่การผลิตอาจเป็นแหล่งสัตว์และพาหะนำโรค (-) 
- จำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้เหมาะสม1 (-) 
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3. มิติสิ่งแวดล้อม 

➢ คุณภาพน้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษา บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 

จำกัด, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) พบว่า มีคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐาน  
- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในกระบวนการขนถ่ายถ่านหิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทน
โรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด) พบว่า มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐาน  
- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในทางลบในกรณีการก่อสร้างท่อก๊าซในทะเล (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - ไม่มีการปล่อยมลพิษท่ีส่งผลต่อคุณภาพน้ำจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
- น้ำล้างแผงโซล่าเซลล์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำได้ถ้าจัดการไม่ดี (-) 

ชีวมวล  - กรณีของโครงการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะส่งผล กระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบจากการ
ปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์สารและของเสียจากการ ขนส่ง จากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บชีวมวล เข้าสู่
แหล่งน้ำ ระหว่างการขนถ่ายและจัดเก็บ การเกิดน้ำเสียใน ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- น้ำท้ิงจากระบบก๊าซชีวภาพอาจมีปริมาณ ไนโตรเจนมาก สามารถใช้เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับการเกษตรได้ 
(+) 
- ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถลดปัญหาของ กลิ่นและการปล่อยก๊าซจากน้ำเสีย ไม่เป็นแหล่ง 
เพาะพันธุ์เชื้อโรค ลดปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (+) 
- น้ำท้ิงจากระบบก๊าซชีวภาพอาจมีปริมาณ ไนโตรเจนมาก สามารถใช้เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับการเกษตรได้ 
(+) 
- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบจาก การปนเปื้อนของปริมาณอินทรีย์สารและของเสีย
จาก บ่อเก็บน้ำเสีย และการเกิดน้ำเสียในกระบวนการต่าง ๆ (-) 

ลม - ไม่มีการปล่อยมลพิษท่ีส่งผลต่อคุณภาพน้ำจากการผลิตกระแสไฟฟ้า  
น้ำ - อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในทางลบจากการกักเก็บน้ำ (-) 
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➢ คุณภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ต้องผ่านกระบวนการ EHIA และมีการควบคุมการปล่อยสารเจือปนใน 

อากาศท่ีไม่เกินมาตรฐานการระบายสารเจือปนใน อากาศจากโรงไฟฟ้าในช่วงการดำเนินการ (+) 
- ในกำลังการผลิตท่ีเท่ากัน การควบคุมมลพิษทาง อากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่สามารถทำ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หลายโรงรวมกัน (+) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและบริเวณรอบโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษา 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7) พบว่ามี
คุณภาพอากาศอยู่ในมาตรฐาน (+) 
- มาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศจาก โรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน กำหนดให้ปล่อยสารเจือ 
ปนในอากาศในปริมาณท่ีสูงกว่า โรงไฟฟ้าประเภท ก๊าซธรรมชาติท่ีมีกำลังการผลิตท่ีเท่ากัน (-) 
- โครงการขนาดใหญ่ อาจมีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นจากกอง ถ่านหิน และคุณภาพอากาศในกรณีของมลพิษ
สะสม ซ่ึง ต้องมีการป้องกันโดยการออกแบบระบบบำบัดอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและต้อง
ทำแบบจำลอง มลพิษทางอากาศ (Air Model) (-) 
- ความร้อนท่ีปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติต้องผ่านกระบวนการ EHIA และมีการควบคุมการปล่อยสารเจือปนในอากาศ
ท่ีไม่เกินมาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศ จากโรงไฟฟ้าในช่วงการดำเนินการ (+) 
- มาตรฐานการระบายสารเจือปนในอากาศจาก โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซธรรมชาติ มีข้อกำหนดให้ ปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณท่ีต่ำท่ีสุด เมื่อ เทียบกับ โรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินและชีวมวลท่ีมี กำลัง
การผลิตท่ีเท่ากัน (+) 
- ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและบริเวณรอบโรงไฟฟ้า (กรณีศึกษา
โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด) พบว่า มีคุณภาพอากาศอยู่ใน
มาตรฐาน (+) 
- ความร้อนท่ีปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้า อาจมีผลต่ออุณหภูมิโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและข้างเคียง เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรบางชนิด (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 

ชวีมวล  - โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กจำนวนมากมีการควบคุม มลพิษทางอากาศท่ีขาดประสิทธิภาพ และทำให้
เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ประเภทน้ำมัน ปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
ปริมาณท่ี ต่ำมาก เทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพทำให้มลพิษ ทางอากาศลดลง และการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทนจะช่วยให้มลพิษทางอากาศ เกิดขึ้นน้อยลง (+) 
-  ลด PM2.5 ท่ีเกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในท่ีโล่งของชุมชน (+) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจำนวนมากอาจมีการ ควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีขาดประสิทธิภาพ 
และทำให้ เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น จากมลพิษทางอากาศประเภท 
ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 
เป็นหลัก (-) 
- การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพในระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

-  อาจเกิดปัญหากลิ่นจากกระบวนการผลิต (-) 
- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจำนวนมากอาจมีการ ควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีขาดประสิทธิภาพ 
และทำให้ เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 
- การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพในระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ (-) 

ลม - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 



 
 

48 
 

 
➢ กากของเสีย 
 

 

น้ำ - ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (+) 
ขยะ - โครงการพัฒนาขึ้นเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ เรื่องกลิ่นและก๊าซมีเทนจากขยะอินทรีย์ (+) 

- เกิดมลพิษทางอากาศหลากหลายชนิดจากการเผาขยะ ในขยะโดยเฉลี่ยจะมีส่วนประกอบของชีวมวล
ประมาณ ร้อยละ 60 เมื่อนำไปผลิตพลังงาน จะได้ไฟฟ้าประมาณ ครึ่งหน่ึงเทียบกับการใช้ชีวมวล แต่มี
มลพิษออกมาใน ปริมาณสูง พบปัญหาเรื่องกลิ่นหากมีการบริหารจัดการท่ีไม่ดีพอ (-) 
- โรงไฟฟ้าขยะขนาดเล็กยังไม่มีมาตรการจัดการมลพิษ ทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางอากาศขาด
ประสิทธิภาพและควบคุมยาก และทำให้เกิดการกระจายของมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น (-) 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - เป็นโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ มีศักยภาพในการบริหาร จัดการกากของเสียท่ีเกิดขึ้นได้ดีกว่าโรงไฟฟ้า

ขนาดเลก็ (+) 
- มีโอกาสนำกากของเสียไปใช้ประโยชน์ เกื้อกูลกับ ชุมชนในรูป Industry-community symbiosis 
ได้ (+) 
- นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (+) 
- การเผาไหม้ถ่านหินจะมีกากหรือเถ้าเกิดขึ้นจำนวน มาก ข้อมูลจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 
1,400 MW จะเกิดเถ้าประมาณ 309,000 ลบ. เมตรต่อปี โดยประมาณ และกว่าร้อยละ 90 เป็นเถ้า
หนักธรรมดา (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - กากของเสียท่ีเกิดขึ้นจะเป็นของเสียสำนักงานปริมาณไม่มากสามารถบริหารจัดการร่วมกับขยะ/ของ
เสียชุมชนได้ (+) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์จะไม่มีเถ้าหรือขยะมูลฝอย (+) 
- แผงโซลาเซลล์ท่ีหมดอายุใช้งานถือเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีต้องกำจัดอย่างถูกวิธีและได้รับ
อนุญาต จากกระทรวงอุตสาหกรรม (-) 

ชีวมวล  - เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 10-30 MW และใช้ชีวมวลใน พื้นท่ีในลักษณะ Waste to Energy เป็นการ
นำของเสียมาใช้ประโยชน์ (+) 
- เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมีขนาดการลงทุนไม่สูง ทำ ให้ศักยภาพในการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น
ต่ำไปด้วย (-) 
- ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงแข็งเมื่อเกิดการเผาไหม้จะมี กากหรือเถ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก จากข้อมูลโรงไฟฟ้า 
ขนาด 17 เมกะวัตต์ จะมีอัตราการเกิดเถ้าประมาณ 37 ตันต่อวัน (-) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จะมีขยะมูลฝอยหรือ กากของเสียเกิดขึ้นเป็นกากตะกอน (Sludge) 
ใน ขั้นตอนการหมักก๊าซมีเทน ซ่ึงจะมีไม่มากและนำไปใช้ ประโยชน์ได้ (+) 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- ช่วยให้เกิดการนำน้ำเสีย/ของเสียไปใช้ประโยชน์ (+) 
- กากตะกอน สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner)เป็นประโยชน์กับภาค
เกษตรกรรม (+) 

ลม - ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอย (+) 
น้ำ  - ระบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอย (+) 
ขยะ - การใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใน ลักษณะ Waste to Energy ตามแผนการจัดการ

ขยะแห่งชาติ จะช่วยลดขยะชุมชนท่ีตกค้าง (+) 
- การเผาไหม้ขยะจะมีเถ้าท้ังเถ้าลอย (Fly ash) และเถ้าหนัก (Bottom ash) ซ่ึงหากการคัดแยกขยะ
ไม่ดีพอจะสร้างภาระในการจัดการ เน่ืองจากอาจเข้าข่ายกากของเสียท่ีเป็นอันตรายจากการปนเปื้อน 
(-) 
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➢ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 

 

 
➢ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: tCO2e/MWh = ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง) 
 

เชื้อเพลิง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ถ่านหิน - เชื้อเพลิงถ่านหิน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.3437 tCO2e/MWh   
ก๊าซธรรมชาติ - เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.2018 tCO2e/MWh  
พลังงานหมุนเวียน 
แสงอาทิตย์ - การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไมม่ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ชีวมวล - โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0070 tCO2e/MWh  
ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0002 tCO2e/MWh  

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0002 tCO2e/MWh 

ลม - การผลิตไฟฟ้าจากลมไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

น้ำ - การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ขยะ - โรงไฟฟ้าขยะ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.0070 tCO2e/MWh  

หมายเหตุ:      การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำนวณโดยคณะผู้ศกึษา โดยใช้ข้อมูลจากกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
   สภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน ข้อดี/ข้อด้อย 
ถ่านหิน - จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ

สัตว์น้ำวัยอ่อน  
- สิ่งปลูกสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

ก๊าซธรรมชาติ - จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศทางน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ
สัตว์น้ำวัยอ่อน  
- สิ่งปลูกสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ (-) 

พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย์ - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ชีวมวล - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 
ก๊าซชีวภาพจาก 
พืชพลังงาน 

- ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ก๊าซชีวภาพจาก 
น้ำเสีย/ของเสีย 

- ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ลม - ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ 
น้ำ - ไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่การระบายน้ำท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อนมีวงจร

ชีวิตเปลี่ยนไป (-) 
ขยะ - โครงการพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการเทกองหรือการ ฝังกลบท่ีไม่ได้มาตรฐานซ่ึงเป็นสาเหตุของการ

ปนเปื้อนแหล่งน้ำและทำให้เกิดผลด้านลบต่อระบบ นิเวศทางน้ำ (+) 
- อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ จากการปนเปื้อน ของปริมาณอินทรีย์สารและของเสียจาก
การขนส่ง จากลานกองวัสดุ/บ่อเก็บขยะ เข้าสู่แหล่งน้ำระหว่าง การขนถ่าย จัดเก็บ และการผลิต การ
เกิดน้ำเสียใน ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ (-) 
- อาจก่อให้เกิดน้ำเสียน้ำท้ิงจากกระบวนการรวบรวม และจัดเก็บขยะขณะรอนำไปเผา ท่ีอาจไม่ได้รับ
การ บำบัดตามมาตรฐานและปล่อยลงแหล่งน้ำ เกิดผล กระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ (-) 
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4. ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
➢ แหล่งเชื้อเพลิง (แหล่งที่มา/ศักยภาพเชื้อเพลิง/การสำรองเชื้อเพลิง) 

เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) การสำรอง

เชื้อเพลิง***  ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* ศักยภาพเชื้อเพลิงและพลังงาน** 
ถ่านหิน นำเข้าจากต่างประเทศ:  - ไม่มีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินใน

พื้นที่ 
- ไม่มีแหล่งถ่านหินบิทูมินัสในประเทศต้องนำเข้า 
- ปริมาณถ่านหินสำรองทั่วโลก ในป ี2561 พบว่า 
มีปริมาณ 1.05 ล้านล้านตัน สามารถใช้ได้อีก 
132 ปี ได้แก่ กลุ่มประเทศอเมริกาเหนอื กลุ่ม
ประเทศอเมริกาใต้และอเมริกากลาง กลุ่ม
ประเทศยุโรป กลุ่มประเทศ CIS กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางและแอฟรกิา และกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิฟิก 

- อย่างน้อย 60 วัน 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

พิจารณาเช้ือเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (Pool Gas)  
ซ่ึงประกอบด้วย ก๊าซ
ธรรมชาติจากอ่าวไทย  
ก๊าซธรรมชาติจากเมียน
มา และ LNG นำเข้า 

- โรงไฟฟ้าจะนะ 1,476 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าขนอม 930 เมกะวัตต์ 

- ในประเทศ: ร้อยละ 70 ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งในอ่าวไทยเป็นแหล่งเชื้อเพลิง โดยมี
แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาตหิลักมาจาก 2 แหล่ง 
คือ แหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกช ความสามารถ
ในการส่งก๊าซ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
(กระทรวงพลังงาน, 2560) นำเข้าจาก
ต่างประเทศ: ร้อยละ 30 มีปริมาณกา๊ซธรรมชาติ
สำรองระดับโลกอีก 50 ป ี
ข้อจำกัด 
- กา๊ซธรรมชาติในอ่าวไทยใช้ได้อีกประมาณ  
7 ปี (นับจากป ี2563) 
- ราคา LNG มีความผันผวนค่อนข้างมาก 

- ประมาณ 7-14 วัน 
กรณีฉุกเฉิน: สำรอง
น้ำมันเตา 11 วัน,  
สำรองน้ำมันดีเซล  
3 - 10 วัน 

น้ำ - พลังงานน้ำขนาดเล็ก  - โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยลำสินธุ ์
จังหวัดพัทลุง 0.958 เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองลำปลอก 
จังหวัดตรัง 1.182 เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองดุสน 
จังหวัดสตูล 0.68 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบา้นสันติ จังหวัด
ยะลา 1.28 เมกะวัตต ์
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไอกาเปาะ 
จังหวัดนราธวิาส 0.2 เมกะวัตต ์  

- ศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก 9.75 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำ  
- ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิากาศ (Climate 
Change) อาจกอ่ให้เกิดความเส่ียงต่อปริมาณน้ำ 
(-) 

- 

ลม - กังหันลม - จังหวัดนครศรีธรรมราช 102.83 เม
กะวัตต ์
- จังหวัดภูเก็ต 0.19 เมกะวัตต์  
- จังหวัดสงขลา 36 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพพลังงานลม 512 เมกะวัตต ์ 
ข้อจำกัด 
- มีความไม่แน่นอนของกระแสลมสูง 
- ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิากาศ (Climate 
Change) อาจกอ่ให้เกิดเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
และความเร็วลม (-) 

- 

แสงอาทิตย ์ - พลังงานแสงอาทิตยจ์าก
โซล่าฟาร์ม (Solar farm) 
และโซล่ารูฟท็อป (Solar 
Rooftop) 

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มกีำลังผลิตติดต้ังรวม 
133.11 เมกะวัตต ์(โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มกีำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 
89.72 เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัด
กระบี่ 15.02 เมกะวัตต ์และจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 12.53 เมกะวัตต์) 

- ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar rooftop) 
16,288 เมกะวัตต์  
- การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์ม 1 เมกะวัตต์  
ใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร 
- การผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop ขนาด 1   
เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่ทั้งหมด 10,000 ตารางเมตร 
ข้อจำกัด 
- ผลิตไฟฟ้าได้เพียง 4-5 ชัว่โมง/วัน  

- 

ข้อมูลฐาน  
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เชื้อเพลิง แหล่งที่มา 
ศักยภาพเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ (MW) การสำรอง

เชื้อเพลิง***  ข้อมูลจากการผลิตในปัจจุบัน* ศักยภาพเชื้อเพลิงและพลังงาน** 
- สภาพอากาศมีผลต่อการผลิตไฟฟ้า 
- ต้องใช้ต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง 
- ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิากาศ (Climate 
Change) อาจทำให้ระยะเวลาที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าต่อปีเปลี่ยนแปลง (-) 

ชีวมวล เศษวัสดุทางการเกษตร  
- ต้นปาล์มและทะลาย
ปาล์ม  
- ปีกไม้และรากไม้
ยางพารา  

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 
285.23 เมกะวัตต ์(จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มกีำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 53.2 เม
กะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัด
นครศรีธรรมราช 45.55 เมกะวัตต์ และ
จังหวัดสงขลา 38.7 เมกะวัตต์) 

- ศักยภาพชีวมวล 1,752 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ผลผลิตขึ้นอยูก่ับฤดูกาล 
- ราคามีความไม่แน่นอน  
- ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิากาศ (Climate 
Change) อาจกอ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อ
การเกษตรและปริมาณชวีมวล (-) 

- ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ก๊าซ
ชีวภาพ
จากพืช
พลังงาน 

พืชพลังงาน เช่น หญ้าเน
เปียร ์

- ยังไม่มีข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้หญา้เน
เปียร์เป็นวัตถุดิบในการหมกักา๊ซ
ชีวภาพ 

- หญา้เนเปียร์ที่ความชื้นร้อยละ 79.23 มีอัตรา
การผลิตก๊าซชีวภาพ 116.4 ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ของหญ้าสด กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ จะต้องใช้
หญ้าเนเปียร์ประมาณ 27,894 ตัน/ปี ซ่ึงสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตหญา้เนเปียร์ได้ประมาณ 70 – 
80 ตัน/ไร่/ปี ดังนั้นจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูก
โดยประมาณ 398 ไร่/เมกะวัตต์ หรือ 637,577 
ตารางเมตร (จากการศึกษาศักยภาพโดยคณะผู้
ศึกษา) 
- หญา้เนเปียร์ 1 ตัน สามารถผลิตไบโอแก๊สได้ 
160-190 ลูกบาศก์เมตร หากตอ้งการผลิตไฟฟ้า
จากกา๊ซชีวภาพ 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่ปลูก
หญ้าประมาณประมาณ 438 ไร่ (สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพลังงานนครพิงค์, 2556 อ้างถึงใน นรุณ 
วรามิตร และคณะ, 2558) 
- พื้นที่ปลกูหญ้าเนเปียร ์1,000 ไร่ สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 1 MW คิดจากการผลิตไฟฟ้า 24 ชั่วโมง 
จำนวน 330 วัน/ปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556) 
- ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิากาศ (Climate 
Change) อาจกอ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อ
การเกษตรและปริมาณชวีมวล (-) 

- 

ก๊าซ
ชีวภาพ
จากน้ำ
เสีย/ 
ของเสีย 

- กา๊ซชีวภาพจาก
กระบวนการหมักแบบไม่
ใช้อากาศ 

- 14 จังหวัดภาคใต้รวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 
258.06 เมกะวัตต ์โดยจังหวัดสุราษฎร์
ธานี มกีำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 159.66 
เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ 
33.84 เมกะวัตต์ และจังหวัดชุมพร 
30.96 เมกะวัตต ์

- ศักยภาพก๊าซชีวภาพ จากนำ้เสียปาลม์ 147 
เมกะวัตต์ และจากมูลสัตว์ 22 เมกะวัตต์ 
ข้อจำกัด 
- ปริมาณน้ำเสีย/ของเสียมีจำกัด 

- 

ขยะ - เช้ือเพลิงขยะจากการ
เผาไหม้แบบการเผา
โดยตรง (Direct 
combustion of 
municipal solid 
waste) 

- จังหวัดภูเก็ต มกีำลังผลิตติดต้ังสูงสุด 
20.1 เมกะวัตต์  
- จังหวัดสงขลา 7 เมกะวัตต์  
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.32 เมกะ
วัตต ์

- ศักยภาพเช้ือเพลิงขยะ 105 เมกะวัตต ์
ข้อจำกัด 
- ความไม่สม่ำเสมอของปริมาณและคุณภาพ
เช้ือเพลิง 

- สำรองเช้ือเพลิง  
RDF 3 – 5 วัน 
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หมายเหตุ:    * กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561: รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2561  
                     https://www.dede.go.th/download/stat62/Thailand_Alternative_Energy_Situation_2018r.pdf 

        ** คำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียนจากคณะผู้ศึกษา  
         ***การสำรองเชื้อเพลิงแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ supply และขนาดของ
โครงการ 

ที่มา:  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560. 
 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 
 3. นรุณ วรามิตร และคณะ. 2558. โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีว มวลของหญ้าเน

เปียร์เชิงพื้นท่ีเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศ
ไทย 

 4. ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงาน). 2556. คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

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) (น้ำเสียปาล์ม) (มูลสัตว์) 

ภา
คใ

ต้ฝ
ั่งอ

่าว
ไท

ย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 41.07 1,090.45 4.33 2.46 19.41 - 7.23 1,165 
จังหวัดชุมพร 282.20 1,126.73 27.78 1.19 15.01 - 3.16 1,456 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 190.36 2,293.13 16.37 3.84 40.47 9.47 8.84 2,562 
จังหวัดพัทลุง 41.05 938.78 1.92 4.83 40.51 0.03 5.31 1,032 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 409.92 1,900.06 38.37 1.84 19.16 0.11 10.17 2,380 

ภา
คใ

ต้ฝ
ั่งอ

ันด
ามั

น จังหวัดกระบี ่ 325.24 794.00 29.67 0.62 22.54 - 6.46 1,179 
จังหวัดตรัง 98.31 994.60 8.02 1.10 27.85 0.14 5.38 1,135 
จังหวัดพังงา 80.37 545.42 7.98 0.44 19.41 - 3.27 657 
จังหวัดภูเก็ต 2.63 911.76 0.08 0.12 30.38 - 15.46 960 
จังหวัดระนอง 41.88 419.97 4.34 0.19 15.57 - 1.52 483 

ภา
คใ

ต้ช
าย

แด
น จังหวัดสงขลา 92.65 2,534.58 2.28 2.25 78.47 - 17.81 2,728 

จังหวัดสตูล 39.19 470.27 2.58 0.66 26.78 - 2.13 542 
จังหวัดปัตตานี 20.05 1,041.02 0.72 0.83 63.82 - 5.90 1,132 
จังหวัดยะลา 43.65 534.29 0.14 0.95 45.89 - 4.37 629 
จังหวัดนราธิวาส 43.40 692.60 2.25 1.06 47.02 - 7.82 794 

รวม  1,752.00 16,288.00 147.00 22.00 512 9.75 105.00 18,836 
หมายเหตุ: * ข้อมูลศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ไม่ได้นำพืชพลังงานเข้ามาร่วมคำนวณ เนื่องจากการคำนวณ

ศักยภาพดังกล่าวเป็นการคำนวณบนพื้นฐานข้อมูลในปัจจุบัน (ปี 2561)  
** ข้อมูลศักยภาพน้ำขนาดเล็ก อ้างอิงจากจากรายงาน โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลั งน้ำ
ชุมชนในพื้นที่ลุ ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง และข้อมูลศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็กจาก กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 

 
นอกจากนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงของการประกอบการ Solar 

farm โดยกำลังผลิตติดตั้งขนาด 1 เมกะวัตต์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น จึงได้คำนวณพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์เพื่อจัดทำ Solar farm ในพื้นที่ภาคใต้ ดังแสดงในตาราง 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์
พ้ืนที่ติดต้ัง (ไร่) 

ร้อยละของพ้ืนที่ติดต้ังต่อ 
พ้ืนที่ 15 จังหวัด กำลังผลิตทีต้่องการ (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 
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ข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน 
1. ความเพียงพอของวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานในแต่ละพื้นที่ ฤดูกาล และชว่งเวลา 
2. ราคาของวัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหรือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า 
3. สภาพภูมิอากาศของภาคใต้ 
4. ความพร้อมในการลงทุนของภาคเอกชนและประชาชน 
5. การยอมรับต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟา้ขยะ  

 
แหล่งข้อมลูในการคำนวณศักยภาพพลังงานหมุนเวียน มีดังต่อไปนี้  
1) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

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

ปี พ.ศ. 2559-2561. 
3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 

2) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar roof)  
1) กระทรวงพลังงาน, 2560: ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
3) ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย, ศักยภาพรังสีรวม ปี 2560 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562: คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม 

Prosumer ของกิจการไฟฟ้า. 
3) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (จากน้ำเสียปาล์ม) 

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

1) กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543: ประเมินโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการกรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน. 

5) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานลม 
1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560: แผนท่ีลม. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558: โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนในนิคมสร้างตนเอง 6 แห่ง. 
6) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานน้ำขนาดเล็ก  

1) โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ในพื้นท่ีลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง, 2556. 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561. 

7) แหล่งข้อมูลการคำนวณศักยภาพพลังงานจากขยะ 
1) กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, 2562. 
2) กรมควบคุมมลพิษ, 2561. 
3) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม 

Prosumer ของกิจการไฟฟ้า. 
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➢ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (กระบวนการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า) 

ประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ประสิทธิภาพในการ 
ผลิตไฟฟ้า (ร้อยละ) 

ถ่านหิน เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ  
(Ultra-Super Critical) 

กระบวนการเผาไหม ้ 47.5 

ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
(Combined Cycle Power plant) 

กระบวนการเผาไหม ้ 61.5 

พลังงานหมุนเวียน 
ชีวมวล การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed bed  

(Direct combustion (Fixed bed)) 
กระบวนการเผาไหม ้ 20 

ก๊าซชีวภาพจาก
น้ำเสีย/ของเสีย 

Low-rate ADI–BVF System Covered 
Lagoon หรือ Landfill บ่อฝังกลบขยะ 
Internal Combustion Engine (Piston 
Engine) with four stroke cycle 

กระบวนการหมัก 
 
กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต ์

34.3 

ก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

- Continuous Stirred Tank Reactor: CSTR)  
- Internal Combustion Engine (Piston 
Engine) with four stroke cycle 

กระบวนการหมัก 
 
กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต ์

34.3 

น้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  
(Conventional hydropower) 

พลังงานกล 85 

ลม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine) พลังงานกล 35 
แสงอาทิตย ์ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 

(Solar rooftop) 
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

20 

โรงงานผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
(Solar farm) 

ขยะ การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke 
(Direct combustion (Stroke type)) 

กระบวนการเผาไหม ้ 23 

เทคโนโลยี 
กักเก็บพลังงาน 

แบตเตอรีล่ิเธียมไอออน (Li-ion)  กระบวนการทางเคม ี 1,000 - 10,000  
รอบของการชาร์จ 

(อายุการใช้งาน 1.5 ปี) 
แบตเตอรี่แบบของแข็ง (Solid-state) กระบวนการทางเคมี  สูงกว่า Li-ion battery  

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า  = พลังงานท่ีผลิตได้/พลังงานท่ีใส่เข้าไป  
     = หน่วยไฟฟ้าท่ีผลติได้ (kWh)/พลังงานท่ีใส่เขา้ไป (kJ) 
 

ข้อมูลฐาน  
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เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

เชื้อเพลิง 
มลสารจากโรงไฟฟ้า 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) น้ำเสีย 
ถ่านหิน 
(โรงไฟฟ้าใหม่) 

1. ค่ามาตรฐาน กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 
กำลังการผลิต ≥ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. 

กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 360 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการผลิต ≥ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านสว่น 

กำลังการผลิต ≤ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการผลิต ≥ 50 เมกะวัตต ์
- ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านสว่น 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ - เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electro 
Static Participator: ESP) มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 95 – 99.5 
 

- กระบวนการใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง 
(Selective Catalytic Reduction: 
SCR) มีประสิทธภิาพร้อยละ 75 - 85 
- กระบวนการใช้เคมีแบบไม่มีตัวเร่ง 
(Selective Non-Catalytic Reduction: 
SNCR) มีประสิทธภิาพรอ้ยละ 20 - 60 

- ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แบบเปียก (Flue Gas 
Desulphurization: FGD)  
แบบ Wet Lime stone Process มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90 – 95   
 

- บ่อพักน้ำขี้เถ้า 
- บ่อตกตะกอน 
- บ่อบำบัดชีวภาพ 
- บ่อพักน้ำ 

ก๊าซธรรมชาติ 
(โรงไฟฟ้าใหม่) 

1. ค่ามาตรฐาน - ไม่เกิน 60 มก./ลบ.ม. - ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านสว่น - ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านสว่น - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ -  - Dry Low NOX Burner หรือหัวเผา
ออกไซด์ไนโตรเจนต่ำแบบแห้ง มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 35 - 55 

- - ระบายความร้อนด้วยหอหลอ่เย็น 
(Helper Cooling Tower) 

ชีวมวล 
(โรงไฟฟ้าใหม่) 

1. ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ - เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electro 
Static Participator: ESP) มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 95 – 99.5 
- ระบบดกัจับฝุ่น wet scrubber ใช ้
ละอองน้ำดักจบัฝุ่นที่ลอยออกมาจาก
เตาเผา มีประสิทธภิาพประมาณร้อยละ 50 
- เครื่องควบคุมฝุ่นละอองแบบมัลติไซโคลน 
(Multi Cyclone) ต่ออนุกรมกบัระบบ 

- - -  
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เชื้อเพลิง 
มลสารจากโรงไฟฟ้า 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) น้ำเสีย 
Wet Scrubber มีประสิทธภิาพประมาณ
ร้อยละ 80 

ขยะ 1. 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 ส่วนในล้านสว่น 
กำลังการเผาไหม้เกินกว่า 50 ตันต่อวัน 
- ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านสว่น 

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

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

2. เทคโนโลยีการบำบดัมลพิษ - เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electro 
Static Participator: ESP) ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 95 – 99.5 
- เครื่องควบคุมฝุ่นละอองแบบมัลติไซโคลน 
(Multi Cyclone) มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 สำหรับเถ้าลอย (Fly ash) 
- เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (Bag Filter: 
BF) มีประสิทธภิาพร้อยละ 99.95 

- กระบวนการใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง 
(Selective Catalytic Reduction: SCR) 
มีประสิทธิภาพร้อยละ 50 – 80  
- กระบวนการใช้เคมีแบบไม่มีตัวเร่ง 
(Selective Non-Catalytic Reduction: 
SNCR) มีประสิทธภิาพรอ้ยละ 30 - 60 

- ระบบฉีดหรือพ่นปูนขาว (Limestone 
Injection) 

- ระบายความร้อนด้วยหอหลอ่เย็น 
(Helper Cooling Tower) 

หมายเหตุ 1. โรงไฟฟ้าถ่านหินยังต้องใช้เทคโนโลยีบำบดัมลพิษเพิ่มเติมบางชนิด เช่น เทคโนโลยีการดักจับปรอท (Hg): Activated Carbon Injection (ACI) 
2. โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทต้องมีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
แบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) 
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ข้อดี/ข้อด้อยของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ (6 ทางเลือก) ตามมิติ 
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ข้อดี/ข้อดอ้ยของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (6 ทางเลือก) ตามมติ ิ

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

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น 

จากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 46 บาทต่อเดือน 
หรือขยายตัว ร้อยละ 0.18 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 5,859 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 241.44 
-  ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ประมาณ 2,364.58–3,307.59 
ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพืชพลังงานสำหรับ
โรงไฟฟ้า 2,231.48 ล้านบาท/ปี 

- ราคาไฟฟ้าสูงกว่าทางเลือกอื่น ๆ  เฉพาะที่ผลิตเพ่ิมเท่ากับ 
5.58 บาทต่อหน่วย หากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน (ปี 2561) 
เท่ากับ 4.53 บาทต่อหน่วย (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 
2561) 
- ราคาค่าไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ภาคบริการ ผู้ประกอบการ และประชาชน  

มิติสังคม 
 
 
 
 

- พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าทางเลือกอื่น จึงมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีได้มากกว่า หากมีการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และลม  

- พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล หรือขยะอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน มลพิษอากาศซ่ึงจะมี
จำนวนหลายชนิด ท้ัง ก๊าซ ฝุ่นละออง เขม่าควัน มีโอกาสส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจำเป็นต้องได้รับการบำบัด
และกำจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม จำเป็นต้องได้รับการติดตาม
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
จำเป็นต้องมีการปรับระบบเฝ้าระวังให้เหมาะสม 

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนตอบสนองต่อหลักการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล
หรือขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.03 ล้านตัน
เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิต
ไฟฟ้า 2,500 MW 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่งและ
กระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
ในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจายทำให้
การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันยัง
ขาดมาตรการในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 

- พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขาด
ความเสถียร แม้จะสามารถผลิตไฟฟ้าท่ีมีความเสถียรจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แต่เชื้อเพลิงท่ีใช้ใน
โรงไฟฟ้ามีปริมาณท่ีไม่แน่นอน 
- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า  
เช่น ก๊าซชีวภาพ ลม และน้ำ (ขนาดเล็ก)  
- เนือ่งจาก ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานทำให้มีผลกระทบต่อ
ความเสถียรของการส่งไฟฟ้า ต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือทำโครงข่าย Smart 
grid ในการบริหารจัดการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
-  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบาง
ประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยงการประเมินผลกระทบ
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การบำบัดมลพิษ 
- มีความเสี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ (Climate Change) เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูการอย่าง
รุนแรง มีผลต่อปริมาณ/ราคาชีวมวล/เกิดอุทกภัย ภาวะแล้ง 
และวาตภัย มีผลต่อพลังงานน้ำ ลม แสงอาทิตย์ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน  โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ เชื้อเพลิงถ่านหิน    
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลั งงานไฟฟ้าในภาคใต้ให้
เพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ - รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น จาก

การมีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประมาณ 167 
บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 0.65 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 3,917 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 134.98 
-  ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพิ่มขึ้น 1,418.74–1,984.55 ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพืชพลังงานสำหรับ
โรงไฟฟ้า 2,231.48 ล้านบาท/ปี 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความไม่เสถียร 
- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะท่ีผลิตเพิ่ม 4.55 บาทต่อ
หน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน (ปี 2561) เท่ากับ 4.03 
บาทต่อหน่วย ซ่ึงสูงกว่าราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน (ปัจจุบัน 3.55 บาท
ต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

มิติสังคม 
 
 
 

- ประชาชนในพื้นท่ีส่วนหน่ึงยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
- มีระบบไฟฟ้าท่ีเสถียร สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ ทำให้ระบบบริการสุขภาพ 
มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้เครื่องมือ 
ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง 

- ประชาชนให้การยอมรับต่อพลังงานหมุนเวียน 
แต่มีการต่อต้านบางส่วนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จากความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนท่ีมากตอบสนองต่อ
หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลหรือ
ขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- การควบคุมสารเจือปนในอากาศในโรงไฟฟ้าฐานขนาด
ใหญ่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.73 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง 
เพื่อกระจายตัว อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจายตัวหลาย
แหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันยัง
ขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนาด
เล็ก 
- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีค่ามาตรฐานตาม
กฎหมายการระบายอากาศเสียท่ีอนุญาตให้ปล่อยสารเจือปนใน
อากาศในปริมาณท่ีสูงกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือกหลายประเภท 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- เชื้อเพลิงถ่านหินมีแหล่งสำรองเพียงพอในต่างประเทศ 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น หากบูรณาการกับ
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและระบบ Smart Grid  
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่ต้องมี 

- พลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเพียงพอใน
แต่ละพื้นท่ี ฤดูกาล และช่วงเวลา 
- พลังงานหมุนเวียนบางชนิด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า เช่น  
ก๊าซชีวภาพ และน้ำ (ขนาดเล็ก)  
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
การลงทุนเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินมีการติดตั้งเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ี
มีประสิทธิภาพสูง 

- ต้องนำเข้าเชื้อเพลงิถ่านหินคุณภาพสูงจากต่างประเทศ 
- กรณีพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 เป็น Non-Firm  
หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการจ่ายไฟฟ้าลดลง 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรับกำลังผลิตตามต้องการได้ ต้อง
เดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา ทำให้การ Operation ต้องมีการ
วางแผนให้สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุนเทคโนโลยี
การบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน
เพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนด 
ค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยง 
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนร้อยละ 60 
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ภาคใต้ให้เพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

 
มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 

มิติเศรษฐกิจ - รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น จาก
การมีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประมาณ  
371 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 1.45 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 3,702 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 152.55 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพิ่มขึ้น 1,418.74–1,984.55 ล้านบาท/ปี 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายพืชพลังงานสำหรับ
โรงไฟฟ้า 2,231.48 ล้านบาท/ปี 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรส่งผลดี
ต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ การเกษตร การประมง   

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 4.45  
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน (ปี 
2561) เท่ากับ 3.98 บาทต่อหน่วย ซ่ึงสูงกว่าราคาไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

 
 

มิติสังคม 
 
 
 
 

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

- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า 
ชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อาจส่งผลต่อ
สุขภาพในระยะยาว  

มิติสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนท่ีมากตอบสนองต่อ
หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลหรือ
ขยะจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง 
- การควบคุมสารเจือปนในอากาศในโรงไฟฟ้าฐานขนาด
ใหญ่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกระจาย
ตัวหลายแหล่งตามสถานท่ีตั้ง 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีมาตรฐานการปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณน้อยกว่าการใช้ถ่านหินท่ี
กำลังการผลิตเท่ากัน 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.61 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW 

มิติความพร้อมด้าน
เชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีความเสถียรมากขึ้น หากบูรณาการ
กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและระบบ Smart Grid  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต
ตามต้องการได้ ซ่ึงทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีมลพิษน้อยและสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความ 
ไม่เสถียร  
- พลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความ
เพียงพอในแต่ละพื้นท่ี ฤดูกาล และช่วงเวลา 
- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแหล่งสำรองไมเ่พียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
- พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 60 เป็น Non-Firm หากเกิด
เหตุฉุกเฉินอาจทำให้ความเสถียร ในการจ่ายไฟฟ้าลดลง 
- 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 -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น จาก
การมีโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ  
234 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 0.91 
- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 3,453 คน หรือ
ขยายตัว ร้อยละ 142.27 
-  ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพิ่มขึ้น 945.83–1,323.03 ล้านบาท/ปี  
-  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียรแน่นอนเกิด
ผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว การเกษตรและ
การประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 4.04 
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน (ปี 
2561) เท่ากับ 3.79 บาทต่อหน่วย ซ่ึงสูงกว่าราคาไฟฟ้า
ในปัจจุบันเล็กน้อย (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 
2561) 

มิติสังคม - ประชาชนในพื้นท่ีส่วนหน่ึงยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ระบบไฟฟ้าท่ีมีความเสถียร ทำให้
ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง  

- ประชาชนบางส่วนมีการต่อต้านและคัดค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินจากความกังวลเกี่ยวกับมลพิษจากโรงไฟฟ้า 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจะมีจำกัดอยู่ในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า
ฐานและไม่กระจายตัวไปเกิดตามแหล่งกำเนิดย่อย ๆ  
มีโอกาสท่ีสามารถสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรู้พิกัดของแหล่งกำเนิด
มลพิษท่ีแน่นอน 
- โรงไฟฟ้าใหญ่ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลักมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและสามารถ
กำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.07 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW 

- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีค่ามาตรฐาน
การระบายอากาศเสียท่ีอนุญาตให้ปล่อยสารเจือปนใน
อากาศในปริมาณท่ีสูงกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและ
โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหลายประเภท 
- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจาย 
ทำให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลิตพลังงาน 
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ 60 และสามารถเสริม 
กำลังผลิต ด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถติดต้ังเทคโนโลยีการบำบัด
มลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ซ่ึงคุ้มทุนท่ีจะลงทุน 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการปลดปล่อย
มลพิษท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) เน่ืองจากสามารถพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm ร้อย
ละ 60  

- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศ ต้องนำเข้า 
- โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถปรับกำลังผลิตตามต้องการได้ 
ต้องเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา ทำให้การ Operation 
ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความ
ไม่เสถียร  
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
-  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทาง
เลี่ยงการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้อง
ลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เช้ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ  เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และ
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น จาก

การมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ  
525 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 2.05 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 2,636 คน หรือขยายตัว 
ร้อยละ 109 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีว
มวลเพ่ิมขึ้น 945.83 – 1,323.03 ล้านบาท/ปี  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเสถียร แน่นอน  
เกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว การเกษตรและ
การประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 3.88 
บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน (ปี 
2561) เท่ากับ 3.71 บาทต่อหน่วย ซ่ึงสูงกว่าราคาไฟฟ้าใน
ปัจจุบันเล็กน้อย (ปัจจุบัน 3.55 บาทต่อหน่วย ณ ปี 2561) 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติสังคม - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำกว่าการผลิต

ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยมาก และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นประชาชนสามารถยอมรับได้ รวมถึง 
ให้ไฟฟ้าท่ีมีความเสถียร 

- มลภาวะจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวลท่ีเกิดขึ้น สามารถ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน   
- พลังงานหมุนเวียนจำพวก ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในระยะยาวจำเป็นต้องได้รับการบำบัดและกำจัดท่ีถูกต้อง
เหมาะสม จำเป็นต้องได้รับการติดตามผลกระทบ 
ต่อสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้อง
มีการปรับระบบเฝ้าระวังให้เหมาะสม 

มิติสิ่งแวดล้อม - โรงไฟฟ้าใหญ่ท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลักมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดเล็กและสามารถ
กำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนดมาตรการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีมาตรฐานการปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณน้อยกว่าการใช้ถ่านหินท่ี
กำลังการผลิตเท่ากัน 
- ก๊าซธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดปัญหากากของเสีย  
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.40 ล้านตันเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 
MW 

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นหลายแหล่ง
เพื่อกระจายตัวอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นในหลายพื้นท่ี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่กระจัดกระจายทำ
ให้การบริหารจัดการและควบคุมมลพิษเป็นไปได้ยาก 
ปัจจุบันยังขาดมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลิตพลังงานจาก
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และสามารถเสริมกำลัง
ผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต 
ตามต้องการได้ ซ่ึงทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีมลพิษน้อย และสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน  
การปลดปล่อยมลพิษท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ช่วยลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) เน่ืองจากสามารถพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm  
ร้อยละ 60  

- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแหล่งสำรองไมเ่พียงพอใน
ประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม 
- ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนค่อนข้างมาก 
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก มักไม่มี 
การลงทุนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีการกำหนดค่า
มาตรฐานมลพิษบางประเภท ทำให้เกิดช่องทางเลี่ยงการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องลงทุน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 

 
 
  



 
 

65 
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ถ่านหิน เป็นสัดส่วน    
ร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
 

มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
มิติเศรษฐกิจ -  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้น จากการมี

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ประมาณ 485.40 บาทต่อเดือน หรือขยายตัว ร้อยละ 1.89 

- การจ้างงานในโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 1,983 คน หรือขยายตัว  
ร้อยละ 81.72 
- ประชาชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
เพิ่มขึ้น 472.91 – 661.51 ล้านบาท/ปี  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้พลังงานไฟฟ้าท่ี
เสถียร แน่นอน เกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
การเกษตรและการประมง 

- ราคาไฟฟ้าสำหรับทางเลือกน้ี เฉพาะที่ผลิตเพิ่ม 
3.42 บาทต่อหน่วย และหากรวมกับกำลังผลิตใน
ปัจจุบัน (ปี 2561) เท่ากับ 3.49 บาทต่อหน่วย 
ราคาไฟฟ้าถูกท่ีสุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ และ
ต่ำกว่าราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน (ปัจจุบัน 3.55 บาท
ต่อหน่วย ณ ปี 2561) 

มิติสังคม - โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้ระบบไฟฟ้าท่ีมี
ความเสถียร ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น 
สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลภาวะต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้า
ประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยมาก และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นประชาชนสามารถยอมรับได้  

- ประชาชนมีการต่อต้านและคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่าน
หินจากความกังวลเกี่ยวกับมลพิษจากโรงไฟฟ้า  
 

มิติสิ่งแวดล้อม - โรงไฟฟ้าท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลักทั้งเชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีกว่าโรงไฟฟ้าทางเลือก
ขนาดเล็กและสามารถกำกับดูแลง่ายกว่า จึงสามารถกำหนด
มาตรการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
- การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีการปล่อยสารเจือปนใน
อากาศท่ีน้อยกว่าการใช้ถ่านหิน ในกำลังการผลิตท่ีเท่ากัน และไม่
ก่อให้เกิดปัญหากากของเสีย  
- มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.30 ล้านตันเทียบเท่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,500 MW 

- สารเจือปนในอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมีค่า
มาตรฐานการระบายอากาศเสียท่ีอนุญาตให้ปล่อย
สารเจือปนในอากาศในปริมาณท่ีสูงกว่าโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าทางเลือกหลายประเภท 
 

มิติความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

- พลังงานมีความเสถียรสูง เนื่องจากผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 และถ่านหินร้อยละ 40 และสามารถ
เสริมกำลังผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียนในช่วง Peak 
- ในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินเครื่องเต็มกำลังผลิตตลอดเวลา 
ส่งผลดีต่อความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพสูง 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสามารถปรับ เพิ่ม/ลดกำลังผลิต 
ตามต้องการได้ ซ่ึงทำให้การ Operation สามารถยืดหยุ่น
สอดคล้องกับ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีมลพิษน้อย และสามารถติดตั้ง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้  
- โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถติดต้ังเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงได้ เน่ืองจากเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซ่ึงคุ้มทุนท่ี
จะลงทุน 

- เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแหล่งสำรองไมเ่พียงพอ 
ในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม 
- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีความไม่เสถียร  
- ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินคุณภาพสูงในประเทศ 
ต้องนำเข้า 
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มิติ ข้อดี ข้อด้อย/ข้อจำกัด 
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน  
การปลดปล่อยมลพิษท่ีแน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ 
- ในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ไม่มีการลงทุน
เทคโนโลยีบำบัดมลพิษ 
- ช่วยลดต้นทุนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
เนื่องจากสามารถเพิ่งพาโรงไฟฟ้าฐาน Firm ร้อยละ 80  
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