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Executive Summary  
 

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
คำนำ 

 
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP2015) ซึ่งเป็นแผนแม่บท

ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศ ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โรง เพื่อสนองความต้องการใช้และเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้      
ด้วยการใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิงและมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลที่จังหวัดกระบี่ (กำลังการผลิตสุทธิ 800 เมกะวัตต์) ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (กำลังการผลิตสุทธิ 
2,000 เมกะวัตต์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ 
(EHIA) ของทั้งสองโครงการ ในระหว่างการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ได้มีข้อโต้แย้งในสังคมวงกว้าง 
ถึงความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการทั้งสอง ด้วยข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพ/คุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณ  
รอบโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการไฟฟ้าต่อได้ ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็น
สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่ อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้
จัดทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่มีส่วนร่วมของ ทั้งสองกลุ่ม 
ในการศึกษาหาพื ้นที ่ในภาคใต้ที ่ทุกฝ่ายเห็นควรให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ รวมทั้งข้อเปรียบเทียบ  
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่และเทพา จึงจำเป็นต้องพิจารณาพื้นที่ที่
เหมาะสม (Site Selection) ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่จัดทำโดยนักวิชาการผู ้ชำนาญการในเรื ่อง
ดังกล่าวที่เป็นกลางและด้วยวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอทางเลือกและประเมินทางเลือกในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อรัฐบาล โดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการคัดเลือก 
ให้ดำเนินการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 

รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า    
ถ่านหินในภาคใต้ ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ครอบคลุม 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี 
และประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายของการศึกษาโครงการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งโครงการก่ อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่และเทพา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนา
พลังงานในพื้นที่ภาคใต้ 3) เพื่อนำเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก 4) เพื่อนำเสนอ 
ผลการศึกษาและพื้นที่ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนร่วม  
ทุกภาคส่วน รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ส่วนของการศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ได้ทำการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าภาคใต้ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมของเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี  นำเสนอทางเลือก 
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้และมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับ
จากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้  
ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผลกระทบของนโยบาย 
แผนหรือแผนงานด้านพลังงานซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยภาพรวม ด้วยเหตุนี้ 
กระบวนการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงได้     
ให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ โดยการใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ภาครัฐ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการรับฟังความเห็นจากการจัดสานเสวนาและประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ได้ข้อเสนอทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่สอดคล้องกับ
บริบทและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ คณะผู้ศึกษายังได้
สรุปบทเรียนจากการศึกษาในครั้งนี้และมีข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)       
ในอนาคตไว้ด้วย 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ในภาคใต้สำหรับรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ       
ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
แก่ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญ 
ที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผนหรือแผนงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการ
ยอมรับและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มีนาคม 2565 

 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ได้รับ

ความอนุเคราะห์และความร่วมมือ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านข้อมูลอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง  ๆ เป็นผลให้
สามารถดำเนินการศึกษาได้สำเร็จลุล่วงตามขอบเขตการศึกษาและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ให้โอกาสศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ทำการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่สนับสนุนทุนในการศึกษา 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกำกับการศึกษาจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา รวมทั้ง
ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและสละเวลาเข้าร่วมดำเนินการศึกษา 

ท้ายนี้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมดำเนินการ ประสานงาน 
และผู้สนับสนุนสำหรับการจัดประชุมสานเสวนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสีย และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมสานเสวนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้สละเวลามาร่วมประชุม    
ทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 
o ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน 

นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมสานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกท่าน 
o ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
o ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
o ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
o ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
o ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
o ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
o ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 
o ผู้แทนสำนักงานจังหวัดสงขลา 
o ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มีนาคม 2565 
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4. นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการ 
5. นายสุทิน อยู่สุข กรรมการ 
6. นางเรวดี โรจนกนันท์ กรรมการ 
7. นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ กรรมการ 
8. นายโสภณ พรโชคชัย กรรมการ 
9. นายอุริช อัชชโคสิต กรรมการ 
10. นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ กรรมการ 
11. นายสินาด ตรีวรรณไชย กรรมการ 
12. นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม กรรมการ 
13. นายปกรณ์ ปรียากร กรรมการ 
14. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร กรรมการ 
15. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ 
16. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช กรรมการ 
17. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ 
18. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
19. นางเพชญ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการ 
20. นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
21. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล กรรมการและเลขานุการ 
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ที่มาและความสำคัญของโครงการ 
 

จากการพัฒนาของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งการพัฒนาพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการสร้างความมั่นคง
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต บริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่มีศักยภาพมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน จากการจัดทำ
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (Power Development Plan: PDP2015)     
โดยกระทรวงพลังงานที่เน้นการสร้างความมั ่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยการกระจายเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด สำหรับแนวทางการจัดทำแผน 
PDP2015 พบว่าพื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
จ ึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ ่มเติมในช่วงปี พ.ศ. 2562 –2567 ซึ ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนแม่บท 
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศและได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ (กำลังการผลิตสุทธิ 800 เมกะวัตต์) และ
โรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (กำลังการผลิตสุทธิ 2,000 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดสว่น
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสริมความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสและบิทูมินัสที่นำเข้าจาก
ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพ (EHIA) ของทั้งสองโครงการเพ่ือศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ไว้ล่วงหน้า 

ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การจัด 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั ้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งประกอบด้วย การจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือสร้างสรรค์
สังคมไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้ดำเนินการตาม
ขั ้นตอนรวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้ง
ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในทุ กขั้นตอน  
ทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่     



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

มีทั้งผู้ที่คัดค้านและผู้ที่เห็นด้วย มีประชาชนบางกลุ่มที่มีข้อกังวลว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้านั้นน่าจะ
ไม่เหมาะสมและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ตั ้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในวงกว้าง ซึ ่งในระหว่าง 
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวมีข้อโต้แย้งในสังคมวงกว้างถึงความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการทั้งสองแห่ง 
ด้วยข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและทรั พยากร 
ธรรมชาติที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ 
ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้มีการดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งสองอย่างต่อเนื่อง แต่มีกลุ่มภาคประชาชนบางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินกระบี่และเทพา และได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเสนอทางออกเฉพาะหน้ากรณีความขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินกระบี่และเทพา พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอ 3 ประการ ให้รัฐบาลรับไปพิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานสมัยนั้นได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้สนับสนุน และมีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายฯ เพ่ือยุติข้อขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สร้างความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของภาคใต้ 

เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่มีส่วนร่วมของทั้งสองกลุ่มในการศึกษาหาคำตอบว่า “ภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้า   
ถ่านหินหรือไม่” และ “ถ้าสมควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินพ้ืนที่ใดที่ทุกฝ่ายเห็นควรให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้” 
รวมทั้งข้อเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่และเทพา จึงจำเป็น         
ต้องพิจารณาความเหมาะสมและพื้นที่ที่เหมาะสมของการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนศึกษา 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่จัดทำโดยนักวิชาการผู้ชำนาญการในเรื่องดังกล่าวที่เป็นกลางและ
ด้วยวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำเสนอทางเลือกและประเมินทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้
ต่อรัฐบาลต่อไป 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งในการนำมาใช้สำหรับ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผนหรือแผนงาน รวมทั้งข้อเสนอทางเลือก โดยจัดทำเป็น
รายงานเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Therivel and 
Partidario, 2004) ซึ่งในประเทศไทยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ขยายขอบเขตการประเมินครอบคลุม  
4 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้ได้คำตอบที่มีเหตุผลทางวิชาการ และเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนและเป็นคำตอบทางเลือก       
ที่น่าจะได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก      
การพัฒนาโครงการดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนดกรอบการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทำให้การพัฒนาเกิดความสมดุลเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้ต่อไป 

 
เป้าหมายของโครงการ 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หรือไม่ หากมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้ง
เปรียบเทียบความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่และเทพา 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้ 
3. เพ่ือนำเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของทางเลือกในการพัฒนา

โรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

4. เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาและพ้ืนที่ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา 
 

การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ คณะผู้ศึกษา
ได้กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  

1. เพ่ือพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใตใ้น

มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมของเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
3. เพ่ือนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้และมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ อีกทั้ง
ยังได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
 
พื้นที่ศึกษาของโครงการ 
 

การศึกษานี้ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 15 จังหวัดภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีจำนวนทั้งสิ้น 
7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี และกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้มีภารกิจสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก ่1) การพัฒนาและการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 2) การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในส่วนของการพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ซึ่งมีข้ันตอนสำคัญประกอบด้วย 

1. การกำหนดขอบเขตการศึกษา เริ ่มจากการทบทวนและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านพลังงานสำหรับภ าคใต้ การศึกษา
สภาพแวดล้อม บริบทและปัญหาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เช่น  สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน ปัญหา และ
ความกดดันรวมทั้งข้อกังวลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การพัฒนาตัวชี้วัด/เกณฑ์สำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2. การพัฒนาและประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยนำผล
การประเมินมาจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

3. การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน เป็นการกำหนดมาตรการที่จะช่วยให้การนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
ไปดำเนินการเพ่ือให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด และเกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดและขั้นตอนในการศึกษา  

กระบวนการมีส่วนร่วม  
 

การประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

การทบทวนและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนท่ีเก่ียวข้อง 
1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ 
2) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านพลังงานสำหรับภาคใต้ 

การสานเสวนา รอบ 1 ทำ
ความเข้าใจ รับฟังแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และข้อกังวล 
จากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

การศึกษาสภาพแวดล้อม บริบทและปัญหาของพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ 
 2) สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในปัจจุบัน ปัญหาและความกดดัน 
 3) ข้อกังวลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
การกำหนดขอบเขตการศึกษา 

(Scoping)  

การพัฒนาตัวช้ีวัด/เกณฑ์สำหรับการประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

การประชุมกลุ่มย่อยและ
การสัมภาษณ์ 

การระดมความคิดเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม  
พลังงานและเทคโนโลย ี

การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
และวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

การสานเสวนา รอบ 2/2  
รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และการกำหนดคะแนน 
ค่าถ่วงน้ำหนักมิติ/ตัวชี้วัด 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
จากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ 

การสานเสวนา รอบ 4 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
 

การจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การสานเสวนา รอบ 3  
เพื่อชี้แจงแนวทาง/ประเด็น 

ในการพิจารณาพื้นที่ 
ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน/บริบทที่ต้ัง
โรงไฟฟ้าฐาน/แนวทาง 

การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ทางเลือก เง่ือนไข/แนวทาง 

การดำเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน 

การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
 (Measures for Sustainability) 

การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

การพัฒนาตัวชี้วัด/เกณฑ์สำหรับการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสม 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ)  

และการกำหนดคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัด 
การประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
(โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ) การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานของภาคใต้ 

ด้วยเทคนิคซีฟ (Sieve Analysis)  

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
(โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ) 

การพัฒนาและ 
การประเมินทางเลือก  

(Alternative Development  
and Assessment) 

การสานเสวนา รอบ 2/1  
รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด/เกณฑ์
และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

กรณีศึกษา SEA 
และเอกสาร 
ทางวิชาการ  
และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ส่วนของการประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ) ในภาคใต้ 
ดำเนินการโดยใช้เทคนิคซีฟ (Sieve Analysis) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

1. การพัฒนาเกณฑ์สำหรับการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสม ดำเนินการโดยการศึกษาแนวทางการประเมิน/การเลือก
พื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ) จากการรายงานและเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างเกณฑ์การประเมินและนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการสานเสวนา และได้
กำหนดคะแนนค่าน้ำหนักของเกณฑ์โดยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานของภาคใต้ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่ง
ทุติยภูมิและปฐมภูมิมาใช้ในการประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานของภาคใต้ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้จากการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินและ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

การศึกษาทั ้ง 2 ขั ้นตอน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วิธีการหลักที ่ใช้ ในการ
ดำเนินการคือการสานเสวนา ซึ ่งได้กำหนดไว้จำนวน 4 รอบ ในส่วนของการพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ดำเนินการสานเสวนาจำนวน 3 รอบ และในส่วนของการประเมินพ้ืนที่
ที ่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานดำเนินการสานเสวนาจำนวน 1 รอบ นอกจากนี้ยังได้จัดการมีส่วนร่วม 
ในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มอีกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ การประชุม  
กลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม/การสำรวจความคิดเห็น 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 

รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาและจัดหาพลังงานในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของประชาชน สามารถนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) สำหรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้ให้สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
ในพ้ืนที่ภาคใต้ และความมีเสถียรภาพของการพัฒนาพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ยั่งยืน 

 
การกำหนดขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

การกำหนดขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ 
ระยะเวลาและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจนประเมินสภาพในอดีตจนถึงปัจจุบันของประเด็น
ยุทธศาสตร์ อาจประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินงาน 
ตามแผนหรือแผนงานเดิมผ่านการระดมความเห็นและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ตั้งแต่ต้นกระบวนการ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563: 19) โดยการกำหนดขอบเขตของ SEA 
ในการศึกษานี้ คณะผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2563  

การกำหนดขอบเขตของการศึกษานี้เป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงมาจากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ การทบทวน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า และการทบทวนข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ภาคใต้ (รายละเอียดดังบทที่ 2 ) โดยการกำหนดขอบเขตของการศึกษานี้ คณะผู้ศึกษากำหนดขอบเขตพื้นที่
การศึกษาคือพ้ืนที่ภาคใต้จำนวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ 
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ซึ่งหลังจากคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาและทบทวน



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงได้นำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และผลสรุป
จากการสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกและการประเมินข้อมูลฐานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าของพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  
ในกระบวนการมีส่วนร่วมของการศึกษา  

วิธีการศึกษาในการกำหนดขอบเขตของการศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเป็นการระดมความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา โดยรายละเอียด
ของวิธีการศึกษาในแต่ละข้ันตอน มีดังนี้  

1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ วิเคราะห์โดย
ผู้เชี ่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา โดยใช้ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และแผนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศและภาคใต้  

2) การกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ วิเคราะห์โดย
ผู้เชี ่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา โดยใช้ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และแผนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศและภาคใต้ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย  

3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา 
โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์และแผนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศและภาคใต้ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย  

4) การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา โดยใช้ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียจากสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

5) การพัฒนาตัวชี้วัด วิเคราะห์และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
เทคโนโลยี โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง  
ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากการสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย  

6) การประเมินข้อมูลฐาน วิเคราะห์และประเมินข้อมูลฐานโดยผู้เชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดสำหรับ
การประเมินทางเลือก เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และบริบทของภาคใต้ตามมิติและตัวชี้วัด  สำหรับนำข้อมูลไป
ประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

7) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา 
โดยมีการศึกษาและทบทวนวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์วิธีการ  
ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการศึกษานี้ เพ่ือให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน 
 
การกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
 

การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสำคัญจาก
การสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 14 ครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาภาคใต้และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) และหลักการสำคัญของแผน PDP2018 

คณะผู้ศึกษาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพ
ของพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนี้  

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

“การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับ 

จากประชาชนและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้” 
 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 

รายได้และการจ้างงาน และผลทางบวกต่อการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ การท่องเที่ยว การประมง 
และเกษตรกรรม มีพลังงานไฟฟ้าที่มั ่นคงและมีเสถียรภาพ และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน ตลอดจนได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น ชีวมวลและพืชพลังงานต่าง ๆ 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues Identification) เป็นขั ้นตอนที ่ม ีความสำคัญของ       
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้การศึกษามีขอบเขตที่ชัดเจน  จากประเด็นสำคัญหรือ
ประเด็นร่วมที่ได้มาจากการสานเสวนา รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อกังวลและความกดดัน 
ในพื้นที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยังมีข้อถกเถียงถึง 
ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ (15 จังหวัด รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จึงมุ่งเน้นในประเด็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและจังหวัดภาคใต้ ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพให้น้อยที ่สุด  
การได้รับการยอมรับจากประชาชน ความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เช่น การจัดหาเชื้อเพลิง ความเพียงพอของเชื้อเพลิง ผู้เชี ่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา 
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของการศึกษานี้ จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับ
ต่าง ๆ ของภาคใต้ ส่งเสริมการจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่ และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน โดยกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและบำบัดมลพษิ  
 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้  
 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงของสาเหตุและผลกระทบของการพฒันา 
โดยการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนจะทำให้เห็นช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงานที่มีอยู่และสามารถ
นำมากำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และพัฒนาทางเลือกได้ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ, 2563) ดังนั้น แรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ คณะผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ แรงขับเคลื ่อนภายใน (Internal Driving Force) และแรงขับเคลื ่อนภายนอก (External Driving 
Force) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1) แรงขับเคลื่อนภายใน (Internal Driving Force) 
คณะผู้ศึกษาได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี ่ยวชาญและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนภายใน (Internal Driving 

Force) ที่มีอิทธิพลกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  
(1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคใต้ จากการทบทวนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ 

พบว่า ภาคใต้มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการจ้างงานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวของ
ภาคใต้ที่มีการขยายตัวขึ้น ซึ่งมีผลต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ของภาคใต้จึงมีอิทธิพลโดยตรงกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิด
ไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับในพ้ืนที่  

(2) ความเชื่อและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน ประชาชนในภาคใต้ส่วนใหญ่
ยังคงมีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที ่อยู่อาศัยบริเวณ 
รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งพิจารณาจากเหตุการณ์ของโรงไฟฟ้าในพื้นที่อื่นที่เคยเกิดขึ้นและมีผลกระทบ  
ต่อประชาชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื ่อมั่นต่อการดำเนินการของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ 

(3) ความกังวลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในพื ้นที่  ประชาชนในพื ้นที ่ส ่วนใหญ่  
มีความห่วงกังวลต่อผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าฐานที่อาจส่งผลกระทบ        
ต่อทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ เช่น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทำให้สัตว์น้ำในพื้นที่ลดลงและทำให้เกิด  
ผลกระทบต่อการทำประมงของพื้นที่หรือการเดินเรือขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า เส้นทางเดินเรืออาจกระทบต่อ 
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหรือทำลายทรัพยากรปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลทำให้เกิด
ความเสียหายต่อพ้ืนที่และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของภาคใต้  

(4) ความเพียงพอของแหล่งเชื้อเพลิง ในการก่อสร้างหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีข้อถกเถียง
เกี่ยวกับความเหมาะสมของเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
ประกอบด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงจากธรรมชาติหรือพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย แสงอาทิตย์  
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม และน้ำ ซึ่งเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทมีข้อจำกัดและความเพียงพอต่อการนำมาเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า ซึ่งพลังงานหมุนเวียนอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดหา เช่น ความเพียงพอของชีวมวล
ในแต่ละฤดูกาลและความไม่แน่นอนของปริมาณชีวมวลของแต่ละพื้นที่ ความไม่แน่นอนของแสงอาทิตย์ที่สามารถ
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวัน และความเร็วของลมของพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงฟอสซิลก็มี
ข้อจำกัดในเรื่องปริมาณสำรองที่คงเหลือ รวมถึงการนำเข้าและขนส่งเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้
ในพ้ืนที่ภาคใต้เช่นกัน  

2) แรงขับเคลื่อนภายนอก (External Driving Force) 
คณะผู้ศึกษาได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนภายนอก (External Driving 

Force) ที่มีอิทธิพลกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่  
 (1) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนจากภายนอก  

ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจาก ภาคใต้มีทรัพยากรที่มีศักยภาพต่อ
การนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทะลายปาล์ม น้ำมันปาล์ม ยางพารา ก๊าซชีวภาพ 
ลมจากชายฝั่งทะเล และแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สามารถนำเชื้อเพลิงดังกล่าว
มาผลิตเป็นพลังงานสำหรับใช้ในการบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก มาก (VSPP) รวมถึง
เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษของโรงไฟฟ้าฐานที่มีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ในการบำบัดมลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้า
ฐานได้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

(2) แนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Green) ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า “Go Green” เป็นแนวคิดท่ีได้ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้
ที่เน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นสำคัญ ลดการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) 
โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น แนวคิดกระบี่โกกรีน (Krabi Go Green) หรือแนวคิด 
อันดามันโกกรีน (Andaman Go Green)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แรงขับเคลื่อนต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
 

จากการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และหลักการสำคัญของแผน PDP2018 ที่มุ่งเน้นให้การพัฒนา
พลังงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงาน และมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน และมีราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ร่วมกับประเด็นสำคัญจากการสานเสวนา
รอบ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย สามารถนำมากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละ
ประเด็น ได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับ
ต่าง ๆ ของภาคใต้ ส่งเสริมการจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่ และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในทุกระดับของภาคใต้ รวมทั้งการประกอบอาชีพ

ในพ้ืนที่ 
2) เพ่ือให้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้สามารถเพ่ิมการจ้างแรงงานของประชาชนในพ้ืนที่  
3) เพ่ือให้ราคาค่าไฟฟ้าในพ้ืนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ

การยอมรับจากประชาชน โดยกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี  

 

แรงขับเคลื่อนภายใน 

1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 
2) ความเชื่อและทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ี

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน 

3) ความกังวลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

4) ความเพียงพอของแหล่งเชื้อเพลิง 
 

แรงขับเคลื่อนภายนอก 

1) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพ 

2) แนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Go Green) 

 

การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 
1) เพ่ือสร้างการยอมรับของประชาชนต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
2) เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนต่อสุขภาพของประชาชนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 
1) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้  
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ต้องมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิ ตพลังงาน
ไฟฟ้าและบำบัดมลพิษ  

วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 
1) เพ่ือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ  
2) เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอ  
3) เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า การบำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 1  สรุปวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แรงขับเคลื่อน และวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน  
 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยทุธศาสตร ์ แรงขบัเคลื่อน วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 
การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าภาคใต้กอ่ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงและสามารถ
รองรับความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาว 
ของภาคใต้ ได้รับ 
การยอมรับจากประชาชน 
และมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและ
ทรัพยากรของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
ต้องก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ 
ในระดับต่าง ๆ ของภาคใต้ ส่งเสริม 
การจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที ่
และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งราคา
ค่าไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและ 
เป็นธรรม 

แรงขับเคลื่อนภายใน 
1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

ของภาคใต้ 
2) ความเชื่อและทัศนคติของประชาชน

ในพื้นที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน 
3) ความกังวลต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
4) ความเพียงพอของแหล่งเช้ือเพลิง 
 

แรงขับเคลื่อนภายนอก 
1) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธภิาพ 
2) แนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Go Green) 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลกระทบ        
ในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ
ของภาคใต้ รวมทั้งการประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ 

2) เพื่อให้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   
ในภาคใต้สามารถเพิ่มการจ้าง
แรงงานของประชาชนในพื้นที ่

3) เพื่อให้ราคาค่าไฟฟา้ในพื้นที่ 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ 
ต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน  
โดยกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิต
พลังงานไฟฟ้าต้องไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ในพื้นที่ 

1) เพื่อสร้างการยอมรับของประชาชน
ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

2) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น 
ต่อสุขภาพของประชาชน 
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งผลกระทบ    
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของภาคใต้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้  

2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยทุธศาสตร ์ แรงขบัเคลื่อน วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
ต้องมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ 
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต และ
ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและบำบัดมลพษิ 

1) เพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้
อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ 

2) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมี
เช้ือเพลิงที่เพียงพอ 

3) เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ไฟฟ้าและการบำบัดมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ  

 
ตัวช้ีวัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

จากการทบทวนเอกสารวิชาการและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ ของคณะผู้ศึกษาได้ระดม
ความคิดเห็น (Brainstorm) ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นจากการสานเสวนา รอบ 1 
และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้เสียและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดเป็นประเด็น
และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยได้ระบุประเด็น ตัวชี้วัด และอ้างอิงแหล่งที่มาของตัวชี้วัด
ต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ประเภทและแหล่งที่มาจากการพัฒนาตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

มิติ: เศรษฐกิจ  

ประเด็น: เศรษฐกิจของภาคใต้ 

รายได้ในภาพรวมของภาคใต ้ - Asian Development Bank (2015) 
- คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- ศุภกิจ นันทะวรการ (2557) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สุจิตรา วาสนาดำรงดี (2554) 
- การสานเสวนา  

การจ้างงาน  - Asian Development Bank (2015) 
- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กรมอนามัย (2555)  
- คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- ศุภกิจ นันทะวรการ (2557) 
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- การประชุมกลุม่ย่อย  
- การสานเสวนา 

ประเด็น: เศรษฐกิจชุมชน 

การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว  - ศุภกิจ นันทะวรการ (2557) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- การสานเสวนา 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

การประกอบอาชีพด้านประมง - คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม - คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง - Asian Development Bank (2015) 
- คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- ศุภกิจ นันทะวรการ (2557) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

ประเด็น: ราคาค่าไฟฟ้า 

ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย - Department of Energy (2013) 
- IRENA (2019) 
- Lazard (2019) 
- กระทรวงพลังงาน (2562) 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2562) 
- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (2562) 
- คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา (2563) 
- ศุภกิจ นันทะวรการ (2557) 
- การประชุมกลุ่มย่อย 
- การสานเสวนา 

มิติ: สังคม 

ประเด็น: การยอมรับของประชาชน 

การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต่อการผลิตไฟฟ้า 
 

- สุจิตรา วาสนาดำรงดี (2554) 
- การประชุมกลุม่ย่อย  
- การสานเสวนา  

ประเด็น: สุขภาพของประชาชน 
การเปลีย่นแปลงสถานะสุขภาพ 
ของประชาชน 

- Asian Development Bank (2015) 
- Department of Housing, Planning, Community and Local Government 
(2017)  

- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กรมอนามัย (2555)  
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 
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ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

มิติ: สิ่งแวดล้อม 
ประเด็น: คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพน้ำ - Asian Development Bank (2015)  

- Department of Housing, Planning, Community and Local Government 
(2017)  

- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กรมอนามัย (2555) 
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- สุจิตรา วาสนาดำรงดี (2554) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

คุณภาพอากาศ - Asian Development Bank (2015)  
- Department of Housing, Planning, Community and Local Government 

(2017)  
- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กรมอนามัย (2555)  
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- สุจิตรา วาสนาดำรงดี (2554) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

กากของเสีย - Asian Development Bank (2015)  
- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กรมอนามัย (2555) 
- สุจิตรา วาสนาดำรงดี (2554) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 

ประเด็น: ระบบนิเวศทางน้ำ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ - Asian Development Bank (2015)  

- Department of Housing, Planning, Community and Local Government 
(2017) 

- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017)  
- คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553) 
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 

ประเด็น: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - Asian Development Bank (2015)  

- Department of Housing, Planning, Community and Local Government 
(2017)  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 
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ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

- Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (2017) 
- กระทรวงพลังงาน (2562) 
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 

มิติ: ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี  
ประเด็น: ความมั่นคงในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า 
ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน - Asian Development Bank (2015)  

- กระทรวงพลังงาน (2562)  
- คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (2553)  
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

ความสามารถในการจา่ยไฟฟ้า - Asian Development Bank (2015)  
- กระทรวงพลังงาน (2562)  
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

ประเด็น: เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและป้องกันผลกระทบ 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  - Asian Development Bank (2015)  

- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) 
- การประชุมกลุม่ย่อย 
- การสานเสวนา 

  
ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ที่ได้มาจาก การ

วิเคราะห์ข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม 

1. รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 
2. การจ้างงาน  
3. การประกอบอาชพีด้านท่องเท่ียว  
4. การประกอบอาชพีด้านประมง 
5. การประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม 
6. รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 
7. ราคาค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย 

ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

1. คุณภาพน้ำ 
2. คุณภาพอากาศ 
3. กากของเสีย 
4. ความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง่น้ำ 
5. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1. การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อการผลิตไฟฟ้า 
2. การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 

1. ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 
2. ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 
3. ประสิทธิภาพของเทคโนโลยบีำบัดมลพิษ 

มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี มิติสังคม 
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การพัฒนาและประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Development of Alternatives) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ
อย่างมากในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นการสร้างทางเลือกสำหรับการพัฒนา/ปรับปรุง
แผน/แผนงานสำหรับนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ตามหลักการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์นั้น ควรมี  
การกำหนดทางเลือกอย่างน้อย 2–3 ทางเลือก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษานี้บูรณาการวิธีการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานภาคใต้  
ทั ้งจากบนลงล่าง (Top–down Approach) โดยการศึกษาและทบทวนจากข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องและความคิดเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงาน เช่ น กระทรวงพลังงาน  
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ร่วมกับวิธีการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ภาคใต้จากล่างขึ้นบน (Bottom–up Approach) โดยการปรึกษาและการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้เสีย 
ในพ้ืนที่ภาคใต้จากการสานเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อยในโอกาสต่าง ๆ  

สำหรับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ของการศึกษานี้ เป็นทางเลือกรายสาขา 
(Sectoral Alternatives) พัฒนาบนฐานแนวความคิดการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับภาคใต้ ในรูปแบบการพัฒนา
พลังงานทั้งที่เป็นเชิงเดี่ยวและแบบผสมผสาน 

วิธีการศึกษาการพัฒนาและประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการศึกษาแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพและวิธีการศึกษาเชิงปริมาณตามขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกฯ และการประเมินทางเลือกฯ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น คณะผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การระดม  
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) โดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิในการสานเสวนา
รอบ 1 การประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ เพ่ือกำหนดเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

2) การปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การระดม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) หลังจากนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้นไปรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิจากการสานเสวนา รอบ 2/1 คณะผู้ศึกษาได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

3) การกำหนดคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักมิติ/ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้ศึกษา  
ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ คือ กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น  (Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยนำมิติ/
ตัวชี ้ว ัดสำหรับการประเมินทางเลือกไปให้ผู ้มีส่วนได้เสียและผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้ประเมินคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักใน 
การสานเสวนา รอบ 2/1 และนำคะแนนถ่วงน้ำหนักมาเฉลี่ยเพ่ือสรุปคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ/ตัวชี้วัดจำนวน 4 มิติ 
10 ประเด็น 17 ตัวชี้วัด เพื่อนำเข้าสู่การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

4) การประเมินและการจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ คือ  
การวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi–criteria Analysis: MCA) โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคะแนน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดในการสานเสวนา รอบ 4 หรือการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากนั้นนำผลคะแนนการประเมินมาปรับเป็นคะแนนมาตรฐาน (Normalization) และนำไปคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร่วมกับคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด และนำคะแนนรวมในแต่ละทางเลือกมาจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 
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หลักการพิจารณาเพื่อกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เป็นการศึกษา      

ที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยใช้เครื่องมื อ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้ามาช่วยในการประเมินเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่าง     
การก่อสร้างและการไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งการศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ และ
เชื้อเพลิงประเภทพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะมูลฝอย ซึ่งเชื้อเพลิง    
แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป และมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน  
 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ เพื่อเป็นการศึกษาถึงความเหมาะสมของทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า
ของภาคใต้ที่ก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยการศึกษานี้ได้กำหนด
คำถามสำหรับการพัฒนาและกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 3 คำถาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ     
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ ซึ่งคำถามดังกล่าวประกอบด้วย 

1. ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นหรือไม่? 
2. ภาคใต้ควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่? 
3. หากควรมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานจะใช้เชื ้อเพลิงประเภทใด? หากไม่ควรมีโรงไฟฟ้าฐานจะผลิต

ไฟฟ้าอย่างไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  แผนผัง (Flow Chart) คำถามสำหรับการศึกษาเพ่ือนำมาพัฒนาและกำหนดทางเลือก 
หมายเหตุ:  โรงไฟฟ้าฐาน คือ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ 

กรณีไม่ดำเนินการ  
(No Action) ไม่มี 

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
นอกเหนือจากปัจจุบัน 

ไม่เอาถ่านหิน 

ถ่านหิน + 
พลังงานหมุนเวียน 

ไม่มีโรงไฟฟ้าฐานสร้างใหม่ 
(Q3.2)  

เอาถ่านหินหรือไม่ (Q3) 

มี ไม่มี 

ควรมีโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่ (Q2) 

มี ไม่มี 

ภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่ (Q1) 

ก๊าซธรรมชาต ิ+
พลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด

เป็นพลังงานหมุนเวยีน 

เอาถ่านหิน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

คำถามข้อที่ 1 ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่? 
คำถามข้อที่ 1 คือ ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นหรือไม่? จากการศึกษาข้อมูลด้านสถานการณ์ผลิต

และใช้พลังงานและความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ พบว่า ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการพัฒนา
หรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ โดยมีเหตุผลประกอบ    
การพิจารณา ดังนี้  

การผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าหลัก (Firm) จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงไฟฟ้า
จะนะ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 1,476 เมกะวัตต์ และ 2) โรงไฟฟ้าขนอม 
ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตติดตั้งเท่ากั บ 930 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำลังผลิต
ติดตั้งรวมเท่ากับ 2,406 เมกะวัตต์ แต่มีกำลังผลิตจริงเท่ากับ 2,024 เมกะวัตต์ (กระทรวงพลังงาน, 2560) อย่างไร   
ก็ตามภาคใต้ต้องพึ่งพาสายไฟฟ้าจากสายส่งจากภาคกลาง เท่ากับ 460 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าของ
พลังงานหมุนเวียนในภาคใต้ โดยมีกำลังผลิตจริงเท่ากับ 140 เมกะวัตต์ (เขื่อน ชีวมวล และลม เท่ากับ 317 29 และ 
36 เมกะวัตต์ ตามลำดับ) รวม 600 เมกะวัตต์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 ภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้าจริง เท่ากับ 2,164   
เมกะวัตต์ โดยไม่รวมการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางและพลังงานหมุนเวียน 600 เมกะวัตต์  

จากการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ของแผน PDP2018 พบว่าในปี พ.ศ. 2561 
ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (3 การไฟฟ้า) เท่ากับ 2,767 เมกะวัตต์ โดยภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถ
พ่ึงพาได้จริงเท่ากับ 2,624 เมกะวัตต์ (รวมการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางและพลังงานหมุนเวียน) ทั้งนี้ การคาดการณ์
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ในปี พ.ศ. 2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ ทำให้ในปี พ.ศ. 2580 ภาคใต้ต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ (คิดจากความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของความต้องการไฟฟ้า ร้อยละ 3.3 ต่อปี 

ทั้งนี้ ได้กำหนดสมมุติฐานเกี่ยวกับการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้ โดยใช้สมมติฐานหลัก
คืออัตราการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 3.3 และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP)     
ปี พ.ศ. 2560–2580 เฉลี ่ยเท่ากับ ร้อยละ 3.8 (เทียบเท่าแผน PDP2018) โดยได้แสดงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
เทียบกับกำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2580 แสดงดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเทียบกับกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2580 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้เพียงพอต่อความต้องการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป ซึ่งต้องรับไฟฟ้ามาจากภาคกลางและผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจึงจะทำให้ภาคใต้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ในกรณีดังกล่าว ไม่ได้รวมโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน 315 
เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาสำหรับเดินเครื่องเสริมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าเทา่นั้น  
ซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและประชากรที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น ภาคใต้จึงต้องมีการพัฒนาหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าในอนาคต  

 
คำถามข้อที่ 2 ภาคใต้ควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่? และคำถามข้อที่ 3 หากควรมีการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าฐานจะใช้เชื้อเพลิงประเภทใด? หากไม่ควรมีโรงไฟฟ้าฐานจะผลิตไฟฟ้าอย่างไร?  
คำถามข้อที่ 2 คือ ภาคใต้ควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือไม่? เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงกำหนด 

คำนิยามของโรงไฟฟ้าฐานของการศึกษานี้ ซึ่งโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant) คือ โรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คำถามข้อที่ 2 นี้มีความ
เชื่อมโยงกับคำถามข้อที่ 1 ซึ่งได้อธิบายและให้เหตุผลในข้างต้นถึงความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคใต้ในอนาคต 
และจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ภาคใต้  

คำถามข้อที่ 3 หากควรมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานจะใช้เชื้อเพลิงประเภทใด? หากไม่ควรมีโรงไฟฟ้าฐาน
จะผลิตไฟฟ้าอย่างไร? ซึ่งกรณีควรมีโรงไฟฟ้าฐานคำถามต่อไปคือจะเอาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินหรือไม่ ถ้าเอา
โรงไฟฟ้าถ่านหินทางเลือกที่เป็นไปได้คือเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินร่วมกับพลังงานหมุนเวียน สำหรับกรณีไม่เอาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินทางเลือกคือการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 

ขั้นตอนการกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของ SEA สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้นี้ 
เป็นการหาคำตอบสำหรับคำถามข้อที่ 2 และข้อที่ 3 โดยเป็นการกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และตรงตามวัตถุประสงค์ในภาพรวมของการพัฒนาพลังงานในภาคใต้ และจะนำไปประเมิน
เปรียบเทียบผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีตามตัวชี้วัดที่ได้
พัฒนาสำหรับการประเมินทางเลือกฯ 

ดังนั้น จากคำถามข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จึงได้นำมาพิจารณาและพัฒนาเพ่ือจัดทำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ของการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและจากกระบวนการมีส่วนร่วม (การสานเสวนาและการประชุม
กลุ่มย่อย) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ 
เพ่ือนำมากำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามคำถามข้อที่ 2 และข้อที่ 3 (แสดงดังภาพที่ 4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1) กรณีที่ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานเพิ่มข้ึนในภาคใต้  
ในกรณีที่ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ เป็นกรณีไม่ดำเนินการ (No Action) โดยไม่มี   

การก่อสร้างหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าใด ๆ ที่นอกเหนือจากการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือไม่มีการพัฒนา    
ด้านพลังงานไฟฟ้าหรือมีการพัฒนาเพียงเล็กน้อยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนกิจการด้านพลังงานในระดับพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัด ตามสถานการณ์การผลิต การใช้และศักยภาพ
ทางด้านพลังงานในภาพรวมของภาคใต้ โดยมีเงื่อนไข คือ   

1.1) ภาคใต้ไม่มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า     
ทุกประเภท 

1.2) ภาคใต้ไม่มีการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561–2580 (PDP2018) 
1.3) ภาคใต้ไม่มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 

2558–2579 (AEDP2015) 
1.4) ภาคใต้ไม่มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (EEP2015)  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อย่างไรก็ตามกรณีนี้รวมถึงระบบส่งไฟฟ้า (สายส่ง) จากภาคกลางเพื่อเข้ามาช่วยเสริมพลังงานไฟฟ้า    
ในภาคใต้ที่กำลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 

2) กรณีที่ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน แต่มีโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด  
ในกรณีที่ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน แต่มีโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

หรือการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภาคใต้ร้อยละ 100 เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและการเสนอแนะจากกลุ่ม 
ผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานและกลุ่ม NGOs โดยให้เหตุผลว่า ภาคใต้มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ได้ตามความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ในปี พ.ศ. 2580 ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของภาคใต้ 15 จังหวัด (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของภาคใต้ (15 จังหวัด) (หน่วย: เมกะวัตต์ (MW))  
 

ประเภทเชื้อเพลิง แสงอาทิตย ์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ3  ขยะ น้ำ รวม 
ศักยภาพกำลังผลติ1 16,288.00 1,752.00 512.00 169.00 105.00 9.75 18,835.75 
กำลังผลติตดิตั้งปี พ.ศ. 25632 128.45 323.77 148.02 178.17 27.82 3.02 809.25 

ศักยภาพคงเหลือ 16,159.55 1,428.23 363.98 -9.17 77.18 6.73 18,026.50 
ที่มา:  1 คำนวณจากคณะผู้ศึกษา  
 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , 2563; กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563; การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2563 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) 
 3 การคำนวณศักยภาพของก๊าซชีวภาพ คณะผู้ศึกษาใช้วัตถุดิบ คือ มูลสัตว์ (22.39 เมกะวัตต์) และน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

ปาล์ม (146.85 เมกะวัตต์) เท่านั้น เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตติดตั้งในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ใช้
วัตถุดิบที่หลากหลาย จึงทำให้ศักยภาพคงเหลือมีค่าติดลบ กล่าวคือมีกำลังผลิตในปัจจุบันเกินศักยภาพที่ม ี

 
จากตารางที ่ 3 ภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั ้งสิ้น 

18,026.50 เมกะวัตต์ โดยในปี พ.ศ. 2563 ภาคใต้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีกำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 
809.25 เมกะวัตต์ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , 2563; กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2563, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2563) ทำให้ศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียนคงเหลือของภาคใต้ เท่ากับ 18,026.50 เมกะวัตต์ โดยแสงอาทิตย์ มีศักยภาพสูงที่สุดในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ในภาคใต้ ในขณะที่ก๊าซชีวภาพมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
จากพลังงานหมุนเวียนของภาคใต้ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ภาคใต้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่ทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง 
เช่น ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่คงที่ การใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะชีวมวล และพื้นที่     
ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น รวมทั้งความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งต้อง
ศึกษาความเหมาะสมในเชิงวิศกรรมและทางเทคนิคในลำดับต่อไป 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาคใต้ตามแผน 
พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 (PDP2018) ซึ่งการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้จะพิจารณาเป้าหมายของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ตามแผน PDP2018 เฉพาะกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–2580 โดยใช้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน  
การผลิตไฟฟ้าของเชื้อเพลิง 6 ประเภท ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะ และน้ำ มีรายละเอียด 
แสดงดังตารางที่ 4 

 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 4  กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561–2580 
  

ประเภทพลังงานหมุนเวียน กำลังผลิตติดต้ัง (เมกะวัตต์) Dependable Ratio (ร้อยละ) กำลังผลิตจริง (เมกะวัตต์) 
แสงอาทิตย ์ 1,348 50.00 674 

ชีวมวล 271 80.00 217 
ลม 299 14.00 42 

ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 147 70.00 103 
ขยะ 73 59.09 43 
น้ำ 8 77.00 6 
รวม 2,146 - 1,085 

หมายเหตุ:  กำลังผลิตจริงคำนวณโดยการนำ กำลังผลิตติดตั้ง x Dependable Ratio   
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562  
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ตามแผน PDP2018 ในปี พ.ศ. 2580 ภาคใต้จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจริง
จากพลังงานหมุนเวียน ทั้งสิ้น 1,085 เมกะวัตต์ โดยต้องมีการผลิตติดตั้ง 2,146 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้า    
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ จากปี พ.ศ. 2561–2580 ซึ่งสามารถแสดงสัดส่วนของ
ประเภทของพลังงานหมุนเวียน แสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561–2580 
  

ประเภทพลังงานหมุนเวียน กำลังผลิตติดต้ัง (เมกะวัตต์) กำลังผลิตจริง (เมกะวัตต์) สัดส่วน (ร้อยละ) 
แสงอาทิตย ์ 1,348 674 62.00 

ชีวมวล 271 217 20.00 
ลม 299 42 4.00 

ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 147 103 9.40 
ขยะ 73 43 4.00 
น้ำ 8 6 0.60 
รวม 2,146 1,085 100.00 

 
ดังนั้น การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน

ในภาคใต้ทั้งหมดจึงมีความเป็นไปได้หากพิจารณาจากศักยภาพพลังงานหมุนเวียนและนโยบายหรือแผน PDP2018 ที่ให้
ความสำคัญและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยอาจดำเนินการในลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Plant: VSPP) คือ โรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนยังมีข้อจำกัดเป็นจำนวนมากและมีปัจจัยที ่ควบคุมไม่ได้หลายประการทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งภาครัฐต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนในภาคใต้ให้ชัดเจนและเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและกักเก็บไฟฟ้า รวมทั้ง  
การป้องกันมลพิษที่อาจเกิดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

3) กรณีที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน  
กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมาก

ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ และได้รับทั้งการคัดค้านและการสนับสนุนจากประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้หากพิจารณาเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน คือ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ  
ต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยไม่เกิดไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ และเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคาถูกและมีความเสถียร 
รวมทั้งในพื้นที่มีประชาชนบางส่วนให้การสนับสนุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ซึ่งการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จะก่อให้เกิดผลดีต่อทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ทำให้พ้ืนที่มีความ
เจริญมากยิ่งข้ึน ซึ่งช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมในพ้ืนที่ได้ (ข้อมูลจากการสานเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย)  

หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้  
ซึ่งต้องมีกำลังผลิตพึ่งได้ไม่ต่ำกว่า 2,500 เมกะวัตต์ ตามการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2580 
จากหลักการพัฒนาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) ในเรื่องความมั่นคง (Security) ซึ่งได้
กล่าวถึงประเด็นการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากเกินไป (กระทรวงพลังงาน , 2562) จึงได้กำหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื ้อเพลิงถ่านหินและ
พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะ และน้ำ) 

จากสถานการณ์ปัจจุบันหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ต้องมีการนำเข้าถ่านหิน  
จากต่างประเทศเพ่ือนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ ควบคู่ไปกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
หากพิจารณากำลังผลิตจริงที่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 โดยใช้เป้าหมายของการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนในปี พ.ศ. 2580 เท่ากับ 1,756.63 เมกะวัตต์ และต้องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์  
จึงจะเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินผสมผสานกับพลังงานหมุนเวียน 
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนการผลิตอย่างเหมาะสมของแต่ละประเภทเชื้อเพลิง รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดี 
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 

4) กรณีที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน  
กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยไม่ใช้เชื ้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งเชื ้อเพลิงที่นำมาใช้ประกอบด้วย  

ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล  ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะ และน้ำ) ซึ ่งปัจจุบันภาคใต้ 
มีโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าขนอม  
โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 2,406 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตจริงรวม 2,024 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความต้องการ
ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 กำลังผลิตในปัจจุบันยังไม่เพียงพอจึงต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภาคใต้สามารถพัฒนาให้ควบคู่กับโรงไฟฟ้าฐานได้ 
ดังนั้น ในกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ภาคใต้ควรก่ อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เชื้อเพลิง 
จากก๊าซธรรมชาติ โดยมีขนาดกำลังผลิตจริงไม่ต่ำกว่า 700 เมกะวัตต์ และกำหนดเป้าหมายของกำลังผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจยึดตามเป้าหมายของแผน PDP2018 ซึ่งจะมีกำลังผลิตจริง เท่ากับ 1,085 เมกะวัตต์ 
ในปี พ.ศ. 2580 จึงจะมีเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของภาคใต้ 
 
การประเมินทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
การประเมินทางเลือกการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เป็นขั้นตอนที่คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ จำนวน 4 ทางเลือกหลัก 6 ทางเลือกย่อย โดยขั้นตอน 
การประเมินทางเลือก แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย การประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
และการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เพ่ือนำผลการประเมินมาจัดลำดับทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ตามผลการประเมิน 

1. การประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
การประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ขั ้นตอนนี้เป็น

ขั้นตอนแรกในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ของการศึกษานี้ มีจำนวน
ทั้งสิ้น 4 ทางเลือกหลัก 7 ทางเลือกย่อย ได้แก่  

1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางเลือกในกรณีไม่ดำเนินการ (No Action Alternative) 
2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  

 3.1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ที่เพิ่มขึ้น) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื ้อเพลิง ถ่านหิน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40  
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น)  

3.2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยกำหนดให้การผลิตพลังงานหมุนเวียน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า  
ที่เพิ่มขึ้น) และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น) 

4) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการมีโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า  
ขนาดใหญ่) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ) และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเสริม 

4.1) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่ 4.1 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) และ
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น) 

4.2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่ 4.2 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) 
และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน) 

4.3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่ 4.3 การผสมผสาน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) 
เชื้อเพลิงถ่านหิน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น) และส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน (เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน) 

โดยการประเมินความไปได้ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาโดยวิเคราะห์
ในประเด็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตของภาคใต้ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561–2580) ซึ่งผลการประเมินพบว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
ในภาคใต้ในอนาคตได้ จึงไม่นำมาร่วมในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในขั้นต่อไป 
 

การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Setting) 
การกำหนดรายละเอียดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Setting) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด 

ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือก สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของโครงการ ประกอบด้วย 2 
ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าฐานและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยโรงไฟฟ้าฐานประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 
ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส่วนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนประกอบด้วย 6 ประเภท 
ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้า
จากลม การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) และการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  

1) โรงไฟฟ้าถ่านหิน   
การกำหนด Setting ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้กำหนดกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ขนาด 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขนาด 1,500 เมกะวัตต์ เชื้อเพลิงที่ใช้คือ ถ่านหินประเภทบิทูมนิัส 
(นำเข้าจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้) ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 2,381 ตัน/เมกะวัตต์/ปี เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
คือ เทคโนโลยีไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ (Ultra-supercritical: USC) ส่วนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษของโรงไฟฟ้า



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ถ่านหิน ประกอบด้วย ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dry Low NOX Burner) ระบบดักจับฝุ่นแบบ 
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) บำบัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated 
Carbon Injection: ACI) บำบัดปรอท (Hg) กระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: 
SCR) บำบัดไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) และกระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: 
FGD) บำบัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) 

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
การกำหนด Setting ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติได้กำหนดกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ขนาด 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LNG) 
ประมาณ 920 ตัน/เมกะวัตต์/ปี สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าคือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined 
Cycle Technology) โดยมีเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษประกอบด้วย ระบบการเผาไหม้ควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(Dry Low NOX Burner) และกระบวนการเลือกใช้เคมีแบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัด
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) 

3) การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลพิจารณาขนาดโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  

9 เมกะวัตต์ เนื่องจากการสำรวจพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีการติดตั้งจริงมักมีขนาดกำลังผลิตน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ 
จึงได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการสร้างและเพื่อให้สามารถกระจายโรงไฟฟ้าไปสู่ชุมชนต่าง ๆ 
โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวเน้นการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ เชื้อเพลิงจากยางพารา เช่น ปีกไม้ รากไม้ 
ประมาณ 17,760 ตัน/เมกะวัตต์/ปี และเชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมัน เช่น ลำต้นปาล์ม ทะลายปาล์ม ประมาณ 15,796 
ตัน/เมกะวัตต์/ปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าคือ การเผาไหม้โดยตรงแบบ Fixed Bed (Direct Combustion 
(Fixed Bed)) ส ่วนเทคโนโลย ีการบำบ ัดมลพิษ ประกอบด ้วย NOX Combustion Control ลดการเก ิด NOX  
ในกระบวนการเผาไหม้ Multi–cyclone หลักการอาศัยแรงเหวี่ยง Centrifugal Force (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่นสำหรับ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) และ Wet Scrubber (เทคโนโลยีบำบัดฝุ่นละเอียดและก๊าซพิษ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 

4) การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยมีขนาดโรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพเท่ากับ 2 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงคือก๊าซชีวภาพประมาณ 3,726 ตัน/เมกะวัตต์/ปี เนื่องจากจำเป็นจะต้อง
มีกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก๊าซชีวภาพที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าว  
ได้มาจากการหมักน้ำเสียจากโรงงานปาล์ม มูลสัตว์ และพืชพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าคือ เครื่องยนต์
ผลิตไฟฟ้าชนิดสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ส่วนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษประกอบด้วย Purification 
or Upgrading Biogas to Biomethane กระบวนการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
และความชื้น เพ่ือลดมลพิษและการกัดกร่อนเครื่องยนต์ และระบบกำจัดไซโลเซน (Siloxane Removal) 

5) การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โซล่าฟาร์ม 

และโซล่ารูฟท็อป ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมให้ความสนใจการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้า  
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีระบบการผลิตโซล่าเซลล์มีการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีราคาถูกลงอย่างมาก พลังงาน
แสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด เช่น บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย อาคาร
สำนักงานและโรงงานต่าง ๆ โดยคณะผู้ศึกษาได้กำหนดสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบด้วย โซล่าฟาร์มร้อยละ 50 และโซล่ารูฟท็อปร้อยละ 50 

สำหรับโซล่าฟาร์มที่มีการผลิตไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ต้องใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร/เมกะวัตต์ หรือ 
5 ไร่/เมกะวัตต์ ส่วนโซล่ารูฟท็อปกำลังผลิตขึ้นอยู่กับศักยภาพพื้นที่หลังคาในการติดตั้ง ซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ 10,000 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 32 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางเมตร/เมกะวัตต์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ หลังคาโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีพ้ืนที่เฉลี่ย
ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ตารางเมตร/แห่ง) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลังคาโรงแรมประมาณ 1,000 ตารางเมตร/
แห่ง หลังคาโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 10,000 ตารางเมตร/แห่ง และหลังคาห้างสรรพสินค้าประมาณ 10,000–
20,000 ตารางเมตร/แห่ง สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คณะผู้ศึกษาใช้ Solar Photovoltaic (PV) 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 340 วัตต์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น  
ไม่มีมลพิษเกิดขึ ้นในช่วงอายุการใช้งาน ยกเว้นเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกิดการชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน 
(ประมาณ 20–25 ปี) ซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่และต้องนำไปกำจัดด้วยเทคโนโลยี Recycle ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ
ศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6) การผลิตไฟฟ้าจากลม 
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากลม จากการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมคณะผู้ศึกษา 

ได้กำหนดความสูงของกังหันลมที่ 68 เมตร และใช้กำลังลมที่ความสูง 50 เมตร ทั้งนี้จำนวนกังหันต่อพื้นที่กำหนดให้
ติดตั้งห่างกันเป็นระยะ 5–10 เท่าของความสูงของกังหัน เพื่อลดผลกระทบจากกระแสลมวนที่เกิดจากกังหันที่อยู่
ใกล้ชิดกัน ปัจจุบันเทคโนโลยี Wind Turbine มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2 เมกะวัตต์/ต้น กังหันลม 
ใช้พ้ืนที่ 6.56 ไร่/เมกะวัตต์ ในการติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าจะใช้พ้ืนที่ 6.56 ไร่/เมกะวัตต์ หรือ 10,496 ตารางเมตร/
เมกะวัตต์ สำหรับมลพิษที ่เกิดขึ ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนั้น ไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 
แต่อาจจะส่งผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากใบพัดของกังหันลม รวมทั้งการจัดการกับวัสดุอุปกรณ์ของกังหันลม  
ที่ชำรุดที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

7) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) 
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ (ขนาดเล็ก) พิจารณาจากข้อมูลการศึกษาศักยภาพ

พลังงานน้ำชุมชนรอบเทือกเขาหลวง ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้กำหนดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก
ประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วศักยภาพน้ำและความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ
และฤดูกาลเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายทดน้ำกั้นลำน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับ
มลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็กนั้นไม่มีมลพิษเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

8) การผลิตไฟฟ้าจากขยะ  
การกำหนด Setting ของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ คณะผู ้ศึกษาได้กำหนดขนาดโรงไฟฟ้าขยะเท่ากับ  

9 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนประมาณ 21,286 ตัน/เมะกวัตต์/ปี หรือใช้เชื้อเพลิง RDF ประมาณ 7,046 ตัน/ 
เมกะวัตต์/ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโรงไฟฟ้าระดับชุมชนและเป็นการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน โดยการนำขยะ 
มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการกำหนดประเภทเชื้อเพลิงเน้นการใช้เชื ้อเพลิง  
เป็นขยะชุมชนและเชื ้อเพลิง RDF คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 60:40 ตามลำดับ สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าคือ  
การเผาไหม้โดยตรงแบบ Stroke (Direct Combustion (Stroke Type)) ส่วนเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษประกอบด้วย 
NOX Combustion Control ลดการเกิด NOX ในกระบวนการเผาไหม้ระบบเผาก๊าซพิษ (Exhaust Gas Combustion 
Chamber) เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) และไดออกซิน (Dioxins) กระบวนการเลือกใช้เคมี
แบบมีตัวเร่ง (Selective Catalytic Reduction: SCR) บำบัดไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) กระบวนการดักจับก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) บำบัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) และถุงกรองฝุ่น (Bag Filter)  
 

ตารางท่ี 6  สรุปจำนวนโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตติดตั้งแยกตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ประเภทเชื้อเพลิง รายละเอียด ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3.1 ทางเลือกท่ี 3.2 ทางเลือกท่ี 4.1 ทางเลือกท่ี 4.2 ทางเลือกท่ี 4.3 

ถ่านหิน จำนวน (โรง) - 1 - 1 - 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต)์ 

- 1,000 - 1,500 - 1,000 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

- 1,000 - 1,500 - 1,000 
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 33 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเภทเชื้อเพลิง รายละเอียด ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3.1 ทางเลือกท่ี 3.2 ทางเลือกท่ี 4.1 ทางเลือกท่ี 4.2 ทางเลือกท่ี 4.3 

ก๊าซธรรมชาต ิ จำนวน (โรง) - - 1 - 1 1 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

- - 1,000 - 1,500 1,000 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

- - 1,000 - 1,500 1,000 

ชีวมวลโดยใช้เชื้อเพลิงจาก
ยางพารา 

จำนวน (โรง) 22 13 13 9 9 4 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต)์ 

196 118 118 78 78 39 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

157 94 94 63 63 31 

ชีวมวลโดยใช้เชื้อเพลิง 
จากปาล์มน้ำมัน 

จำนวน (โรง) 48 29 29 19 19 9 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

429 257 257 172 172 85 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

343 206 206 137 137 68 

ก๊าซชีวภาพ จำนวน (โรง) 168 100 100 68 68 34 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

336 200 200 136 136 69 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต)์ 

235 140 140 95 95 48 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR FARM  
(และระบบกกัเก็บ
พลังงาน) 

จำนวน (โรง) 527 186 186 124 124 62 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต)์ 

2,635 930 930 620 620 310 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

1,318 465 465 310 310 155 

แสงอาทิตย์แบบ  
SOLAR ROOFTOP 

กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต)์ 

2,635 930 930 620 620 310 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

1,318 465 465 310 310 155 

ลม (และระบบกักเก็บ
พลังงาน) 

จำนวน (ต้น) 357 214 214 143 143 71 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

714 429 429 286 286 143 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

100 60 60 40 40 20 

น้ำ (ขนาดเล็ก) จำนวน (โรง) 43 29 29 14 14 8 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

21 14 14 7 7 4 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

15 10 10 5 5 3 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง 
ขยะชุมชน 

จำนวน (โรง) 11 7 7 5 5 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

102 61 61 41 41 20 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

60 36 36 24 24 12 

ขยะโดยใช้เชื้อเพลิง RDF จำนวน (โรง) 8 5 5 3 3 2 
กำลังผลิตติดต้ังรวม  
(เมกะวัตต์) 

68 41 41 27 27 14 

กำลังผลิตพึ่งพาได้  
(เมกะวัตต์) 

40 24 24 16 16 8 

หมายเหตุ: ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 70 และนำระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 34 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2. การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการ 

SEA โดยการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการศึกษานี้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งกลุ่ม
สนับสนุนพลังงานหลัก กลุ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน/เทคโนโลยี โดยคณะผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi–criteria Analysis: MCA) ซึ่งเป็นการใช้
คะแนนค่าถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดคูณกับค่าคะแนนจากผู้ประเมิน และนำคะแนนสุทธิมารวมผลการประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ทั้ง 6 ทางเลือก แสดงดังตารางที่ 7–13 

 
ตารางท่ี 7  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.000 0.021 0.000 
   1.2 การจ้างงาน 1.000 0.023 0.023 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.619 0.030 0.019 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.614 0.031 0.019 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.670 0.038 0.025 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 1.000 0.040 0.040 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.000 0.080 0.000 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.686 0.078 0.054 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.591 0.089 0.053 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.475 0.055 0.026 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.801 0.063 0.050 
   3.3 กากของเสีย 0.542 0.049 0.027 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.375 0.070 0.026 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.000 0.067 0.067 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.470 0.064 0.030 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.379 0.089 0.034 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.682 0.113 0.077 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.569 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
 
ตารางท่ี 8  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.252 0.021 0.005 
   1.2 การจ้างงาน 0.439 0.023 0.010 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.435 0.030 0.013 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 35 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.433 0.031 0.013 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.440 0.038 0.017 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.496 0.040 0.020 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.670 0.080 0.054 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.428 0.078 0.033 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.468 0.089 0.042 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.438 0.055 0.024 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.267 0.063 0.017 
   3.3 กากของเสีย 0.500 0.049 0.025 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.250 0.070 0.018 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.368 0.067 0.025 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.561 0.064 0.036 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.606 0.089 0.054 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.709 0.113 0.080 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.485 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
  
ตารางท่ี 9  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.678 0.021 0.014 
   1.2 การจ้างงาน 0.303 0.023 0.007 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.551 0.030 0.017 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.630 0.031 0.020 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.610 0.038 0.023 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.496 0.040 0.020 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.339 0.080 0.027 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.646 0.078 0.050 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.569 0.089 0.051 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.469 0.055 0.026 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.896 0.063 0.056 
   3.3 กากของเสีย 0.400 0.049 0.020 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.292 0.070 0.020 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.630 0.067 0.042 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.561 0.064 0.036 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 36 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.621 0.089 0.055 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.758 0.113 0.086 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.570 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
  

ตารางท่ี 10  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.393 0.021 0.008 
   1.2 การจ้างงาน 0.256 0.023 0.006 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.473 0.030 0.014 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.517 0.031 0.016 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.514 0.038 0.020 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.248 0.040 0.010 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 1.000 0.080 0.080 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.457 0.078 0.036 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.469 0.089 0.042 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.125 0.055 0.007 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.000 0.063 0.000 
   3.3 กากของเสีย 0.458 0.049 0.022 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.375 0.070 0.026 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.054 0.067 0.004 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.576 0.064 0.037 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.742 0.089 0.066 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.636 0.113 0.072 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.465 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
  

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2  
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 1.000 0.021 0.021 
   1.2 การจ้างงาน 0.103 0.023 0.002 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.555 0.030 0.017 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.618 0.031 0.019 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 37 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.613 0.038 0.023 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.248 0.040 0.010 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.504 0.080 0.040 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.673 0.078 0.052 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.571 0.089 0.051 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.406 0.055 0.022 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.943 0.063 0.059 
   3.3 กากของเสีย 0.600 0.049 0.029 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.292 0.070 0.020 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.445 0.067 0.030 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.712 0.064 0.046 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.803 0.089 0.071 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.745 0.113 0.084 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.599 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
  

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3  
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.916 0.021 0.019 
   1.2 การจ้างงาน 0.000 0.023 0.000 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.537 0.030 0.016 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.511 0.031 0.016 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.534 0.038 0.020 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.000 0.040 0.000 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 1.000 0.080 0.080 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.494 0.078 0.039 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.508 0.089 0.045 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.500 0.055 0.028 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.367 0.063 0.023 
   3.3 กากของเสีย 0.500 0.049 0.025 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.500 0.070 0.035 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.000 0.067 0.000 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.818 0.064 0.052 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.864 0.089 0.077 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 38 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 

ค่าคะแนน (1) ค่าน้ำหนัก (2) คะแนนสุทธิ (3) 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.667 0.113 0.075 

รวมคะแนนสุทธ ิ 1.000 0.550 
หมายเหตุ:  คะแนนสุทธิ (3) = ค่าคะแนน (1) x ค่าน้ำหนัก (2)  
  

ตารางท่ี 13  สรุปผลการเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ทางเลือก 
 

ตัวชี้วัด 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ทางเลือก 
ที่ 2 

ทางเลือก 
ที่ 3.1 

ทางเลือก 
ที่ 3.2 

ทางเลือก 
ที่ 4.1 

ทางเลือก 
ที่ 4.2 

ทางเลือก 
ที่ 4.3 

1. มิติเศรษฐกิจ 
   1.1 รายได้ในภาพรวมของภาคใต้ 0.000 0.005 0.014 0.008 0.021 0.019 
   1.2 การจ้างงาน 0.023 0.010 0.007 0.006 0.002 0.000 
   1.3 การประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยว 0.019 0.013 0.017 0.014 0.017 0.016 
   1.4 การประกอบอาชีพด้านประมง 0.019 0.013 0.020 0.016 0.019 0.016 
   1.5 การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 0.025 0.017 0.023 0.020 0.023 0.020 
   1.6 รายได้จากการขายวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง 0.040 0.020 0.020 0.010 0.010 0.000 
   1.7 ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 0.000 0.054 0.027 0.080 0.040 0.080 
2. มิติสังคม 
   2.1 การยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการผลิตไฟฟ้า 0.054 0.033 0.050 0.036 0.052 0.039 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชาชน 0.053 0.042 0.051 0.042 0.051 0.045 
3. มิติสิ่งแวดล้อม  
   3.1 คุณภาพน้ำ 0.026 0.024 0.026 0.007 0.022 0.028 
   3.2 คุณภาพอากาศ 0.050 0.017 0.056 0.000 0.059 0.023 
   3.3 กากของเสีย 0.027 0.025 0.020 0.022 0.029 0.025 
   3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ 0.026 0.018 0.020 0.026 0.020 0.035 
   3.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.067 0.025 0.042 0.004 0.030 0.000 
4. มิติความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
   4.1 ความเพียงพอของเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน 0.030 0.036 0.036 0.037 0.046 0.052 
   4.2 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 0.034 0.054 0.055 0.066 0.071 0.077 
   4.3 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดมลพิษ  0.077 0.080 0.086 0.072 0.084 0.075 

รวมท้ังสิ้น 0.569 0.485 0.570 0.465 0.599 0.550 
 
3. ผลการจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 
จากผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด คณะผู้ศึกษาได้นำคะแนนสุทธิ (ผลรวมของคะแนน) 

มาจัดลำดับทางเลือกตามคะแนนที่ได้ ผลการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ทางเลือก พบว่า 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 60 และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ร้อยละ 40 เป็นทางเลือกที่มีคะแนนสุทธิในลำดับที่ 1 รองลงมาคือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ร้อยละ 60 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ร้อยละ 100 เป็นทางเลือกที่มีคะแนนในลำดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งคะแนนสุทธิ
ของทางเลือกที่ 3.2 และทางเลือกที่ 2 มีคะแนนสุทธิใกล้เคียงกัน สำหรับทางเลือกที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 39 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ทั้งทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3  4.1 และ 3.1 ซึ่งมีการผสมผสานเชื้อเพลิงระหว่างถ่านหินกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น  
ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน มีคะแนนสุทธิอยู่ในลำดับ 4 ลำดับ 5 และลำดับ 6 ตามลำดับ (ตารางท่ี 14) 

 
ตารางท่ี 14  การจัดลำดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ทางเลือก ค่าคะแนนสุทธ ิ ลำดับ 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 60) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.599 1 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สดัส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้า  
ขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.570 2 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) โดยผลติไฟฟ้า   
จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นท้ังหมด 

0.569 3 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนร้อยละ 40) เชื้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) และผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 20) 

0.550 4 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล แสงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สดัส่วนร้อยละ 60) และมีการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้า  
ขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.485 5 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิง 
ถ่านหิน (สัดส่วนร้อยละ 60) และ  ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ประกอบด้วย ชีวมวล 
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม น้ำ และขยะ (สัดส่วนร้อยละ 40) 

0.465 6 

 
มาตรการเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ 

 
การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เป็นแนวทางหรือวิธีการดำเนินงาน

เพื่อช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
ขอบเขตและนำไปสู่สมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว (สำนักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) สำหรับการศึกษานี ้ คณะผู ้ศึกษาได้กำหนดมาตรการเพ่ือ 
ความยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ โดยพิจารณาตามมิติและตัวชี้วัดของการศึกษาตามทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ทางเลือก เพื่อช่วยให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
เพื่อความยั่งยืน และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ คือ “การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงและสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้า  
ในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชนและมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากร  
ของภาคใต้” โดยมาตรการเพื่อความยั่งยืนมีรูปแบบที่เน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบ
ทางบวกหรือประโยชน์และเน้นให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลด/บรรเทา (Reduce/Mitigate) 
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามทางเลือก ไม่ใช่เพียงมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบ  
แต่เพียงอย่างเดียว โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563) 

มาตรการส่งเสริม (Enhance) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ
จากการดำเนินงานตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 40 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

มาตรการลด/บรรเทาผลกระทบ (Reduce/Mitigate) เป็นแนวทางหรือวิธีการที ่ลดหรือบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ 
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้

การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ คณะผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษา  
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มิติและตัวชี้วัดของการศึกษาที่ครอบคลุม  
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความพร้อมด้านเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี การวิเคราะห์จากข้อเสนอแนะที่ได้มา
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจากนโยบาย แผน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนด  
เป็นมาตรการเพื่อความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติที่สอดคล้องกับผลกระทบทั้งเชิงบวก (ผลประโยชน์) และเชิงลบ 
(ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น)  

ตัวอย่าง นโยบาย แผน และข้อมูลสำคัญที่เก่ียวข้อง  
1) ร่างแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะปานกลาง พ.ศ.  

2565–2574 สำหรับมาตรการด้านพลังงานหมุนเวียน 
2) นโยบายและแผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561–2580 สำหรับมาตรการด้านเชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ 
3) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สำหรับมาตรการด้านการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า 
4) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษจากโรงไฟฟ้า สำหรับมาตรการด้านการลดและควบคุมมลพิษ

จากการผลิตไฟฟ้า 
5) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน/โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
สำหรับมาตรการด้านการลดและควบคุมมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า 

กระบวนการกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนนั้น คณะผู้ศึกษาได้จัดการสานเสวนา  รอบ 2/2 และรอบ 4 
โดยผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอแนะมาตรการ/แนวทาง/เงื่อนไขในการนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ในภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์และกำหนด
มาตรการเพื่อความยั่งยืนโดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) จากผู้เชี่ยวชาญในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน/เทคโนโลยี เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการตามผลกระทบของแต่ละ
ตัวชี้วัดตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ทางเลือก ซึ่งทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ 
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด ลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของการศึกษานี้ เริ ่มจากผู้เชี ่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบในแต่ละตัวชี้วัดตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ทางเลือก และกำหนด
มาตรการตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมสำหรับผลกระทบเชิงบวกหรือผลกระทบที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรการหลีกเลี่ยงหรือลด/บรรเทาผลกระทบสำหรับผลกระทบเชิงลบหรือผลเสีย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้  

สรุปผลกระทบที่สำคัญและมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญตามลำดับของแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
แสดงดังตารางที่ 15–20 และเปรียบเทียบมาตรการเพื่อความยั่งยืนของแต่ละทางเลือก แสดงดังตารางที่ 21 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 41 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 15  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
จากการขายวัตถดุิบเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- ส่งเสริมการรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ชัดเจนสำหรับนำมา 
ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

✓   

2. ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ 
และมลพิษทางน้ำ เป็นต้น (+) 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ (Smart Grid) 
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized generation: DG) รวมถึงระบบไฟฟ้า 
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) 

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 
1. ราคาค่าไฟฟ้าทีสู่งขึ้น (-)  - ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง (Freed-in Tariff: 

FiT) หรือระบบการให้เงินส่วนเพิม่รับซื้อไฟฟ้า 
 ✓  

2. ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
จากการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน (-) 

- ส่งเสริมและพัฒนาการตดิตั้งระบบแบตเตอรี่ และพัฒนา 
การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ที่มีการตอบสนอง
รวดเร็วเพื่อใช้เสริมบริการความมัน่คงสำหรับระบบไฟฟ้า 
(Ancillary Service) ทดแทนโรงไฟฟ้าหลัก 

 ✓  

3. การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม
จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (-) 

- ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

 
ตารางท่ี 16  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 
ส่ง

เส
ริม

 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 
ผลกระทบเชิงบวก 
1. สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
จากการขายวัตถดุิบเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- ส่งเสริมการรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ชัดเจนสำหรับนำมา 
ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

✓   

2. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุและทันสมัย 

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 
1. มีการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน (-) - สร้างการยอมรับของชุมชนด้วยการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน 
 ✓  

2. อาจเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (-)  

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารบำบัด กำจดั และควบคุม
มลพิษจากกระบวนการผลติไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย 

  ✓ 

- มีระบบการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 

  ✓ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 42 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

 - ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

 
ตารางท่ี 17  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

ผลกระทบเชิงบวก 

1. สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการ
ขายวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา้ (+) 

- ส่งเสริมการรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ชัดเจนสำหรับนำมาผลิต
พลังงานไฟฟ้า 

✓   

2. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

✓   

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าประเภท Gas 
Turbine แบบ Open Cycle ที่มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility)  
ในการเดินเครื่องสูง และมีประเภทของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 
และการซื้อขายก๊าซที่มีความยืดหยุ่น 

✓   

3. ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ 
และมลพิษทางน้ำ เป็นต้น (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารบำบัด กำจดั และควบคุม
มลพิษจากกระบวนการผลติไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

✓  ✓ 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ (Smart Grid) 
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized generation: DG) รวมถึงระบบไฟฟ้า 
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) 

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 
1. ราคาค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง (-)  - จัดตั้งตลาดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Exchange)  

เพื่อลดความเสีย่งด้าน supply และ price 
 ✓  

- ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง (Freed-in Tariff: 
FiT) หรือระบบการให้เงินส่วนเพิม่รับซื้อไฟฟ้า 

 ✓  

2. การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม
จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (-) 

- ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

- มีระบบการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 

  ✓ 

 
 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 43 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 18  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุและทันสมัย 

✓   

2. ราคาค่าไฟฟ้ามรีาคาต่ำ (+) - เลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพสูง โดยมีการทำสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับเหมืองถ่านหนิท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปรมิาณ 
การนำเขาถ่านหิน และการบริหารจัดการต่าง ๆ  

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 

1. มีการต่อต้านและคดัค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินจากความกังวลเกีย่วกับมลพิษ
จากโรงไฟฟ้าและการขนถ่ายเชื้อเพลิง
ถ่านหิน (-) 

- สร้างการยอมรับของชุมชนด้วยการส่งเสริมความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีถูกต้อง 

 ✓  

- กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท้ังจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินและการขนส่งถ่านหินอย่างรัดกุม 

 ✓  

2. อาจเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบตอ่
สุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อมจาก
การผลิตพลังงานไฟฟ้า (-)  

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารบำบัด กำจดั และควบคุม
มลพิษจากกระบวนการผลติไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย 

  ✓ 

- จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้สามารถติดตามโรค 
ที่เกิดจากมลพิษ มีระยะเวลาตดิตามและตรวจสุขภาพประชาชน
รอบโรงไฟฟ้าที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 ✓ ✓ 

- มีระบบการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 

  ✓ 

- ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

 
ตารางท่ี 19  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

ผลกระทบเชิงบวก 

1. ได้รับการยอมรบัจากประชาชน 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (+)  

- ส่งเสริมและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์จากทุกภาคส่วน 
เพื่อกำกับดูและการดำเนินการของโรงไฟฟ้า  

✓   

2. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

✓   

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าประเภท Gas 
Turbine แบบ Open Cycle ที่มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility)  
ในการเดินเครื่องสูง และมีประเภทของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 
และการซื้อขายก๊าซที่มีความยืดหยุ่น 

✓   



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 44 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

3. ลดการปลดปล่อยมลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ 
และมลพิษทางน้ำ เป็นต้น (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารบำบัด กำจดั และควบคุม
มลพิษจากกระบวนการผลติไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

✓  ✓ 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ (Smart Grid) 
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized generation: DG) รวมถึงระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) 

✓   

4. สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
จากการขายวัตถดุิบเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- ส่งเสริมการรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ชัดเจนสำหรับนำมา 
ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 
1. ราคาค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง (-)  - จัดตั้งตลาดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Exchange)  

เพื่อลดความเสีย่งด้าน supply และ price 
 ✓  

- ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง (Freed-in Tariff: 
FiT) หรือระบบการให้เงินส่วนเพิม่รับซื้อไฟฟ้า 

 ✓  

2. การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม
จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (-) 

- ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

- มีระบบการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 

  ✓ 

 
ตารางท่ี 20  สรุปผลกระทบและมาตรการเพ่ือความยั่งยืนที่สำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 
ส่ง

เส
ริม

 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 
ผลกระทบเชิงบวก 
1. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า (+) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุและทันสมัย 

✓   

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าประเภท Gas 
Turbine แบบ Open Cycle ที่มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility)  
ในการเดินเครื่องสูง และมีประเภทของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 
และการซื้อขายก๊าซที่มีความยืดหยุ่น 

✓   

ผลกระทบเชิงลบ 
1. มีการต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล 
โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าถ่านหนิ (-) 

- สร้างการยอมรับของชุมชนด้วยการส่งเสริมความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีถูกต้อง 

 ✓  

2. อาจเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (-) 

- พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยกีารบำบัด กำจดั และควบคุม
มลพิษจากกระบวนการผลติไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย 

  ✓ 

- จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้สามารถติดตามโรค 
ที่เกิดจากมลพิษ มีระยะเวลาตดิตามและตรวจสุขภาพประชาชน
รอบโรงไฟฟ้าที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 ✓ ✓ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 45 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ผลกระทบที่สำคัญ มาตรการที่สำคัญ 

ประเภทมาตรการ 

ส่ง
เส

ริม
 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ลด
/บ

รร
เท

า 

 - มีระบบการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 

  ✓ 

- ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพและคณุภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

  ✓ 

  
ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 

มาตรการ 
ทางเลือก 

มาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง มาตรการลด/บรรเทา 

ทางเลือกที่ 2 1. ส่งเสรมิการรบัซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ  
ให้ชัดเจนสำหรับนำมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบโครงขา่ย
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)  
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized Generation: DG) 
รวมถึงระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Microgrid) 

1. ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตาม 
ต้นทุนท่ีแท้จริง (Freed-in Tariff: FiT) 
หรือระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซือ้
ไฟฟ้า 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาการตดิตั้งระบบ
แบตเตอรี่ และพัฒนาการตอบสนอง 
ด้านโหลด (Demand Response)  
ที่มีการตอบสนองรวดเร็วเพื่อใช้เสริม
บริการความมั่นคงสำหรับระบบไฟฟ้า 
(Ancillary Service) ทดแทน
โรงไฟฟ้าหลัก 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

ทางเลือกที่ 3.1 1. ส่งเสรมิการรบัซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ  
ให้ชัดเจนสำหรับนำมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 
2. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุและทันสมัย 

1. สร้างการยอมรับของชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากถ่านหินท่ีถูกต้อง 

1. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี 
การบำบัด กำจดั และควบคุมมลพษิ 
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงและทันสมยั 
2. มีระบบการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 
3. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

ทางเลือกที่ 3.2 1. ส่งเสรมิการรบัซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ  
ให้ชัดเจนสำหรับนำมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 
2. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 
3. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าประเภท Gas Turbine 
แบบ Open Cycle ที่มีความยืดหยุ่น 

1. จัดตั้งตลาดการซื้อขาย 
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Exchange)  
เพื่อลดความเสีย่งด้านอุปทานและ
ราคา 
2. ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตาม
ตน้ทุนท่ีแท้จริง (Feed-in Tariff: FiT) 
หรือระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซือ้
ไฟฟ้า 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
2. มีระบบการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

มาตรการ 
ทางเลือก 

มาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง มาตรการลด/บรรเทา 

(Flexibility) ในการเดินเครื่องสูง  
และมีประเภทของสัญญาการซื้อขาย
ไฟฟ้าและการซื้อขายก๊าซทีม่ีความ
ยืดหยุ่น 
4. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี 
การบำบัด กำจดั และควบคุมมลพษิ
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบโครงขา่ย
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)  
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized Generation: DG) 
รวมถึงระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Microgrid) 

ทางเลือกที่ 4.1 1. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุและทันสมัย 
2. เลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพสูง  
โดยมีการทำสญัญาหรือบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับเหมืองถ่านหนิ 
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับปรมิาณการนำเขา้
ถ่านหิน และการบริหารจัดการต่าง ๆ 

1. สร้างการยอมรับของชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากถ่านหินท่ีถูกต้อง 
2. กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพท้ังจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
และการขนส่งถ่านหินอย่างรดักุม 

1. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี 
การบำบัด กำจดั และควบคุมมลพษิ 
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงและทันสมยั 
2. จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ 
เพื่อให้สามารถติดตามโรคที่เกิดจาก
มลพิษ มีระยะเวลาตดิตามและ 
ตรวจสุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟ้า
ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง 
3. มีระบบการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและ 
มีการรายงานผลการดำเนินการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชนอย่างสมำ่เสมอ 
4. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที ่
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

ทางเลือกที่ 4.2 1. ส่งเสรมิและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนสัมพันธ์จากทุกภาคส่วน  
เพื่อกำกับดูและการดำเนินการ 
ของโรงไฟฟ้า  
2. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 
3. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าประเภท Gas Turbine 
แบบ Open Cycle ที่มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ในการเดินเครื่องสูง และ

1. จัดตั้งตลาดการซื้อขาย 
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Exchange)  
เพื่อลดความเสีย่งด้านอุปทานและ
ราคา 
2. ปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าตาม
ต้นทุนท่ีแท้จริง (Feed-in Tariff: FiT) 
หรือระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซือ้
ไฟฟ้า 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
2. มีระบบการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและมีการ
รายงานผล 
การดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนอย่าง
สม่ำเสมอ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 47 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

มาตรการ 
ทางเลือก 

มาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง มาตรการลด/บรรเทา 

มีประเภทของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
และการซื้อขายก๊าซที่มีความยืดหยุ่น 
4. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี 
การบำบัด กำจดั และควบคุมมลพษิ
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบโครงขา่ย
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)  
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized Generation: DG) 
รวมถึงระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Microgrid) 
6. ส่งเสรมิการรบัซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ  
ให้ชัดเจนสำหรับนำมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

ทางเลือกที่ 4.3 1. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสดุและทันสมัย 
2. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าประเภท Gas Turbine 
แบบ Open Cycle ที่มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ในการเดินเครื่องสูง และ
มีประเภทของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
และการซื้อขายก๊าซที่มีความยืดหยุ่น 

1. สร้างการยอมรับของชุมชนด้วย 
การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ถ่านหินที่ถูกต้อง 

1. พิจารณาและเลือกใช้เทคโนโลยี 
การบำบัด กำจดั และควบคุมมลพษิ
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงและทันสมยั 
2. จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ 
เพื่อให้สามารถติดตามโรคที่เกิดจาก
มลพิษ มีระยะเวลาตดิตามและตรวจ
สุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟ้าที่
ชัดเจน และต่อเนื่อง 
3. มีระบบการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและมีการ
รายงานผล 
การดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนอย่าง
สม่ำเสมอ 
4. ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที ่
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบโรงไฟฟ้า 

 
การประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

การประเมินพื ้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ)  
ของพื้นที่ภาคใต้ คณะผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาที่เรียกว่า “เทคนิคซีฟ (Sieve Analysis)” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ 
หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับการพัฒนา (ตรีชาติ เลาแก้วหนู, 2561) โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือ และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินพื้นที่เหมาะสมที่ได้มาจาก
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศและข้อเสนอแนะจาก  
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 48 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การสานเสวนา รอบ 3 และใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlaying Mapping) พื้นที่ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ของแต่ละเกณฑ์
ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) จัดลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ 
(Saaty, 2008) จากนั้นจะรวมคะแนนของแต่ละพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกมาเปรียบเทียบความสำคัญและสรุปลำดับพื ้นที่  
ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยวิธีการศึกษาการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสม วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาโดยใช้
วิธีการระดมความคิดเห็น (Brainstorm) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษานี้ได้รวบรวมเกณฑ์
การพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) รายงานการศึกษาของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่
สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของต่างประเทศ (Dhandapani & Sambasivarao, 2014; North Western Energy, 
2015; Xu et al., 2015) รวมถึงการออกแบบและการวางแผนโรงไฟฟ้า (Garrett, 1996) และนำมาจากประเด็นสำคัญ
จากการสานเสวนา รอบ 3 จากผู ้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เป็นหลัก โดยเกณฑ์การประเมินพื ้นที่ ที ่เหมาะสมสำหรับ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ/วิศวกรรม  
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดคะแนนถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที ่เหมาะสม คณะผู้ศึกษาใช้ว ิธี  
การวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ (Saaty, 
2008) เนื่องจากแต่ละเกณฑ์มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแตกต่างกัน โดยผู้กำหนดคะแนนถ่วงน้ำหนัก  
ของเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในมิติต่าง ๆ จากภายนอกโครงการ และผู้ส่วนได้เสียในพื้นที่
ภาคใต้  

ขั ้นตอนที ่ 3 การพิจารณาศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพื ้นที ่ในภาพรวม วิเคราะห์โดยผู ้เช ี ่ยวชาญของ 
คณะผู้ศึกษาโดยพิจารณาเกณฑ์ในมิติกายภาพ/วิศวกรรมและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่เป็นหลักและใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlaying) คะแนนรวมของทุกเกณฑ์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพื่อกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสมมาก 
พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง พ้ืนที่เหมาะสมน้อย และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่มีศักยภาพ (ด้านสังคมและการบริหารจัดการ) วิเคราะห์
โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่ที ่มีศักยภาพ/ 
ความเหมาะสมในมิติทางสังคมและบริหารจัดการ  

ขั้นตอนที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาโดยประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multi–criteria 
Decision Making: MCDM) เพ่ือกำหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานของพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
การมีส่วนร่วมในการประเมินพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
 

การมีส่วนร่วมในการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ) ของพื้นที่ภาคใต้ ได้กำหนดวิธีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคใต้ คือ การสานเสวนา รอบ 3 
และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

1. สรุปประเด็นสำคัญจากการสานเสวนา รอบ 3 
การสานเสวนา รอบ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการและความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน

สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ความคืบหน้าของการดำเนินการ แนวทาง/ประเด็นในการพิจารณาพื ้นที่  
ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน/แนวทางพัฒนารูปแบบพลังงานไฟฟ้าทางเลือก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสม/บริบทที่ตั้งโรงไฟฟ้าฐาน/แนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือก ตลอดจนเงื่อนไข/  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

แนวทางการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่  
ซ่ึงจัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 พ้ืนที่ รวมจำนวน 4 วัน โดยคณะผู้ศึกษาได้กำหนดประเด็นหลักในการปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีการสานเสวนา รอบ 3 จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  

ประเด็นที่ 1 การยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้าฐาน เพ่ือศึกษาผลการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ประเภทของโรงไฟฟ้าฐานในพ้ืนที่  

ประเด็นที่ 2 ในกรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน/ก๊าซธรรมชาติ พ้ืนที่ใดมีความเหมาะสมในการก่อสร้าง 
และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้โครงการเกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อศึกษาพื้นที่ 
ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  

ประเด็นที่ 3 พลังงานหมุนเวียน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเภทของพลังงานหมุนเวียน 
ที่เหมาะสม และแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ีภาคใต้   

ประเด็นที่ 4 เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
จากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน และสามารถนำเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินพ้ืนที่เหมาะสมได้  

คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นจากการสานเสวนารอบ 3 ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ  
ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การยอมรับ/ประเภทของโรงไฟฟ้า ประเด็นที่ 2 พื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
และประเด็นที่ 3 แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  
ต่อการศึกษา และแบ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม และมีการสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของแต่ละเวทีการสานเสวนา ผลสรุปการสานเสวนา รอบ 3 ในแต่ละเวทีการสานเสวนา  
มีสาระสำคัญ แสดงดังตารางที่ 22 
 
ตารางท่ี 22  สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละเวทีจากการสานเสวนา รอบ 3 
 

ประเด็นสำคญั เวทีที่ 1 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เวทีที่ 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เวทีที่ 3 
จังหวัดกระบี ่

เวทีที่ 4 
สงขลา 

(1) การยอมรับ/
ประเภทของโรงไฟฟ้า 

- โรงไฟฟ้าฐานยังมี 
ความจำเป็นสำหรับภาคใต้  
ถ้าหากไฟฟ้าไม่เพียงพอ
จำเป็นต้องมีการกอ่สร้าง
เพิ่มเติมในพื้นที่ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ
ควรทำความเข้าใจกับชุมชน
อย่างจริงจัง และใช้เวลา
พอสมควร เพื่อให้ขอ้มูล
ข้อเท็จจริงต่อประชาชน 
อย่างรอบด้าน เพื่อให้
ประชาชนตัดสินใจ 
โดยปราศจากการชี้นำ  
และไม่สร้างความขัดแย้ง 
ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

- ประชาชนทีอ่ยูอ่าศัยบริเวณ
รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าต้องได้รับ
ประโยชน์สูงสุด นอกจาก 
การช่วยเหลือจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ควรได้รับส่วนลด
ค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 
ผู้รับผิดชอบโครงการควรให้
ข้อมูลพื้นฐานแกป่ระชาชน 
อย่างรอบด้าน ครบถ้วน  
และต่อเนื่องด้วยความจริงใจ 
ไม่ควรชี้นำประชาชนด้วยการ
ให้ข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
ในพื้นที่ขอให้เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการดำเนินการ สำหรับ
เช้ือเพลิงนั้น เป็นถ่านหิน 
หรือก๊าซธรรมชาติขึ้นอยูก่ับ 
การตัดสินใจของรัฐบาล  
และการพัฒนาพลังงาน 
ในจังหวัดกระบี่ ควรให้
ความสำคัญในทิศทาง 
ที่ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
เนื่องจากการทอ่งเที่ยว 
ในจังหวัดสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสามารถ
กระจายรายได้ให้กบัประชาชน 

- หากมีการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าฐานเกิดขึ้นในพื้นที่
ส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ  
มีรายได้สำหรับจุนเจือ
ครอบครัว ควรมีการบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนในพื้นที่  
และควรมีแนวทางเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นหลักประกัน 
ความปลอดภยัของประชาชน  

(2) พื้นที่ที่เหมาะสม
ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐาน 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน
ที่ตำบลเขาหัวควาย  
อำเภอพุนพิน เดิมเป็นโรงไฟฟ้า
สำรองและผลิตไฟฟ้าโดยใช้
น้ำมันเตา ดังนั้น โรงไฟฟ้าฐาน
ที่จังหวัดสุราษฎรธ์านีจึงไม่ใช่
เร่ืองใหม่สำหรับประชาชน 

- เสนอให้ใช้พื้นที่ 4,000 ไร ่
ที่อำเภอทับสะแก โดยพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ติดทะเลและ 
มีการสำรวจข้อมูล 
ความเหมาะสมต่อการสร้าง
ท่าเรือและการขนถ่ายเชื้อเพลิง 
ไว้ในเบื้องต้น  

- เสนอพื้นที่จำนวน 7,200 ไร่ 
ในตำบลคลองขนาน  
โดยปัจจบุันพื้นที่ดังกล่าว 
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์เดิม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ทั้งนี้  

- เสนอพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา  
โดยพื้นที่ดังกล่าวติดชายทะเล
ฝั่งอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม  
ยังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 50 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นสำคญั เวทีที่ 1 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เวทีที่ 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เวทีที่ 3 
จังหวัดกระบี ่

เวทีที่ 4 
สงขลา 

ในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมี
ความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าเดิม 

ได้เสนอแนะให้พื้นที่ดังกล่าว
สร้างเป็น “อุทยานพลังงาน” 
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ด้านพลังงานและส่งเสริม 
การท่องเท่ียวของจังหวัดกระบี ่

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอาชพี
และการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชาชน 

(3) แนวทาง 
การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนในพ้ืนที่
ภาคใต ้

- พลังงานหมุนเวยีนในพื้นที่
ภาคใต้ เป็นทรัพยากร 
ที่สามารถหาได้จากในพื้นที่ 
และสามารถทำให้เกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 
ทำให้ประชาชนสามารถ 
มีรายได้จากการขาย 
เช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า  
รวมทั้งมีการจ้างงานในพื้นที่ 
เกิดการกระจายรายได้ 
สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้ง ในอนาคตเทคโนโลย ี
ในการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมุนเวียน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้พลังงานหมุนเวียน 
อาจเป็นพลังงานหลักหรือ
พลังงานฐานได้  

- พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่อาจ 
มีความเหมาะสมมากที่สุด 
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เช้ือเพลิงขยะและชีวมวล
สามารถดำเนินการได ้
โดยควรดำเนินการควบคู่กับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน  
ส่วนโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง 
ชีวมวล ชุมชนต้องเป็นเจ้าของ
หรืออยา่งน้อยต้องเป็นหุ้นส่วน
ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
เช้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าได้และเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างแทจ้ริง  

 

- ควรบูรณาการแผน 
การพัฒนาพลังงานหลักและ
พลังงานหมุนเวียนภายใต้
วิสัยทัศน์ Andaman Go 
Green โดยทุกภาคส่วน 
ในจังหวัดกระบี่ร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสม 
ของจังหวัดกระบี ่เพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน 
ทั้งพลังงานหลักและพลังงาน
หมุนเวียน เนื่องจากจังหวัด
กระบี่มีแหล่งวัตถุดิบสำหรับ
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมี
ศักยภาพในการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนได้ทุกรูปแบบ  
หากนโยบายของภาครัฐ 
มีความชัดเจนและส่งเสริม 
การพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน
จังหวัดกระบี่สามารถนำ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที ่
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้

- เสนอให้มีการยกระดับ
พลังงานหมุนเวียนเป็น
พลังงานหลัก เช่น การพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้จากการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรหรือ
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน   

 
2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติ) 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า  

ก๊าซธรรมชาติ) เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับการยอมรับโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ตลอดจนความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ โดยได้กำหนดพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
และความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2) พื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3) พื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ และ 4) พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสำรวจความคิดเห็นแบ่งเป็น 
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า ดังนี้ 

1) ระดับจังหวัด เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมของจังหวัด เพื ่อให้ทราบ  
ความคิดเห็นของประชาชนที่ครอบคลุมประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview)  

2) ระดับพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านับว่า  
เป็นผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน เนื ่องจากมีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจาก  
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 51 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ในภาพรวมจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) พบว่า ในประเด็นการยอมรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่
ให้การยอมรับมากที่สุด โดยเฉลี่ยของจำนวนคนที่ยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็น ร้อยละ 76.3 รองลงมา 
คือ จังหวัดสงขลา ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 39.8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 37.5 และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 35.6 ตามลำดับ ในส่วนการยอมรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การยอมรับมากที่สุด โดยเฉลี่ยของจำนวนคนที่ยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น ร้อยละ 90.6 รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 79.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 75.3 และจังหวัดสงขลา ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 61.5 ตามลำดับ จากค่าเฉลี่ยการสำรวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายให้ 
การยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน (แสดงดังตารางที่ 23) 

 
ตารางท่ี 23  สรุปการยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

 
การคัดเลือกเกณฑ์สำหรับการประเมินพื้นที่เหมาะสม 
 

การประเมินพื้นที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือ และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินพื้นที่เหมาะสม 
โดยอ้างอิงตามการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ การสานเสวนาผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
เป้าหมายใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlaying Mapping) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ของแต่ละเกณฑ์ ร่วมกับเทคนิค
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั ้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) เพื ่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์  
(Saaty, 2008) เนื่องจากแต่ละเกณฑ์มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่ที ่เหมาะสมแตกต่างกันไป ลำดับความสำคัญ  
ของเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นจะถูกวิเคราะห์ร่วมกับคะแนนของแต่ละองค์ประกอบของแต่ละเกณฑ์ ได้เป็นคะแนนรวมของ 
แต่ละพื้นที่ที ่ถูกคัดเลือกมาจากขั้นตอนก่อนหน้านั ้น เพื่อเปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละพื้นที่ทางเลือกที ่ได้  
มีการกำหนดไว้ ทำให้สามารถสรุปลำดับพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานได้ 

การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพื ้นที่ที ่เหมาะสมได้นำมาจากผลศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี ่ยวข้อง  
โดยการศึกษานี้ได้รวบรวมเกณฑ์การพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่  
ที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 2560) รายงานการศึกษาของ
ต่างประเทศที่เกี ่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของต่างประเทศ (Dhandapani & 
Sambasivarao, 2014, North Western Energy, 2015, Xu et al., 2015) รวมถึงการออกแบบและการวางแผน
โรงไฟฟ้า (Garrett, 1996) และนำมาจากผลการสานเสวนาผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา
เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 
มิติกายภาพ/วิศวกรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม  
 

พื้นที่การสำรวจ 
ความคิดเห็น 

การยอมรับต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (ร้อยละ) 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ค่าเฉลี่ย  ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ค่าเฉลี่ย  
ประจวบคีรีขันธ์ 50.1 24.8 37.5 85.5 65.0 75.3 
สงขลา 46.3 33.3 39.8 78.7 44.3 61.5 
กระบี่ 62.2 90.3 76.3 79.7 79.4 79.5 
สุราษฎร์ธานี 48.8 22.5 35.6 81.5 99.8 90.6 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 52 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 24  เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยทั่วไปและแหล่งที่มา 
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การพิจารณา 

ด้านกายภาพ/
วิศวกรรม 
 

การจัดหาเช้ือเพลิง (Supply of Fuel)  ✓ ✓ ✓ ✓  ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ลักษณะทางธรณีวิทยา และประเภทของดิน 
(Geology and Soil Type) 

   ✓  ✓ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 

แหล่งน้ำ (Availability of Water)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  
การได้มาของพื้นที่ (Availability of Land) ✓ ✓  ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคมนาคม 
(Transportation Facilities) 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ใช้เป็นเกณฑ์ 

ความลาดชัน (Slope)  ✓  ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  
การขนส่งเช้ือเพลิงทางน้ำ (ความลึกของ 
น้ำทะเลชายฝั่ง และที่ตั้งใกล้ชายฝั่งทะเล) 

✓ ✓     ใช้เป็นเกณฑ์  

ความใกล้จากศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า 
(Nearness to Load Centers) 

   ✓   ไม่ใช้เป็นเกณฑ์  

สภาวะเกินพิกัดของการส่งไฟฟ้า 
(Transmission Congestion) 

    ✓  ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 

ความพร้อมในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า 
(Transmission Grid Accessibility) 

 ✓ ✓  ✓  ใช้เป็นเกณฑ์  

การถ่ายเทน้ำเสีย (Waste Water Effluent)  ✓     ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
การเข้าถึงพื้นที่เมืองหรือชุมชน (Urban 
Accessibility 

   ✓   ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 

มิติเศรษฐกิจ 

ความจำเป็น/ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ✓ ✓     ใช้เป็นเกณฑ์ 
ต้นทุนที่ดิน (Land Acquisition Cost)     ✓ ✓ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ต้นทุนเชื้อเพลิง     ✓ ✓ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ความจำเป็น/ความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
(Need of Power) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  

กรรมสิทธิ์ที่ดิน     ✓  ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 

มิติสังคม 

พื้นที่ชุมชนหนาแน่น/จำนวนประชากร 
ในพื้นที่  

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  

จำนวนประชากรทีย่้ายถิ่น (Number of 
Relocation) 

✓  ✓ ✓   ใช้เป็นเกณฑ์ 

ความต้องการ/ยอมรับของชุมชน ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  
พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์   ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ✓ ✓     ใช้เป็นเกณฑ์   
พื้นที่ที่มีข้อจำกัดหรือขัดกับกฎหมายการใช้ที่ดิน ✓ ✓  ✓ ✓  ใช้เป็นเกณฑ์  

มิติสิ่งแวดล้อม 

ความเส่ือมโทรมทางสิ่งแวดล้อม/มลพิษ ✓ ✓   ✓  ใช้เป็นเกณฑ์  
ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use 
Impact) 

    ✓ ✓ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 

พื้นที่อนุรักษ ์ ✓ ✓  ✓ ✓  ใช้เป็นเกณฑ์  
พื้นที่ประสบภยัธรรมชาติรุนแรงซ้ำซ้อน เช่น 
น้ำท่วม แผ่นดินไหว 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์  

พื้นที่อ่อนไหวต่อระบบนิเวศ (Ecologically 
Sensitive Areas) 

✓  ✓ ✓  ✓ ใช้เป็นเกณฑ์ 

การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset)     ✓  ไม่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ที่มา: 1. Garrett, S. M. (1996). Power Plant Planning and Design. In L. F. Drbal, P. G. Boston, & K. L. Westra (Eds.), 

Power Plant Engineering (pp. 809-828). Boston, MA: Springer US. 
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 6  ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ 
ครั้งนี้ได้ประยุกต์แนวทางของเทคนิคซีฟ (Sieve Analysis) โดยสามารถกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์ที่กล่าวมา ร่วมกับข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมจากการเสวนา การลงพื้นที่และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (แสดงดังภาพที่ 6) 

 
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในภาพรวม  
วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาระดับศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (โรงไฟฟ้า

เชื้อเพลิงถ่านหินและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ) ในภาพรวมของภาคใต้ ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ในอนาคตด้วย  

 ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณาความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในภาพรวม 
 

พ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
- ป่าสงวนแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
- เขตอุทยานแห่งชาติ 
- พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ำช้ันที่ 1เอ และ 1บ ี

เกณฑ์มิติกายภาพ/วิศวกรรม 
- การขนส่งเช้ือเพลงิทางน้ำ 
- การขนส่งทางน้ำ  
- การเข้าถึงแหลง่น้ำ  
- การเข้าถึงระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสูง  
- ความลาดชันของพื้นที่  
- พื้นที่ชุมชน 

เกณฑ์มิติสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ชุ่มน้ำ  
- คุณภาพอากาศ  
- คุณภาพน้ำ  
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก  
- พื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม 
- พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว 

วิเคราะห์โดยการซอ้นทับ (Overlaying) แต่ละเกณฑร์่วมกบัการพจิารณา
คะแนนค่าความสำคัญของแต่ละมิติและเกณฑ์ด้วยเทคนิค AHP 

ระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการก่อสร้างโรงฟฟ้าฐานในพ้ืนท่ีภาคใต ้
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานสูง 
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานปานกลาง 
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานน้อย 
- พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณาความเป็นไปได้ของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
(ด้านสังคมและการบริหารจัดการ) 

การต้องการของชุมชนในพื้นที ่

พื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือมีโครงการ
ของหน่วยงานของรัฐ 

ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 

ไม่เป็นพื้นที่ห้ามดำเนินการ
โรงไฟฟ้าบางประเภท 

ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ของแต่ละพื้นที ่

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
และเป็นไปได ้
ในการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับความเหมาะสม 
ของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได ้

การให้คะแนนระดบัความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ ์
 

การกำหนดคา่นำ้หนักความสำคญัของแต่ละเกณฑ์ 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีและผูเ้ชี่ยวชาญ โดยเทคนิค AHP 

มิติกายภาพ/วิศวกรรม 
- ความพร้อมในการขนสง่/

จัดส่งเช้ือเพลิงทางน้ำ 
- ความพร้อมในการขนสง่

ทางบก 
- ความเป็นไปได้ในการจัดสง่

เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
- การเข้าถึงแหลง่น้ำ 
- การเช่ือมต่อระบบสายส่ง 

มิติเศรษฐกิจ 
- ความจำเป็นที่ต้องมี

โรงไฟฟ้าฐานในพื้นที ่
- ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของ 

จังหวัดที่ต้ังโรงไฟฟ้าและ 
จังหวัดใกล้เคียง 

มิติสังคม 
- การยอมรับจากประชาชน 
- จำนวนประชากรในพื้นที่

ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 
- จำนวนประชาชนที่ต้อง 

ย้ายที่อยู่จากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

มิติสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม 

ระดับคะแนนความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฐาน 

https://www.egat.co.th/thepa/EHIA/
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การพิจารณาระดับศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในระดับภาค เป็นการ
พิจารณาในมิติกายภาพและสิ ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที ่ ตำแหน่งที ่ตั้ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น ประกอบด้วยเกณฑ์
พื้นที่ที ่ไม่เหมาะสมก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ตามกฎหมาย จำนวน 4 เกณฑ์ จากนั้นจึงพิจารณาระดับความเหมาะสม 
ของพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ตามคะแนนและค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์
ด้านกายภาพ/วิศวกรรม จำนวน 6 เกณฑ์ และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 เกณฑ์ การคำนวณหาค่าน้ำหนัก 
ของเกณฑ์ที่ใช้เป็นการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมนั้น เป็นการให้คะแนนการให้ค่าน้ำหนักตามวิธีการของ
กระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process; AHP) (Saaty, 1988) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กายภาพ/วิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม   

AHP เป็นเทคนิคการเปรียบเทียบแบบสองทางเป็นประโยชน์ต่อนักวิเคราะห์ที่จะมุ่งเน้นไปแต่ละองค์ประกอบ
หรือปัจจัยในเวลาเดียว การเปรียบเทียบเกณฑ์ต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pair–wise Comparison)  
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเพื่อกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญระหว่างเกณฑ์เป็นคู่  ๆ โดยใช้ตัวเลขแทนค่าเพื่อนำไปสู่ 
การคำนวณค่าคะแนนความสำคัญระหว่างเกณฑ์แต่ละคู่ การคำนวณค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency 
Index: C.I.) และนำไปสู ่ค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R.) เมื ่อคำนวณค่าน้ำหนัก
ความสำคัญสำหรับมิติและเกณฑ์ จากนั้นจึงดำเนินการซ้อนทับข้อมูล (Overlaying) คะแนนรวมของทุกเกณฑ์ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือกำหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 4 ระดับ ได้แก่ 
พื้นที่เหมาะสมมาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่เหมาะสมน้อย และพื้นที่ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับจัดกลุ่มระดับ
ศักยภาพ/ความเหมาะสมพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตามวิธี Natural Break (Jenks)  
ซึ่งเป็นการแบ่งช่วงชั้นสำหรับพื้นที่ที่อิงจากการจับกลุ่มของข้อมูลแบบธรรมชาติ ค่าตัวแบ่งกลุ่มใช้เป็นตัวกำหนด  
ค่าที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มได้ดีที่สุด ช่วยเพ่ิมความแตกต่างระหว่างแต่ละช่วงชั้น (Jenks, 1967) ซ่ึงลดค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ของแต่ละชั้นข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงชั้น  
 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ (ด้านสังคมและการบริหารจัดการ)  
วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในมิติทางสังคมและ

บริหารจัดการซึ่งเป็นมิติที่มีความสำคัญมาก เป็นการกลั่นกรองจากพื้นที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมให้ได้พื้นที่  
ที่มีความเป็นไปได้จริงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้   

จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมในขั้นตอนที่ 1 นั้น ขั้นตอนที่ 2 จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมดังกล่าวในมิติทางสังคมและบริหารจัดการโดยพิจารณา
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่ หรือพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือมีโครงการของหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นพื้นที่ห้าม
ดำเนินการโรงไฟฟ้าบางประเภทตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งไม่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้
ของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสม (ด้านสังคมและการบริหารจัดการ) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพื้นที่ที ่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมและมีความ

เป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน และพื้นที่สำหรับ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ    

ขั้นตอนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ/ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อจัดลำดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยใช้เกณฑ์พิจารณา 4 
มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ/วิศวกรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ MCDM และ AHP ในการ



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 55 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ให้คะแนนค่าน้ำหนักแต่ละมิติและเกณฑ์การประเมินของแต่ละมิติ เช่นเดียวกันกับในขั้นตอนที่ 1 โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 
2 ระดับ ได้แก่ ระดับมิติและระดับเกณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 

- ระดับมิติ 4 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ/วิศวกรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม  
- ระดับเกณฑ์มีจำนวน 11 เกณฑ์สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
เมื่อคำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญสำหรับมิติและเกณฑ์แล้ว นำไปจัดทำข้อมูลเพ่ือการกำหนดระดับความเหมาะสม

ของพ้ืนที่สำหรับพัฒนาพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน โดยนำคะแนนของแต่ละเกณฑ์คูณกับค่าความสำคัญจะได้คะแนนรวม
ของแต่ละหน่วยพื้นที่   

 
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ในภาพรวม (ขั้นตอนที่ 1) 
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแสดง  

ดังตารางที ่25 และตารางที่ 26 
 

ตารางท่ี 25  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
 

ระดับความเหมาะสม เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างสูง 2,302,847 4.78 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างปานกลาง 4,191,377 8.70 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างน้อย 987,630 2.05 
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้าง 40,694,900 84.47 

 
ตารางท่ี 26  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ 
 

ระดับความเหมาะสม เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างสูง 14,067,612 29.20 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างปานกลาง 8,638,092 17.93 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างน้อย 3,097,765 6.43 
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้าง 22,373,285 46.44 

 
พ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในภาคใต้แสดงดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8 

 
 

  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 56 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7  ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 57 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ 
 
  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 58 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การพิจารณาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ (ขั้นตอนที่ 2) 
ในขั้นตอนที่ 1 นั้นได้ศึกษาพบพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาพรวม โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ออกเป็น 4 ระดับ ดังรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 7 และภาพที ่8 
เมื่อพิจารณาความต้องการของชุมชนจากการสานเสวนานั้น พบว่ามีพื้นที่ 3 พื้นที่ที ่ชุมชนต้องการให้มี 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ของตนเอง ได้แก่ พื้นที่ทับสะแก พื้นที่เทพา และพื้นที่เหนือคลอง นอกจากนี้  
เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีการใช้พื้นที่เป็นโรงไฟฟ้าอยู่แล้วหรือเป็นพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ จะมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานมาก ส่งผลให้การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะช่วยลดภาระค่าลงทุน และขั้นตอนในการจัดหาที่ดิน และมีพื้นที่ที่ 4 คือพื้นที่ที่ตำบล
เขาหัวควาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยสรุปพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้มี 4 พื้นที่ ดังนี้ (ภาพที่ 9 แสดงตำแหน่งของพ้ืนที่ทัง้ 4 พื้นที่) 

พื้นที่ที ่1 พื้นที่ทับสะแก พื้นที่ในตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อที่ 4,000 ไร่ โดยพบว่าพื้นที่อยู่ในระดับศักยภาพ/ความ
เหมาะสมสูงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จากการพิจารณาศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพื้นที่
ในภาพรวม (ข้ันตอนที่ 1) 

พื้นที่ที่ 2 พื้นที่เทพา พื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ครอบคลุมเนื้อที่ 2,960 ไร่  
โดยพบว่าพื้นที่อยู่ในระดับศักยภาพ/ความเหมาะสมสูงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จากการ
พิจารณาศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในภาพรวม (ข้ันตอนที่ 1) 

พื้นที่ที่ 3 พื้นที่เหนือคลอง พื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ว่าง
ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของโรงไฟฟ้ากระบี่คลอบคุลมเนื้อที่ประมาณ 7,200 ไร่ ในปัจจุบัน (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) โดยพบว่าพื้นที่อยู่ในระดับศักยภาพ/ความเหมาะสมปานกลาง สำหรับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จากการพิจารณาศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในภาพรวม (ข้ันตอนที่ 1) 

พื้นที่ที่ 4 พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย พื้นที ่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ในปัจจุบัน โดยพบว่าพื้นที่อยู่ในระดับศักยภาพ/
ความเหมาะสมสูงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและไม่มีความเหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากการพิจารณา
ศักยภาพ/ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ในภาพรวม (ข้ันตอนที่ 1)   

เมื่อพิจารณาในประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าทั้ง 4 พื้นที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที ่มี 
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดของทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่ที่ 4 พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น 
อยู่ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยกำหนดห้ามประเภทชนิดของโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิตพลังไฟฟ้าจากถ่านหินและโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ 
ดังนั้นพื้นที่ท่ี 4 จึงไม่ได้นำมาพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 
 
 
 
 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 59 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9  แผนที่แสดงตำแหน่งของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในภาคใต้ 
 

พื้นที่ที่ 1 พื้นที่ทับสะแก 

พื้นที่ที่ 2 พื้นที่เทพา 

พื้นที่ที่ 4 พื้นที่ตำบลเขาหัวควาย 

พื้นที่ที่ 3 พื้นที่เหนือคลอง 
 

พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 60 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การเปรียบเทียบความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน (ขั้นตอนที่ 3) 
การเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ทางเลือกสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานแสดงดังตารางที่ 27  

 

ตารางท่ี 27  การเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ทางเลือกสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนท่ีสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

พื้นที่ที่ 1 
พื้นที่ทับสะแก 

พื้นที่ที่ 2 
พื้นที่เทพา 

พื้นที่ที่ 3 
พื้นที่เหนือคลอง 

พื้นที่ที่ 4 
พื้นที่เขาหัวควาย 

ท่ีตั้งโครงการ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล 
เป็นพื้นที่ของ กฟผ.  
เน้ือที่ 4,000 ไร่ พื้นที่
ราบใกล้ชายฝั่งทะเล 
อ่าวไทย พื้นที่ติดทะเล
กว้างประมาณ 2 
กิโลเมตร และอยู่ใน 
ผังเมืองประเภทพื้นที่
อนุรักษ์ป่าไม้บางสว่น
และพื้นที่ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม 

พื้นที่รายชายฝั่งทะเล 
เป็นพื้นที่เกษตรและ 
พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
2,960 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ
ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
พื้นที่ติดทะเลกว้าง
ประมาณ 1.5–2.0 
กิโลเมตร และอยู่ใน 
ผังเมืองเป็นพื้นที่ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

พื้นที่ราบติดคลองปกาสัย 
โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 
7,200 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขต
ป่าสงวนและใกลก้ับพื้นที่
ชุ่มน้ำ Ramsar Site 
 

เป็นพื้นที่ของ กฟผ.  
พื้นที่ราบหา่งจากฝั่งทะเล 
อ่าวไทยประมาณ 20 
กิโลเมตร ครอบคลุม 
เน้ือที่ประมาณ 200 ไร่ 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีทีก่ำหนด
ห้ามก่อสร้างโรงงาน 
ผลิตพลังงานไฟฟา้ 
จากพลังงานความร้อน 
เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟา้ 
จากถา่นหินและโรงงาน 
ผลิตไฟฟา้จากนิวเคลียร์ 

มิติกายภาพ/วิศวกรรม 
1.1) ความพร้อม 
ในการขนส่งเชื้อเพลิง 
ทางน้ำ 

พื้นที่มีน้ำลกึมากกว่า 7 
เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง
เป็นระยะ 0.8 กิโลเมตร 

พื้นที่มีน้ำลกึมากกว่า 7 
เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง
เป็นระยะ 3 กิโลเมตร 

พื้นที่มีน้ำลกึมากกว่า 7 
เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ระยะมากกวา่ 10 
กิโลเมตร 

พื้นที่มีน้ำลกึมากกว่า 7 
เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ประมาณ 50 กิโลเมตร 

1.2) ความเป็นไปได ้
ในการจัดส่งเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาต ิ

พื้นที่สามารถพัฒนา 
การส่งกา๊ซจากอ่าวไทย
ได้จากโครงการสถานี 
เก็บรักษาและแปรสภาพ
ก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ 
แบบลอยน้ำ (FSRU)  
ในพื้นที่อา่วไทยตอนบน
ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มี
แผนชัดเจนในการพฒันา
โครงการขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติในขณะน้ี   

พื้นที่สามารถพัฒนา 
การส่งกา๊ซจากอ่าวไทย
ได้จากโครงการสถานี 
เก็บรักษาและแปรสภาพ
ก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ 
แบบลอยน้ำ (FSRU)  
ในพื้นที่อา่วไทยตอนลา่ง
ได้  อย่างไรกต็ามยังไม่มี
แผนชัดเจนในการพฒันา
โครงการขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติในขณะน้ี 

สภาพพื้นที่ของพื้นที่
เหนือคลองน้ันอยู่ใน 
ฝั่งอันดามัน จึงมีระยะ
ทางไกลจากการส่ง 
ก๊าซธรรมชาติจากทาง 
ฝั่งอ่าวไทย และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติจาก
สาธารณรัฐเมียนมาร์  
ในปัจจุบันยังไม่มีแผนใน
การจัดหากา๊ซธรรมชาติ
จากแหล่งอื่น 

ปัจจุบัน ปตท. มีโครงการ
ขนส่งก๊าซมายังโรงไฟฟา้ 
สุราษฎร์ธานี และวางแผน
เริ่มเข้าระบบในปี พ.ศ. 
2570 
 

1.3) ความพร้อม 
ในการขนส่งทางบก 

อยู่ติดถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4  
ทางหลวงชนบทหมายเลข 
1048 

อยู่ติดถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 43 
ทางด้านทิศใต้ของพื้นที ่

อยู่ใกล้ทางหลวงชนบท
หมายเลข 4036  
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 

อยู่ติดถนนทางหลวง
หมายเลข 401 

1.4) การเขา้ถึง 
แหล่งน้ำ 

อยู่ติดทะเลชายฝั่งอา่วไทย อยู่ติดทะเลชายฝั่งอา่วไทย อยู่ใกล้กับคลองและ
แหล่งเก็บน้ำ 
 

อยู่ติดแม่น้ำตาปี 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 61 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนท่ีสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

พื้นที่ที่ 1 
พื้นที่ทับสะแก 

พื้นที่ที่ 2 
พื้นที่เทพา 

พื้นที่ที่ 3 
พื้นที่เหนือคลอง 

พื้นที่ที่ 4 
พื้นที่เขาหัวควาย 

1.5) การเชื่อมตอ่ 
กับระบบสายส่ง 

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ในตำบลนาหูกวาง อำเภอ
ทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สามารถเชื่อมโยงระบบ
สายส่งไฟฟา้ 500 kV  
จากพื้นที่ทับสะแกไปยัง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV 
บางสะพาน 2 ระยะห่าง
โดยประมาณ 13 กิโลเมตร 

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ในตำบลปากบาง  
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
สามารถเชื่อมโยงระบบ
สายส่งไฟฟา้ 500 kV  
จากพื้นที่เทพาไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 
ระยะทางประมาณ 70 
กิโลเมตร และโรงไฟฟา้ 
จะนะ ประมาณ 30 
กิโลเมตร 

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ในตำบลคลองขนาน  
อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี สามารถ
เชื่อมโยงระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 230 kV จาก
โรงไฟฟ้ากระบ่ีไปยัง
สถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบ่ี
ในโครงการ 

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ในตำบลเขาหัวควาย  
อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ในพื้นที่อยู่แล้ว สามารถ
เชื่อมกับระบบไฟฟ้า 500 
kV ภายในโครงการ 
เน่ืองจากเป็นโรงไฟฟ้าเดิม 
สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ในพื้นที่ ได้แก่ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี 
(สฟ. สุราษฎร์ธานี 2) 
จำนวน 2 สถานี และ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงพุนพิน 
(สฟ. พุนพิน) 

มิติเศรษฐกิจ 

2.1) ความจำเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้าฐานในพื้นที ่

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
นาหูกวาง อยู่ห่างจาก
โรงไฟฟ้าราชบุรีและ
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
ประมาณ 270 กิโลเมตร  

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้
ตำบลปากบาง อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 
อยู่ห่างจากโรงไฟฟา้จะนะ 
อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ประมาณ 30 
กิโลเมตร   

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ตำบลคลองขนาน  
อำเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบ่ี อยู่ห่างจาก
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี  
และโรงไฟฟ้าขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณ 290 และ 160 
กิโลเมตร ตามลำดับ 

พื้นทีก่่อสร้างโรงไฟฟา้
ตำบลเขาหัวควาย ตั้งอยู่
ห่างจากโรงไฟฟา้ขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และโรงไฟฟ้าจะนะ  
จังหวัดสงขลา ประมาณ 
160 กิโลเมตร และ 290 
กิโลเมตร ตามลำดับ 

2.2) ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของจังหวัดที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าและจังหวัด
ใกล้เคียง 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี และชุมพร  
เป็นปริมาณรวมประมาณ 
3,189,643 MWh/yr.  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สตูล ปัตตานี นราธิวาส 
และยะลา เป็นปริมาณ
รวมประมาณ 7,437,501 
MWh/yr. 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดกระบ่ี พังงา  
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช และตรัง 
เป็นปริมาณรวมประมาณ 
10,172,644 MWh/yr. 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชุมพร ระนอง พังงา กระบ่ี 
และนครศรีธรรมราช 
เป็นปริมาณรวมประมาณ 
8,254,259 MWh/yr. 

มิติสังคม 

3.1) การยอมรับจาก
ประชาชน 

- โรงไฟฟา้ถา่นหิน 
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 37.5 
- โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต ิ
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 75.3  

- โรงไฟฟา้ถา่นหิน 
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 42.8 
- โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต ิ
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 61.4 

- โรงไฟฟา้ถา่นหิน 
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 76.3 
- โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต ิ
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 80.0 

- โรงไฟฟา้ถา่นหิน 
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 35.6 
- โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต ิ
มีผู้ยอมรับ ร้อยละ 90.6 

3.2) จำนวนประชากร
ในพื้นที่ใกล้เคียง 

จำนวน 12,642 คน จำนวน 18,975 คน จำนวน 6,416 คน จำนวน 8,774 คน 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 62 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนท่ีสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 

พื้นที่ที่ 1 
พื้นที่ทับสะแก 

พื้นที่ที่ 2 
พื้นที่เทพา 

พื้นที่ที่ 3 
พื้นที่เหนือคลอง 

พื้นที่ที่ 4 
พื้นที่เขาหัวควาย 

3.3) จำนวนประชาชน
ที่ต้องย้ายที่อยู่จาก
การกอ่สร้างโรงไฟฟา้ 

พื้นที่เป็นพื้นที่เดิมของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลิต 
แห่งประเทศไทยอยู่แลว้  
จึงไม่มีการย้ายถิ่นฐาน
จากการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า
ในพื้นที่กอ่สร้างโรงไฟฟ้า 

จำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
จำนวน 152 ครัวเรือน 
หรือประมาณ 760 คน 

พื้นที่เป็นพื้นที่เดิมของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลิต 
แห่งประเทศไทยอยู่แลว้  
จึงไม่มีการย้ายถิ่นฐาน
จากการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า
ในพื้นที่กอ่สร้างโรงไฟฟ้า 

พื้นที่เป็นพื้นที่เดิมของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลิต 
แห่งประเทศไทยอยู่แลว้  
จึงไม่มีการย้ายถิ่นฐาน
จากการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า
ในพื้นที่กอ่สร้างโรงไฟฟ้า 

มิติสิ่งแวดลอ้ม 
4.1) พื้นที่ออ่นไหวตอ่
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่พบพื้นทีอ่่อนไหว 
ต่อสิ่งแวดล้อมในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

พบพื้นที่ป่าชายเลน
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

พบพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
(แรมซาร์) พื้นที่ป่าชายเลน 
และพื้นที่ประมงในพื้นที่
รัศมี 5 กิโลเมตร ทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่  

ไม่พบพื้นทีอ่่อนไหว 
ต่อสิ่งแวดล้อมในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

4.2) พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้ม 

ไม่พบพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้มในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

ไม่พบพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้มในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

พบพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้มในพื้นที่รัศมี 
5 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถ
ดำเนินการกิจกรรมด้าน
พลังงานภายใต้มาตรการ
ที่เหมาะสม 

ไม่พบพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้มในรัศมี  
5 กิโลเมตร 

 
1. การกำหนดน้ำหนักของมิติและเกณฑ์การประเมินสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
การกำหนดน้ำหนักของมิติและเกณฑ์การประเมินสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานดำเนินการโดยตัวแทน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 พ้ืนที่ และผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 28 และตารางที ่29 
 
ตารางที ่28  คะแนนน้ำหนักระดับความสำคัญของมิติและเกณฑ์การประเมินสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 

มิต ิ ค่าถ่วงน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าถ่วงน้ำหนักสุทธ ิ
กายภาพ/
วิศวกรรม 

0.197 1.1) ความพร้อมในการขนส่งเช้ือเพลิงทางน้ำ (เฉพาะโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน) 

0.310 0.061 

1.2) ความพร้อมในการขนส่งทางบก 0.171 0.034 
1.3) การเข้าถึงแหล่งน้ำ 0.273 0.054 
1.4) การเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง 0.246 0.048 

เศรษฐกิจ 0.323 2.1) ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานในพ้ืนท่ี 0.422 0.136 
2.2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟ้าและจังหวัด

ใกล้เคียง 
0.578 0.187 

สังคม 0.215 3.1) การยอมรับจากประชาชน 0.482 0.103 
3.2) จำนวนประชากรในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 0.163 0.035 
3.3) จำนวนประชากรที่ต้องย้ายทีอ่ยู่จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 0.356 0.077 

สิ่งแวดล้อม 
 

0.265 
 

4.1) พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม 0.518 0.137 
4.2) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 0.482 0.128 

รวม 1.000 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 63 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตารางที ่29  คะแนนน้ำหนักระดับความสำคัญของมิติและเกณฑ์การประเมินสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
 

มิต ิ ค่าถ่วงน้ำหนัก ตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าถ่วงน้ำหนักสุทธ ิ
กายภาพ/
วิศวกรรม 

0.197 
 

1.1) ความเป็นไปได้ในการจดัส่ง/ขนส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาต ิ 0.430 0.085 
1.2) ความพร้อมในการขนส่งทางบก 0.122 0.024 
1.3) การเข้าถึงแหล่งน้ำ 0.284 0.056 
1.4) การเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง 0.164 0.032 

เศรษฐกิจ 
  

0.323 
 

2.1) ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานในพ้ืนท่ี 0.422 0.136 
2.2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟ้าและจังหวัด

ใกล้เคียง 
0.578 0.187 

สังคม 
  
  

0.215 
 
 

3.1) การยอมรับจากประชาชน 0.482 0.103 
3.2) จำนวนประชากรในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 0.158 0.035 
3.3) จำนวนประชากรที่ต้องย้ายทีอ่ยู่จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 0.296 0.077 

สิ่งแวดล้อม 
  

0.265 
 

4.1) พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม 0.455 0.121 
4.2) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 0.545 0.144 

รวม 1.000 
 

2. การประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผลการประเมิน

ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่  
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยมีผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 30 และตารางที ่31 
 
ตารางท่ี 30  ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

พ้ืนที่ที่ 1   
พ้ืนที่ทับสะแก 

พ้ืนที่ที ่2   
พ้ืนที่เทพา 

พ้ืนที่ที ่3   
พ้ืนที่เหนือคลอง 

ความพร้อมในการขนส่งเชื้อเพลิงทางน้ำ 
(0.061) 

คะแนน 3 3 1 
คะแนน X น้ำหนัก 0.183 0.183 0.061 

ความพร้อมในการขนส่งทางบก (0.034) คะแนน 5 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.170 0.170 0.170 

การเข้าถึงแหล่งน้ำ (0.054) คะแนน 5 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.270 0.270 0.270 

การเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง (0.048) คะแนน 1 1 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.048 0.048 0.240 

ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่ 
(0.136)  

คะแนน 3 1 3 
คะแนน X น้ำหนัก 0.408 0.136 0.408 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดทีต่ั้ง
โรงไฟฟ้าและจังหวัดใกลเ้คียง (0.187) 

คะแนน 1 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.187 0.935 0.935 

การยอมรับจากประชาชน (0.103) คะแนน 1 3 3 
คะแนน X น้ำหนัก 0.103 0.309 0.309 

จำนวนประชากรในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 
(0.035)  

คะแนน 1 1 3 
คะแนน X น้ำหนัก 0.035 0.035 0.105 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 64 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

พ้ืนที่ที่ 1   
พ้ืนที่ทับสะแก 

พ้ืนที่ที ่2   
พ้ืนที่เทพา 

พ้ืนที่ที ่3   
พ้ืนที่เหนือคลอง 

จำนวนประชากรที่ต้องย้ายที่อยู ่
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (0.077) 

คะแนน 5 3 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.385 0.231 0.385 

พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(0.137) 

คะแนน 5 3 1 
คะแนน X น้ำหนัก 0.685 0.411 0.137 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (0.128) คะแนน 5 5 1 
คะแนน X น้ำหนัก 0.640 0.640 0.128 

รวม 3.114 3.368 3.148 
หมายเหตุ: พื้นที่ตำบลเขาหัวควายเป็นพื้นที่กันออก ไม่สามารถนำมาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่

ห้ามประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหินตามผังเมืองรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางท่ี 31  ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
พ้ืนที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

พ้ืนที่ที่ 1   
พ้ืนที่ทับสะแก 

พ้ืนที่ที ่2   
พ้ืนที่เทพา 

พ้ืนที่ที ่3  
พ้ืนที่เหนือคลอง 

พ้ืนที่ที ่4  
พ้ืนที่เขาหัวควาย 

ความเป็นไปได้ในการจัดส่ง/ขนส่ง
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (0.085) 

คะแนน 3 3 1 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.255 0.255 0.085 0.425 

ความพร้อมในการขนส่งทางบก 
(0.024) 

คะแนน 5 5 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.120 0.120 0.120 0.120 

การเข้าถึงแหล่งน้ำ (0.056) คะแนน 5 5 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.280 0.280 0.280 0.280 

การเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง (0.032) คะแนน 1 1 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.032 0.032 0.160 0.160 

ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่ 
(0.136)  

คะแนน 3 1 3 1 
คะแนน X น้ำหนัก 0.408 0.136 0.408 0.136 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดทีต่ั้ง
โรงไฟฟ้าและจังหวัดใกลเ้คียง (0.187) 

คะแนน 1 5 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.187 0.935 0.935 0.935 

การยอมรับจากประชาชน (0.103) คะแนน 3 3 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.309 0.309 0.515 0.515 

จำนวนประชากรในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 
(0.035)  

คะแนน 1 1 3 3 
คะแนน X น้ำหนัก 0.035 0.035 0.105 0.105 

จำนวนประชากรที่ต้องย้ายที่อยู ่
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (0.077) 

คะแนน 5 3 5 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.385 0.231 0.385 0.385 

พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(0.121) 

คะแนน 5 3 1 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.605 0.363 0.121 0.605 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (0.144) คะแนน 5 5 1 5 
คะแนน X น้ำหนัก 0.720 0.720 0.144 0.720 

รวม 3.336 3.416 3.258 4.386 
 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 65 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

จากการวิเคราะห์และประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งใช้น้ำหนัก
ของมิติและเกณฑ์ประเมิน ซึ่งพิจารณาทั้ง 4 มิติ คือ มิติกายภาพ/วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สามารถสรุปผลการประเมิน แสดงดังตารางที่ 32 
 

ตารางท่ี 32  ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
 

 

จากตารางที่ 31 สามารถสรุปพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ดังนี้   
1) พ้ืนที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้แก่  

ลำดับที่ 1 พ้ืนที่เทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ลำดับที่ 2 พ้ืนที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ลำดับที่ 3 พ้ืนที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ได้แก่  
ลำดับที่ 1 พ้ืนทีต่ําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ลำดับที่ 2 พ้ืนที่เทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ลำดับที่ 3 พ้ืนที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลำดับที่ 4 พ้ืนที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

 
บทเรียนจากการศึกษา 
 

คณะผู้ศึกษาได้สรุปบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาส ตร์
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที ่มีความสนใจในประเด็นการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพัฒนากระบวนการต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยบทเรียนจากการศึกษามีดังนี้  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
แต่ทั้งนี้ โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ในครั้งนี้  
ได้ดำเนินการหลังจากเกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่และเป็นความขัดแย้งที่มีความรุนแรงระหว่างฝ่ายคัดค้านและ 
ฝ่ายสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่   
ดังนั้น เพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้ คณะผู้ศึกษามีความจำเป็นต้องปรับเปลี ่ย น
กระบวนการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน กระบวนการศึกษา SEA ของ
โครงการนี้ยังคงอยู่บนพื้นฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการทำให้สามารถถอดบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
SEA ในภายหน้า โดยสามารถวิเคราะห์และสรุปการถอดบทเรียน ได้ดังนี้ 

 
 
 

พื้นที่ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

คะแนน ลำดับ คะแนน ลำดับ 
1. พ้ืนที่ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.114 3 3.336 3 
2. พ้ืนที่เทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3.368 1 3.416 2 
3. พ้ืนที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 3.148 2 3.258 4 
4. พ้ืนที่ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - 4.386 1 
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1. บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาความไม่ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 
เนื่องจากโครงการนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงดังที่กล่าวมา ทั้งสองฝ่าย (ฝ่ายคัดค้านและ

ฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน) จึงมีความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจต่อการดำเนินโครงการ และมีการตรวจสอบและ
ติดตามกระบวนการทำงานของคณะผู้ศึกษาด้วยความสนใจและเกิดความหวาดระแวงไปพร้อมกัน เช่น “ฝ่ายสนับสนุน
โรงไฟฟ้าถ่านหินมีความหวาดระแวงว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดความล่าช้าหรือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหิน 
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง” ส่วนฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีความหวาดระแวงว่า “โครงการนี้จะเข้ามาผลักดัน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบมีวาระซ่อนเร้น และมีการโจมตีผ่านสื่อออนไลน์อย่างหนักในช่วงระยะเริ่มต้น
โครงการ” ทั ้งนี ้ จากความหวาดระแวงดังกล่าวทำให้คณะผู ้ศึกษามีสถานะอยู ่ระหว่างเขาควาย (Dilemma)  
ซึ่งหากมีการวางตัวไม่น่าเชื่อถืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินโครงการและไม่สามารถเดินหน้าการศึกษา
ต่อไปได้ ดังนั้น การจัดการปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากความไม่ไว้วางใจเพื่อเป็นทางออกสำหรับคณะผู้ศึกษา  
มีทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่  

ประการที่ 1 โครงการได้มีการประกาศเกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยไม่เอนเอียงหรือ
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใช้ความจริงใจในการปรึกษาหารือและพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องโดยหากมีข้อเสนอแนะประการใดคณะผู้ศึกษายินดีน้อมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายและนำไปปรับปรุงบนพื้นฐานของหลักวิชาการ รวมทั้งมีการสื่อสารและทำความเข้าใจ
กับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะตัวแทนฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่อง  

ประการที่ 2 การเลือกใช้กระบวนการสานเสวนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดอย่างเปิดอก (Free Voicing) ซึ่งเวทีสานเสวนาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ 
ทั้งสองฝ่ายปรับมุมมองและความคิดเข้าหากันด้วยตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไป การสานเสวนาไม่มีวัตถุประสงค์  
เพื่อโน้มน้าวหรือชักนำให้เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้เกิด  
การพูดคุย รับฟังซึ่งกันและกัน เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง/ท่าทีเป็นความสมัครใจของแต่ละคน สำหรับบรรยากาศ
การสานเสวนาในช่วงเริ่มต้นของโครงการอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงเกิดความหวาดระแวงระหว่างกันสูง 
แต่เมื่อมีการจัดการสานเสวนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้บรรยากาศมีความผ่อนคลาย
และมีแนวโน้มที ่ดี การโต้เถียงและการโจมตีจุดยืนระหว่างฝ่ายตรงกันข้ามมีการลดความรุนแรงลงตามลำดับ  
เมื่อบรรยากาศในการสานเสวนามีความผ่อนคลายมากขึ้นทำให้ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งสองฝ่ายมีการเปิดใจและรับฟัง  
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เกิดมุมมองในประเด็นร่วมกัน คือ ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ทุกภาคส่วน เช่น การยอมรับถึงความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Plant) เพื่อรองรับความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นของภาคใต้ เป็นต้น  

ประการที่ 3 การสื ่อสารแบบใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะกับแกนนำ (Key Person) ที่มี
อิทธิพลทางความคิดและสามารถกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงไปยังบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ซึ่งการ
สื่อสารแบบใกล้ชิดหรือแบบ “ถึงลูกถึงคน” เป็นการสื่อสารแบบมุ่งเป้าหมายไปที่ตัวบุคคลและเป็นกระบวนการ
สื่อสารที่ทำให้เกิดความไว้วางใจได้ดีกว่าการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งสองฝ่ายได้เห็นหน้าของคู่สนทนาและสามารถประเมินภาษากายหรือท่าทีของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้น การสื่อสาร
แบบใกล้ชิดและไม่เป็นทางการจึงเปรียบเสมือนการให้เกียรติผู้ให้ข้อมูลหลักหรือบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็ นเป้าหมาย
ของโครงการ และสามารถลดความหวาดระแวงและความสงสัยที่มีต่อคณะผู้ศึกษาได้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะผู้ศึกษา 
ไม่สามารถเข้าพบปะบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ต้องการสื่อสารแบบใกล้ชิด ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้การติดต่อสื่อสาร
ทางไกลผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการส่วนตัว เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ รวมถึงแจ้งความคืบหน้าของการดำเนิน
โครงการ รวมทั้งอธิบายและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกันและเป็นการลดความหวาดระแวงลงได้ 
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2. บทเรียนเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก

และจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา SEA อีกทั้ง กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวต้องเป็นการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริง (Authentic Participation) จึงจะทำให้การศึกษา SEA บรรลุตามเป้าหมายของการมีส่วนร่วมได้ ซึ่งการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การนำคนเข้ามามีส่วนร่วม (Recruitment) และ
กระบวนการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม (Process) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1) การนำคนเข้ามามีส่วนร่วม (Recruitment) คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA คือ ตัวแทน
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและ/หรือเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานที่ทำหน้าที ่กำหนดนโยบายหรือรับผิดชอบโครงการ หลักการสำคัญของการนำคนเข้ามามีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ความหลากหลายและความครอบคลุม (Diversity and Inclusiveness) โดยต้องคำนึงถึงความ
หลากหลายในมิติต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ เพศ วัย บทบาทหน้าที่ และจุดยืนการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น เพื่อให้
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มโดยไม่มีการกีดกันผู้ใดออกจากกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ว่าบุคคลนั้น  จะเห็นด้วย
กับคนส่วนใหญ่หรือไม่ก็ตาม  

2) กระบวนการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม (Process) ดำเนินการโดยยึดหลักความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ซึ่งเป็นความยืดหยุ่นบนพื้นฐานหลักวิชาการ โดยไม่ดำเนินการตามแรงกดดันหรือข้อเรียกร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
และต้องยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการเป็นสำคัญ เช่น การจัดเวทีสานเสวนา รอบ 1 ได้มีผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม
พยายามเข้ามากำกับและแทรกแซงกระบวนการ และไม่ต้องการแบ่งกลุ ่มย่อยตามที่คณะผู ้ศึกษาได้วางแผน  
การดำเนินการไว้ โดยเหตุผลของการไม่ต้องการแบ่งกลุ่มย่อย คือ ต้องการพูดคุยและรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น
ของทุกฝ่ายไปพร้อมกัน ซึ่งคณะผู้ศึกษาพิจารณาและเห็นว่า การไม่แบ่งกลุ่มย่อยนั้นไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ศึกษา จึงยอมอนุโลมตามความต้องการของผู้เข้าร่วมการสานเสวนาส่งผลให้การดำเนินการสานเสวนา รอบ 1 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เป็นต้น 

สำหรับการจัดเวทีสานเสวนาของโครงการ มีการจัดเวทีสานเสวนาเป็นจำนวนมากและจำแนกเวทีสานเสวนา
เป็นระดับต่าง ๆ เช่น เวทีสานเสวนาในภาพรวมของโครงการ (รวมผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย) เวทีสานเสวนาย่อย (แยก
ตามฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น) 
เวทีสานเสวนาเฉพาะกลุ่ม (เช่น กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพด้านการประมง เป็นต้น) ตามความเหมาะสม
ของบริบทและสถานการณ์ อีกทั้ง ไม่ควรทำเวทีสานเสวนาเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง เนื่องจากอาจถูกมองว่าจัดเพื่อให้
เสร็จสิ้นไปตามกำหนดการหรือแผนการดำเนินงานหรืออาจเรียกว่า “จัดเพื่อเป็นพิธีกรรม” หรือ “จัดทำให้เสร็จ  
แบบพอเป็นพิธี”  

ในการจัดเวทีสานเสวนาหากไม่มีความจำเป็นไม่ควรนำผู้ที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเข้ามาร่วมพูดคุยกัน
ในทันที ควรจัดเวทีสานเสวนาแยกภายในกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันก่อน เมื่อคณะผู้ศึกษาพิจารณา
และเห็นว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายตรงกันข้ามจะนำกลับเข้ามาร่วมเวทีสานเสว นา
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการแยกกลุ่ม คือ สิ้นเปลืองเวลาและเป็นการเพิ่มภาระในการบริหารจัดการ  
หากคณะผู้ศึกษามีความเชื่อมั่นว่า ในเวทีสานเสวนามีกระบวนการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่เกิดการเผชิญหน้าหรือตอบโต้
กันอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดความเสียหายต่อเวทีสานเสวนาก็สามารถนำผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคุย 
ในเวทีเดียวกันได้ หากผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสการเข้าร่วมพูดคุยกันมากขึ้นจะสร้างเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเข้าหากันและกันมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการสานเสวนานั้นเคารพความเป็นอิสระและไม่มีการโน้มนา้ว
หรือพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เข้าร่วม หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เกิดขึ้นถือว่าเป็นความสมัครใจของ 
แต่ละบุคคล ดังนั้น การสานเสวนาจึงเป็นการพูดอย่างอิสระ (Free Voicing) พฤติกรรมหรือคำพูดที่แต่ละคนแสดง
ออกมาจะกลายเป็นกระจกสะท้อนภาพตนเอง และทำให้ผู ้พูดมองเห็นตนเองและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็น  
ที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ แต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพอสมควร 
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กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสานเสวนา ต้องทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(Sharing and Participatory Learning) ไม่ได้เป็นเวทีการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาเพียงด้านเดียว 
โดยมีสมมุติฐาน คือ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีความรู้ไม่เหมือนกันและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวบุคคล กระบวนการ
พูดคุยที่ไม่มีการต่อต้านและตอบโต้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ส่งผลให้ความรู้ได้รับการเชื่อมโยงและยกระดับ เป็น 
ความรู้ใหม่และสร้างปัญญา (Wisdom) ทำให้ผู ้ที ่เคยมีมุมมองที่แตกต่างกันเห็นข้อเท็จจริงบางประการร่วมกัน 
(Shared Meaning)   

 
3. บทเรียนเกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลาง  
เนื่องจาก การดำเนินโครงการนี้เป็นการทำงานท่ามกลางความขัดแย้ง การสร้างการยอมรับในความเป็นกลาง 

และไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของโครงการ โดยบทเรียนที่เก่ียวกับการวางตัวและ
การรักษาความเป็นกลางของคณะผู้ศึกษาจากการดำเนินโครงการ มีทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่   

ประการที่ 1 การยึดความถูกต้องทางวิชาการเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะ
จำนวนมากจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ แต่คณะผู้ศึกษาต้องนำแนวคิดและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาโดยยึดโยง
กับหลักวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะใดที่ขัดแย้งหรือเป็นไปไม่ได้ตามหลักวิชาการจะถือว่าข้อเสนอนั้นไม่สามารถ
นำมาใช้ในการอ้างอิงหรือศึกษาในการดำเนินโครงการได้ โดยคณะผู้ศึกษาจะชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคล/  
กลุ่มบุคคลที่เสนอแนะได้รับทราบซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ประการที่ 2 การให้ความสำคัญกับทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เนื่องจากโครงการนี้มี
ผู้สนใจติดตามการดำเนินงานเป็นอย่างมากและใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์และจดหมาย มายังคณะผู้ศึกษา  
ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและคณะผู้ศึกษาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยการตอบสนองต่อ 
ทุกคำถาม เช่น การทำจดหมายตอบกรณีที่สงสัย การอธิบายทางโทรศัพท์ และการประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น ซึ่งการให้
ความสำคัญกับทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยจัดเป็นการเคารพความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 

ประการที ่ 3 การมีทัศนคติเชิงบวก คณะผู้ศึกษาได้ดำเนินการท่ามกลางปัญหาอุปสรรคจำนวนมาก 
อย่างไม่ย่อท้อและมีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จากการดำเนินการ เช่น จากการติดตามและตรวจสอบ
การดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มในพื้นที่ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทำให้คณะผู้ศึกษารับรู้ และ
สื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ซึ่งความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จึงไม่ใช่ปัญหาและ
อุปสรรคหลักของการดำเนินโครงการ ทั้งยังเป็นข้อดีในการพัฒนาประเด็นต่าง ๆ ของโครงการให้มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น  

 
4. บทเรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านข้อมูล 
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของความขัดแย้งเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  คือ การที่ฝ่ายสนับสนุน

และฝ่ายต่อต้านโครงการยึดถือข้อมูลคนละชุด และนำข้อมูลที ่ตนเองยึดมั่นถือมั ่นมาโต้แย้งเพื่อหักล้างข้อมูล  
ของอีกฝ่ายโดยไม่มองหาจุดร่วม ทำให้การประท้วงยืดเยื้อและไม่สามารถหาทางออกได้ จากการศึกษาวิเคราะห์  
ความขัดแย้งด้านข้อมูลพบสาเหตุสำคัญดังต่อไปนี้  

ประการที่ 1 เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความเชื่อและภาพอนาคตด้านพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ต่างกันคนละขั้ว 
กล่าวคือ ฝ่ายสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มองเห็นบทบาทของโรงไฟฟ้าฐานเพื ่อความมั ่นคง  
ด้านพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เชื่อว่าการมีโรงไฟฟ้าฐานโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินทำให้ค่าไฟฟ้าราคาถูก สามารถดึงดูด  
นักลงทุนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในภาคใต้ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
เชื่อมั่นในเทคโนโยลีการผลิตและควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ ชุมชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้ายั งได้รับสิทธิประโยชน์ 
จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่วนฝ่ายต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถึงแม้เข้าใจ  
ความจำเป็นของการมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยืนยันว่าไม่ควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะภาคใต้มีแหล่ง
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พลังงานทางเลือกมากมายที่สามารถทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งเสริมบรรยากาศ
การท่องเที่ยว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละฝ่ายมีความเชื่อและภาพอนาคตที่แตกต่างกัน ได้แก่ การได้รับชุดข้อมูล  
ที่แตกต่างกัน ตลอดจนความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ความเชื่อ
และภาพอนาคตที่แตกต่างดังกล่าวทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างแสวงหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมของตนเอง  

ประการที่ 2 ผลประโยชน์เกี ่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ เช่น การซื้อขายที่ดินเพ่ือ 
เก็งกำไร การสูญเสียโอกาสในการพัฒนา ทำให้ความแตกต่างทางความเชื่อและภาพอนาคตถูกยกระดับเป็นความขัดแย้ง
อย่างเปิดเผย มีการปล่อยข่าวทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่าย มีการปราศรัยบนเวทีด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (Hate 
Speech) เพ่ือลดทอนคุณค่าและเรียกความสนใจจากสังคม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ทั้งสองฝ่าย
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันตามแนวทางสันติวิธี  

การแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลดำเนินการไปพร้อมกับกระบวนการทำ SEA สามารถสรุปเป็น
บทเรียนได้ดังนี้  

ประการที่ 1 การไม่เข้าไปตัดสินว่าข้อมูลของฝ่ายใดหนึ่งผิดหรือถูก ถือว่าข้อมูลแต่ละชุดต่างมีข้อจำกัด  
ในตัวเอง เช่น ข้อมูลของฝ่ายต่อต้านเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำได้จริงมากน้อยเพียงใด 
ส่วนข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่นำไปปฏิบัติแล้วมักเกิดปัญหาการไม่ยอมรับเพราะมีปัจจัย
ทางด้านมนุษย์กับสังคม (Human Factor) ที่มีความสลับซับซ้อนเข้ามาเกี ่ยวข้อง การนำข้อมูลของแต่ละฝ่าย 
มาพิจารณาร่วมกันอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมจุดแข็งให้กันและกัน จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี นั่นคือแสดงการยอมรับ  
ให้เกียรติข้อมูลและความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายด้วยการเปิดเวทีแบบสานเสวนาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละฝ่าย
ผลัดกันแสดงเหตุผลของตนเองอย่างเต็มที่โดยมีเงื ่อนไขห้ามพาดพิงหรือโจมตีเหตุผลของอีกฝ่าย การพูดในเวที  
สานเสวนาเป็นการแสดง (Performance) อย่างหนึ ่งที ่ผ ู ้พูดเป็นทั ้งผู ้ด ูและผู ้แสดง (The Observer and The 
Observed) ในเวลาเดียวกัน ผู้พูดจึงต้องพยายามควบคุมตัวเองให้อยู่ ในกรอบที่เหมาะสม เพราะหากประพฤติไม่ดี 
เช่น พูดจาก้าวร้าว เสียดสี จะเป็นฝ่ายเสียภาพลักษณ์ไปเอง แต่ละคนจึงต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจาก
การสานเสวนาผ่านไประยะหนึ่ง เมื่ออภิปรายแสดงเหตุผลและข้อมูลของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเวลาของ  
การปล่อยวางข้อมูลที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นและเปิดใจรับฟังเหตุผลและข้อมูลของคนอื่น การสานเสวนาจึงเป็นการให้
โอกาสคนในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและท่าทีของตนเองโดยสมัครใจ  

ประการที่ 2 ยกระดับวาระหรือประเด็น (Agenda/Topic) ของการสานเสวนาให้กว้างขวางและมีความ
ยืดหยุ ่นมากขึ ้น เช่น ยกระดับประเด็นการพูดคุยเกี ่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินให้กลายเป็นประเด็นทางเล ือก  
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานฟ้าภาคใต้ ซึ ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นใหญ่ สามารถครอบคลุมประเด็น
โรงไฟฟ้าถ่านหินและแนวทางอ่ืน ๆ ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล และการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก การยกระดับประเด็นให้กว้างขึ้นดังกล่าว ช่วยให้เกิดการคลี่คลายการยึดถือข้อมูลเดิมที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
กันมาก่อนและหันมารับฟังข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ของทางเลือกอื่น ๆ ในการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าภาคใต้  

ดังนั้น จากบทเรียนดังกล่าวสามารถเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการของคณะผู้ศึกษาได้ดำเนินการอย่างตรงไป  
ตรงมาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อเท็จจริง มีการวางตัวเป็นกลางและมีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจและแสดงให้เห็นถึงความจริ งใจในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
โดยไม่ได้ละเลยข้อกังวล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน อีกทั้งมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ  
ที่สามารถตอบข้อสงสัยและข้อซักถามจากประชาชนและผู้ที่สนใจ การศึกษา SEA ครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ที่มาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ควรมีการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนและมีมาตรการเพื่อลด บรรเทา หลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีความสำคัญ 
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ต่อพื้นที่ ซึ่งมาจากความต้องการจากประชาชนและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ทำให้ลดความขัดแย้ง ลดความวิตก
กังวล และสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการสรุปผลการศึกษาและการถอดบทเรียนของการศึกษานี ้ คณะผู ้ศึกษาได้วิเคราะห์และจัดทำ

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะด้านการดูแลพื้นที่ที ่มีโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน และข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา SEA ด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ย ังมี
ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปประกอบการจัดทำแผน PDP2022 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
1. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับโครงการพัฒนาของรัฐเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก สาเหตุความขัดแย้ง 

ไม่ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจ้าของโครงการ สาเหตุความขัดแย้ง
ที่มาจากฝ่ายประชาชนคือ ความรู้สึกรักและหวงแหนในถิ่นฐานทำมาหากิน ความเกรงกลัวได้รับผลกระทบที่ไม่พึง
ปรารถนาจากโครงการพัฒนา ทำให้วิถีชีวิตขาดความสงบสุข รวมทั้งเกิดจากความไม่เชื่อมั่นในกระบวนวิธีแก้ปัญหา  
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสาเหตุจากฝ่ายรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการคือ ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดและต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้ต้องทำงานอย่างรวบรัดและมองข้ามความสำคัญ
ของปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะปัญหาความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ความแตกต่างในแนวทางของทั้งสองฝ่าย  
เป็นความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่แก้ไขได้ยาก จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ดีและมี ความเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชน
ยอมรับ 

โครงการพัฒนาใด ๆ ของรัฐไม่ควรทำให้ประชาชนในพื้นที่แตกแยกกันเอง ควรมีวิธีป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและเจ้าของโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างอิสระก่อนตัดสินใจ  
ริเริ่มดำเนินโครงการ บทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่และเทพาจังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า
ประชาชนและคนในพื้นที่จำนวนมากไม่ยอมรับในกระบวนการดำเนินโครงการของรัฐตั้งแต่แรก ทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการนำโครงการลงสู่พื้นที่ รวมทั้งการที่เห็นว่ากระบวนการดำเนิ นการยังขาดความชอบธรรม 
เช่น การสร้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับชาวบ้านแบบไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดการต่อต้านและขัดแย้งกับอีกฝ่ายที่ให้การ
สนับสนุนโครงการจนกลายเป็นความแตกแยกในหมู่ประชาชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ ดังนั้น  
เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทั้งป้องกันความแตกแยกระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนเอง จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้  

1) ก่อนการตัดสินใจริเริ ่มโครงการใด ๆ ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมตามกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ก่อน กระบวนการ SEA เป็นการเปิด
พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และการยอมรับเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการ SEA เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา จึงไม่ควร
ดำเนินการอย่างรวบรัด ควรใช้เวลาอย่างเต็มท่ีจนกว่าประชาชนจะเข้าใจและให้การยอมรับ  

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Participatory Learning) มีฐานคิดที่แตกต่างจากการให้ความรู้ความเข้าใจ
แบบเติมความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับโครงการ (Project Education) อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายใต้บริบท SEA เป็นกระบวนการเรียนรู ้เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาหลาย ๆ แนวทาง เพื่อสร้างทางเลือก  
เป็นการมองมุมกว้างโดยที่ยังไม่มีการตัดสินใจดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ ่ง กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกัน  
ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและเป็นอิสระต่อกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่การป้อนข้อมูลด้านดีจากเจ้าหน้าที่
โครงการเพียงด้านเดียว แต่ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับโครงการที่ต้องใช้  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 71 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ความอดทนไม่รวบรัดความคิดของแต่ละคนถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่สมควรถูกทำลายหรือปล่อยให้ความรู้ชุดใด 
ชุดหนึ่งกดทับครอบงำความรู้อีกชุดหนึ่งจนเกิดความรู้สึกต่อต้าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการฟังอย่างเปิดใจ
ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเติมเต็มซึ่งกันและกัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจของแต่ละฝ่ายถูกพัฒนายกระดับเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ที่มีคุณภาพ ช่วยให้มองเห็นข้อเท็จจริงได้รอบด้านรวมทั้งมีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งหมดเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือชักจูง แต่ละคนมีอิสระในการใคร่ครวญเพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงด้วยตนเอง
และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน แต่ทุกฝ่ายต้องเปิดใจกว้างและยอมอุทิศเวลาให้กับกระบวนการพูดคุยและรับฟัง 
ซึ่งกันและกันด้วยความอดทน แม้จะไม่ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วทันใจ แต่การพูดคุยและการรับฟังด้วยความอดทน
สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งการค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน 

ส่วนกระบวนการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมีฐานคิดว่าผู้เชี ่ยวชาญ (Expert) คือผู้ที ่รู้
มากกว่าชาวบ้าน ซึ่งหากมองในเชิงเทคนิคก็เป็นเรื่องจริง ผู้เชี ่ยวชาญย่อมมีความรู้ทางเทคนิคมากกว่าชาวบ้าน  
แต่ไม่ควรลืมว่าปัญหาการทำให้โครงการพัฒนาล่าช้าหรือเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ใช่ปัญหาเชิง เทคนิคแต่เป็นปัญหา
ทางด้านสังคมที่เกิดจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ การทุ่มเททรัพยากรเพื่อเอาชนะใจประชาชน  
อาจทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งยอมรับ แต่ส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกต่อต้านจนต้องระงับหรือชะลอโครงการไป  

ประเด็นปัญหาทางด้านสังคม จึงมีความสำคัญกว่าประเด็นปัญหาด้านเทคนิค เพราะเป็นตัวตัดสินว่า 
โครงการจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ การจัดการกับประเด็นปัญหาทางสังคมจึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้ความเข้าใจ 
(Educate) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ของคน แต่เป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
โดยสมัครใจ เช่น การเข้าหา การพูดคุย การรับฟังแบบให้เกียรติ กระบวนการเหล่านี้เป็นการลงทุนทางสังคมด้วยการ
อุทิศเวลาและความอดทนแบบรอได้คอยได้ ผู้ดำเนินโครงการต้องลงทุนเวลาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(Authentic Participation) หลีกเลี่ยงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแบบรวบรัดพอเป็นพิธี  

2) ใช้กระบวนการสานเสวนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บริบท 
SEA การสานเสวนาเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำให้ทุกฝ่ายสามารถพูดคุยอย่างเปิดใจ เป็นการสื่อสารสองทาง 
(Two Way Communication) ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมกัน ความไว้วางใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ต ้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากเพื ่อปรับความคิดความเข้าใจ  
ไม่สามารถคาดหวังผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสานเสวนาเน้นกระบวนการให้ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่าการเร่งรัด
เอาผลลัพธ์สุดท้าย การทำสานเสวนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะทำให้คนเรียนรู้และค่อย ๆ ปรับความคิดความเชื่อ
ของตนเองโดยสมัครใจโดยไม่จำเป็นต้องโน้มน้าว กระบวนการพูดคุยในวงสานเสวนาจึงมีความแตกต่างจากเวทีรับฟัง
ความคดิเห็นแบบประชาพิจารณ์ท่ีใช้กันโดยทั่วไป   

บทเรียนจากโครงการ SEA ครั้งนี้ สรุปได้ว่า ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสานเสวนาไปตามสถานการณ์ 
เช่น บางครั้งควรแยกกลุ่มระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างรุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะคารมและ  
การแข่งขันเพ่ือช่วงชิงโอกาสการพูด มีการจัดวงสานเสวนาวงย่อยตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังคลางแคลง
สงสัยได้มีโอกาสสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างทั่วถึง บทเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการสานเสวนามีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน กล่าวคือ เมื่อการสานเสวนาทำให้การเผชิญหน้ากันน้อยลง ต่างฝ่ายต่างลดท่าทีที่แข็งกร้าวลงทำให้มีโอกาส
ทบทวนข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างอิสระและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงท่าทีของตัวเองโดยสมัครใจ  

3) การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้านมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จากการสรุปบทเรียนการดำเนิน
โครงการที่กระบี่และเทพาพบว่า เมื่อผู้บริหารจากส่วนกลางตัดสินใจดำเนินโครงการ ก็ส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์  
เข้าพื้นที่ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์รวมทั้งปฏิบัติการทางสังคมอื่น ๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์  
แบบอุปถัมภ์ด้วยการแจกสิ่งของ การให้ความช่วยเหลือชุมชนด้านวัตถุสิ่งของ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน  
การพาไปศึกษาดูงาน หรือแม้กระทั่งการลงทุนลงแรงอาสาช่วยชาวบ้านเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารในงานพิธี ของหมู่บ้าน 
นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ปูทางให้เกิดการเข้าถึงชาวบ้านและทำให้เกิดการยอมรับโครงการ 
การสื่อสารทำความเข้าใจยังคงใช้วิธีการเดิมคือ เน้นการพูดเพื่อโน้มน้าวชี้ นำ เน้นย้ำเฉพาะส่วนที่ดีของโครงการ  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 72 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงข่มขู่ให้เกิดความกังวล เช่น ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำให้ไฟตกไฟดับในภาคใต้ แม้ว่า
การให้ข้อมูลในลักษณะนี้มีข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง แต่ทำให้ชาวบ้านรู้สึก (Sense) ถึงความไม่จริงใจเพราะถือว่าให้ข้อมูล
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับโครงการ 

การเข้าหาผู้นำชุมชนด้วยความเชื่อว่า ผู้นำมีอิทธิพลสามารถชี้นำชาวบ้านได้ แต่บางครั้งอาจประเมิน
สถานการณ์ผิด เพราะการยึดโยงอยู่กับผู้นำชุมชนอาจถูกมองว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชน นอกจากนี้ ยังอาจมี
การดำเนินการที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองฝ่ายโดยไม่ตั้งใจ โดยฝ่ายที่สนับสนุนและมีความเห็น
คล้อยตามโครงการมักจะได้รับประโยชน์มากกว่า เช่น ได้รับเชิญไปศึกษาดูงาน ฯลฯ ส่วนฝ่ายประชาชนที่ตั้งคำถาม
และแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยจะถูกผลักเป็นฝ่ายตรงข้าม และถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่ วนแสดงความคิดเห็นในเวที
สาธารณะ ปฏิบัติการแบบนี้ทำให้บุคคลภายนอก เช่น NGO เข้ามามีบทบาทร่วมกับฝ่ายประชาชนที่ถูกกีดกัน และ
กลายเป็นข้อครหาว่า โครงการพัฒนาของรัฐจากส่วนกลางเข้ามาสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ชาวบ้าน  
ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายและขัดแย้งกันเองด้วยผลประโยชน์เฉพาะหน้าและตอบโต้กันไปมา ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ 
หรือไม่ก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญของการดำเนินโครงการ  

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคและทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการพัฒนา จึงมีข้อเสนอแนะว่า  
ควรยกเลิกวิธีการทางด้านมวลชนสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ เนื ่องจากอาจทำให้ประชาชนแตกแยก ควรสื ่อสารกับ
ประชาชนด้วยข้อเท็จจริงที่รอบด้านทั้งข้อดีข้อเสีย เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสงสัยได้มีโอกาส
ซักถามอย่างไม่มีเงื่อนไข และต้องใช้เวลาทำความเข้าใจโดยไม่ด่วนสรุปแบบรวบรัด และสุดท้ายต้องไม่ใช้เงินและ
ผลประโยชน์เฉพาะหน้าชักนำให้เกิดการยอมรับโครงการ 

 
2. ข้อเสนอแนะด้านการดูแลพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น คณะผู้ศึกษาได้พิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการดูแล

พื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 
ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในภาพรวมกรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ
เฉพาะพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในภาพรวมกรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐาน 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและภาคส่วน  

ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ก่อสร้างเป็นอย่างมาก และมักเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่เห็นต่างกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการมากขึ้น ลดความขัดแย้ง และทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น จึงควรมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic Participation) ด้วยการให้ความสำคัญ
กับความคิดเห็นของทุกฝ่าย สื ่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่มถึงผลดีผลเสียของการมีโรงไฟฟ้าฐาน  
ขนาดใหญ่ด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการพูดถึงผลดีด้านเดียว  ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน จึงจะทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและร่วมมือ 

2) เนื่องจากไม่มีพื้นที่ใดที่ประชาชนจะเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด การที่มีคนเห็นต่าง
เป็นเรื่องปกติของการพัฒนา จึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความเห็นต่าง โดยไม่ผลักคนเห็นต่างเป็นฝ่ายตรงข้าม 
แต่ควรแสดงท่าทีรับฟังด้วยความใส่ใจและให้เกียรติ อุทิศเวลาในการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนโดยไม่รวบรัด 

3) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบริบทความต้องการ
หรือข้อเสนอที่ชอบธรรมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

4) ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ควรได้รับสิทธิพิเศษ 
นอกเหนือจากผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่น ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น  
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2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเฉพาะพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ คณะผู้ศึกษาได้นำเสนอแนวทางการนำไปสู่การปฏบิัติ

ในกรณีที่มีการก่อสร้างและไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานเฉพาะพื้นที่ จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ดังนี้  

พ้ืนที่ที่ 1 พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1) กรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
กลุ่มผู้นำและภาคประชาสังคมทับสะแกต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเท่านั้น 
2) กรณีไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ต้องมีการจัดการพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4,000 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ชุมชน ไม่ควรปล่อยเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  กล่าวคือควรแบ่งสรรพื้นที่สำหรับ
สร้างเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่ว นได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสำหรับอนาคต เช่น ศูนย์สาธิตพลังงาน
หมุนเวียนหรือนวัตกรรมพลังงานเพื ่ออนาคตรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากพื้นที ่ 50 ไร่ ที ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยใช้ในการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าฟาร์ม ส่วนพื้นที่ที่เหลือควรปรับปรุงพัฒนา 
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

พ้ืนที่ที่ 2 พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พื้นที่สุราษฎร์ธานีมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยอมรับ

อยู่แล้ว ควรพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
เหมาะสมและกระจายไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากข้ึน 

พ้ืนที่ที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
1) กรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
หากจำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ควรเป็นโรงไฟฟ้าฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถึงแม้  

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ยอมรับโรงไฟฟ้าฐาน
เชื ้อเพลิงถ่านหินก็จริง แต่ในภาพรวมของจังหวัดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินยังไม่เป็นที ่ยอมรับของภ าคธุรกิจ 
การท่องเที่ยวและภาคการประมงเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ทั้ง 2 ภาคส่วนนี้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก หากมีการต่อต้านจะส่งผลกระทบ  
ต่อการดำเนินโครงการเหมือนที่เคยเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2) กรณีไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ควรใช้พื้นที่ 7,200 ไร่ ที่อำเภอเหนือคลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  

เพื ่ออนาคต พื ้นที ่ดังกล่าวอยู ่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ ่งมีพร้อมทั ้งเงินทุน  
องค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน แนวทางท่ีเป็นข้อเสนอจากวงสานเสวนาที่ผ่านมาคือ ควรใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านพลังงานไฟฟ้าเพ่ืออนาคต โดยสร้างเป็นศูนย์พัฒนาหรือศูนย์สาธิตเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
สำหรับอนาคต มีการออกแบบพื้นที่ให้มีความทันสมัย สวยงาม สามารถเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้ 

พ้ืนที่ที่ 4 พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
  1) กรณีมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

เนื่องจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ในความครอบครองของประชาชนที่เป็นเจ้าของเดิม และ  
ส่วนหนึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีการอพยพประชาชนกลุ่มนี้ออกไป  
ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาการต่อต้านและความขัดแย้งได้ จึงต้องมีการทำความเข้าใจและเจรจาตกลงในด้านการชดเชยดูแล 
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการใช้หลักมนุษยธรรมและรัฐศาสตร์เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนอกเหนือจาก
หลักนิติศาสตร์ และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอพยพเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมเพ่ือลดกระแสการต่อต้าน  



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 74 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

2) กรณีไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ควรมีการถอนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เคยต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในอดีต พร้อมกับการจัดสรรเงิน

งบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาอำเภอเทพาตามแผนพัฒนาพื้นที่ที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นหรือจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่มีลักษณะการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวอำเภอเทพาที่สูญเสียโอกาสในการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ แหล่งทุนอาจเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่เหมาะสม 

 
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา SEA ด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 

1) การจัดทำ SEA ควรดำเนินการก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งจากการดำเนินนโยบาย แผนหรือโครงการ
พัฒนา หน่วยงานผู ้รับผิดชอบนโยบาย แผนหรือโครงการ ควรมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นได้  
จากการดำเนินนโยบาย แผนหรือโครงการไปปฏิบัติ  และความขัดแย้งที่มีโอกาสเกิดขึ้นถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง 
ก็ควรจัดให้มีการศึกษา SEA โดยเร็ว ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ และการพัฒนาได้รับการยอมรับจากภาคส่วน
ต่าง ๆ 

2) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ  SEA ให้แก่หน่วยงาน 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดทำ SEA มีความราบรื่นและไม่สับสนกับการประเมิน
ในระดับโครงการ ช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมดำเนินไปได้ดีขึ ้น การจัดทำ  SEA บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

3) ควรมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Power Education) ในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่หลากหลาย และเพ่ือให้
ทราบข้อดีข้อจำกัดของเทคโนโลยีและทางเลือกการพัฒนาพลังงานที่ต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำมาวิเคราะห์และนำไปประกอบในกระบวนการมีส่วนร่วมได้ 

4) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นควรทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการสื่ อสาร 
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียก่อนกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  เพื่อลด
ระยะเวลาในกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ดำเนินการควรมีการควบคุมสถานการณ์ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ให้อยู่ในกรอบและระยะเวลา ไม่ควรปล่อยให้ผู้แสดงความคิดเห็นพูดจนเกินเวลาที่กำหนด ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริง  
ในประเด็นที่ถกเถียงกัน และต้องมีความต่อเนื่องในการรับฟังความคิดเห็น 

5) ผู้ทำการศึกษา SEA และหน่วยวางแผนที่เกี่ยวข้องควรมองไปในอนาคตของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
โดยมีผู้ที่มีความรู้เกี ่ยวกับ SEA และแผนพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนำผลของการศึกษา  SEA เข้าไปประกอบ 
ในแผนพลังงานได ้

6) เพื่อให้การศึกษามีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น การศึกษา SEA ด้านพลังงานไฟฟ้าครั้งต่อไป
อาจจะพิจารณาการประเมินในประเด็นและตัวชี้วัดต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านกฎหมายหรือนโยบายระดับประเทศ 
อื่น ๆ ที่มีความสอดคล้อง เช่น เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่างกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
Gas Plan ของประเทศ เป็นต้น 

7) การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานอาจพิจารณาศึกษาและระบุเพิ่มเติมถึง  
การประเมินผลกระทบระยะยาวในแง่ของ Carrying Capacity ของพื้นที่ การศึกษาและประเมินความเสี่ยง QRA 
(Quantitative Risk Assessment) นิเวศวิทยาบนบก สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว เสียง และการคมนาคม เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจพิจารณานำวิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของแต่ละจังหวัดมาประกอบ  
การพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละจังหวัดเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วม 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 75 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้การประเมินมีความครอบคลุม
และได้รับการยอมรับมากข้ึน 

8) การดำเนินโครงการ SEA สำหรับแผนด้านพลังงานซึ่งเป็นภาคที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยใช้ระยะเวลาไม่ควรเกิน 18 เดือน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ มีความ
เป็นปัจจุบัน สามารถนำผลของโครงการไปใช้ในการจัดทำแผนที่กำลังจัดทำหรือจะจัดทำขึ้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย 

(PDP2022) 
จากการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา SEA จากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและคณะกรรมการกำกับ

การศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศ
ไทย (PDP2022) ได้ดังนี ้

1) การศึกษา SEA เป็นเรื ่องที ่เป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างยิ ่ง ถือเป็นการมอง
ภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบในหลายๆ ด้าน ดังนั ้นในการวางแผนงาน 
ในอนาคต จึงควรนำผลการศึกษา SEA มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาโครงการของประเทศ  

2) ควรนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิง การศึกษาความเหมาะสมในการตั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าและมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่ได้จากการศึกษา SEA ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดลำดับ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานของภาคใต้ที่มุ่งเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 
ไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2022) นอกจากนี้ผลการศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานที่แสดงถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานในระดับที่ต่างกัน  
ซึ่งพิจารณาได้ครอบคลุมทั้งในมิติวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรว่าสามารถนำผลการศึกษานี้
ไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไปได้ 

3) จากแผน PDP2018 จะเห็นว่าการกำหนดรูปแบบของโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคก่อน 
ทำให้เกิดการต่อต้านและข้อสงสัยจากประชาชน ส่งผลให้แผนที่วางไว้ดำเนินการได้ล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นควรปรับเอาแนวคิดและแนวทางจาก SEA ฉบับนี้ไปศึกษาเบื้องต้นในภูมิภาคต่าง ๆ ก่อนมีการ
จัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศ (PDP2022) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื ่อให้สามารถกำหนดรูปแบบการพัฒนาพลังงานในแต่ละภาค ชนิดของโรงไฟฟ้าที ่เหมาะสม ภาคประชาชน  
ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่  

4) ความมั่นคง (Security) ในการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญ ความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้าของประเทศต้องครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่ เพื่อรองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงควรพิจารณาให้ความสำคัญกับมิติของความมั่นคงด้านโรงไฟฟ้าภายใน
พื้นที่และข้อจำกัดเงื่อนไขในรายภูมิภาค สำหรับพื้นที่ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าฐานเพื่อรองรับความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าที ่เพิ ่มขึ ้นในอนาคต สร้างความมั ่นคงของระบบไฟฟ้า รวมถึงพัฒนาความยืดหยุ ่นให้กับระบบไฟฟ้า  
หากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูง โดยจะต้องพิจารณาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที ่

5) การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต้องมีความเหมาะสม 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ต้องทำการวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนประกอบ
กับการกำหนดเชื้อเพลิงโดยจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับกรณีการเกิดเหตุวิกฤติ
ด้านพลังงาน จึงควรมีการกระจายเชื้อเพลิงที่ยังคงต้องมีเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติมาใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 
เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าฐานที่ทำให้ระบบมั่นคงมีความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
ตลอดเวลา 
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6) ประเด็นการมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดการบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.  2065 (พ.ศ. 2608) อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 
ต้องเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าไปเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนที่จะก้าวมาเป็นพลังงานหลักในอนาคตได้อย่างมั่นคง ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญยังคงต้อง
พิจารณาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำหน้าที่โรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสม สร้างสมดุลในด้านความมั่นคง 
และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า โดยการพิจารณาการนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

7) การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและการพิจารณาศักยภาพพลังงานหมุนเวียน ควรดำเนินการดังน้ี  
- เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาด้วยว่าในแต่ละพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ันจะเลือกพลังงาน

หมุนเวียนประเภทใดบริเวณไหน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และการยอมรับจากประชาชน 
- สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นั ้น จะต้องส่งเสริมโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อนและรับซื้อเข้าระบบ  

ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะที่ชีวมวลสามารถรับซื้อเข้าระบบในราคา  
ที่สูงขึ ้นได้หากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางด้านพลัง งานหมุนเวียน 
ว่าต้องการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด 

- นำแนวทางการแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ในการผลิตพลังงานที่ก่อให้เกิด  
ความคุ้มค่าและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น ขยะ ชีวมวล อาจก่อให้เกิดมลพ ิษและ
ผลกระทบต่อชุมชน ก่อให้เกิดการต่อต้านจากชุมชน ดังน้ันในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวต้องมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ควรมีการศึกษา SEA การพัฒนาพลังงานชีวมวลและพลังงานขยะเพิ่มเติมในอนาคต  

8) เน่ืองจากสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริบทต่าง ๆ 
เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก เช่น จากเดิมก่อนเริ่มโครงการฯ ยังไม่มีแนวทางเกี่ ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  
แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย EV ไว้อย่างชัดเจน การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นใช้ไฟฟ้า 
ในภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น (Electrify) สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ นอกจากน้ี 
การที่ทั ่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและการลดการปลดปล่อย CO2 ซึ่งประเทศไทยเองได้กำหนด
เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 โดยภาคพลังงานถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด จึงถือเป็น
ความท้าทายอย ่างมากในการจัดทำแผนพลังงานโดยเฉพาะแผนด้านไฟฟ้า การนำผลการศึกษา SEA ไปใช้
ประกอบการจัดทำแผนพลังงานหรือแผน PDP ในอนาคต อาจจะต้องมีการปรับปรุงในรายละเอียดสมมติฐาน 
โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นสมมติฐานหลักในการพิจารณาการจัดหา/คัดเลือกโรงไฟฟ้า 

9) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- พลังงานทางเลือกจากธรรมชาติ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นทางเลือก  

ในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต 
- การศึกษาพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติจะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาพลังงานฐาน 

เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาด 
- เนื่องจากบริบทของโลกมีแนวโน้มจะลดการใช ้ถ่านหินและแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย  

มีปริมาณสำรองที่ลดลง จึงควรมีการศึกษาพลังงานฐานประเภทอื่นเพิ่มเติม 
- โครงการใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ คนในพื้นที่ยอมรับได้ มีข้อดีมากกว่า

ข้อเสียก็ควรทำโครงการ 
- มาตรการการนำขี้เถ้าชีวมวล ขี้เถ้าขยะ และกากของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตพลังงานไปใช้

ประโยชน์ในภาคการเกษตรและภาคครัวเรือน ควรเน้นชุมชนใกล้พื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อสร้างความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 77 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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