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1. ความส าคัญของพลังงาน 

พลังงำนเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำน ของประชำชน และเป็น
ปัจจัยพื้นฐำนกำรผลิต ในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีกำรจัดหำพลังงำน ให้มีปริมำณที่เพียงพอ มี
รำคำที่เหมำะสม และมีคุณภำพที่ดี สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำร
ขั้นพ้ืนฐำน ของประชำชน และสำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรใช้ ในกิจกรรมกำรผลิตต่ำงๆ ได้อย่ำงเพียงพอ 

พลังงำนที่เรำใช้อยู่ในปัจจุบัน อำจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงำนสิ้นเปลือง และพลังงำนหมุนเวียน 
โดยพลังงำนสิ้นเปลือง คือ พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่ำนหิน หินน้ ำมัน ทรำยน้ ำมัน น้ ำมันดิบ น้ ำมัน
เชื้อเพลิง และก๊ำซธรรมชำติ ส่วนพลังงำนหมุนเวียน หมำยควำมรวมถึง พลังงำนที่ได้จำกไม้ ฟืน แกลบ กำกอ้อย 
ชีวมวล น้ ำ แสงอำทิตย์ ลม และคลื่น 

2. คุณสมบัติของพลังงานแต่ละชนิด 

น้ ามันดิบ มีสถำนะตำมธรรมชำติ เป็นของเหลวประกอบด้วย สำรไฮโดรคำร์บอน ชนิดระเหยง่ำย เป็นส่วนใหญ่ 
และส่วนที่เหลือประกอบด้วย สำรก ำมะถัน ไนโตรเจน และสำรประกอบออกไซด์อ่ืนๆ ซึ่งมักเรียกว่ำเป็นสิ่งปฏิกูล 
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อคุณภำพ ของผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ รำคำของน้ ำมันดิบ จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับคุณภำพของ
น้ ำมันดิบว่ำ มีสิ่งปฏิกูลเจือปนมำกน้อยเพียงใด ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้จำกน้ ำมันดิบ ได้แก่ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเครื่องบิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเตำ และยำงมะตอย โดยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว จะใช้เป็น
เชื้อเพลิง ในกำรหุงต้ม ในยำนพำหนะ และในภำคอุตสำหกรรม น้ ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ ำมันเครื่องบิน จะใช้
เป็นเชื้อเพลิง ในภำคคมนำคมขนส่ง ส่วนน้ ำมันเตำ จะใช้เป็นเชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ในภำคอุตสำหกรรม และ
ในกำรขนส่งทำงน้ ำ เมื่อมีกำรน ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ไปเผำไหม้ ก็จะมีฝุ่นละออง เขม่ำ และก๊ำซที่ถูกปล่อยออกมำ 
ระหว่ำงขบวนกำรเผำไหม้ เช่น คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีกำรควบคุม ในเรื่องของคุณภำพน้ ำมัน และกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ มำช่วยในกำรควบคุม
เพ่ือลดปริมำณ ฝุ่นละออง และก๊ำซดังกล่ำวไม่ให้เป็นอันตรำย ต่อสุขภำพของประชำชน และสิ่งแวดล้อม 

ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย สำรไฮโดรคำร์บอนประเภทต่ำงๆ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือ ประกอบด้วยก๊ำซ
ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพำะไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ โดยมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปนอยู่ด้วยในระดับหนึ่ง กำรซื้อ
ขำยก๊ำซธรรมชำติ จะคิดรำคำตำมค่ำควำมร้อน ของเชื้อเพลิง ส่วนข้อก ำหนดอ่ืนๆ จะเป็นส่วนประกอบ ที่ช่วยให้
ควำมมั่นใจ ในควำมสะอำดว่ำ จะไม่มีปัญหำในกำรใช้ ซึ่งปัญหำสิ่งแวดล้อม จำกกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ มีค่อนข้ำง
น้อย เนื่องจำกในขบวนกำร เผำไหม้ก๊ำซธรรมชำติ จะถูกเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ ได้เป็นคำร์บอนไดออกไซด์ และน้ ำ 
เพ่ือให้มีกำรใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงสูงสุด ก๊ำซธรรมชำติจะถูกน ำไปแยกก่อนกำรใช้ โดยส่วนที่เป็น ก๊ำซมีเทน มักจะ



น ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำ และในอุตสำหกรรม รวมทั้ง ใช้เป็น เชื้อเพลิงในยำนพำหนะ ส่วนที่เป็นอี
เทน และโพรเพน จะน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และส่วนที่เป็นโพรเพนและบิวเทน จะน ำไปใช้
เป็นก๊ำซหุงต้ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม และยำนพำหนะ 

ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสำมำรถติดไฟได้ และมีส่วนประกอบ ที่เป็นสำรประกอบ ของคำร์บอนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 โดยน้ ำหนัก หรือ ร้อยละ 70 โดยปริมำตร และยังมีสำรประกอบ อื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน อ๊อกซิเจน 
ไนโตรเจน และก ำมะถัน เป็นต้น กำรจ ำแนกคุณสมบัติของถ่ำนหิน ตำมคุณสมบัติทำงเคมี และค่ำควำมร้อนอย่ำง
หยำบๆ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

  ค่าความร้อน ค่าความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณ
ก ามะถัน 

1) แอนทรำไซท์ สูง ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ 
2) บิทูมินัส สูง ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ 
3) ซับบิทูมินัส ปำนกลำง-สูง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 
4) ลิกไนต์ ต่ ำ-ปำนกลำง สูง สูง ต่ ำ-สูง 

ส่วนใหญ่มีกำรใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสำหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ ำ 
เช่น โรงงำนกระดำษ และโรงงำนชูรส เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมในกำร เผำไหม้ถ่ำนหินจะมีกำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง และควัน ดังนั้น ก่อนน ำ
เชื้อเพลิงไปใช้จะต้องหำวิธีกำรจัดกำร กับมลพิษ โดยอำจเลือกใช้ถ่ำนหินคุณภำพดี หรืออำจลดปริมำณสำรมลพิษ
ในเชื้อเพลิง ก่อนน ำไปใช้ หรือใช้เทคโนโลยี ในกำรก ำจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึน ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เชื้อเพลิงชีวมวล คือ สำรทุกรูปแบบที่ได้จำกสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง กำรผลิตจำกกำรเกษตรและป่ำไม้เช่น ไม้ฟืน แกลบ 
กำกอ้อย วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ รวมถึง ของเสียจำกสัตว์ เช่นมูลสัตว์และของเสีย จำกโรงงำนแปรรูป
ทำงเกษตร และขยะมำผลิตก๊ำซชีวภำพ ในกำรผลิตพลังงำน จ ำนวนเท่ำๆ กันต้องใช้ไม้ฟืน ในปริมำตรที่มำกกว่ำ
น้ ำมันและถ่ำน ดังนั้น จึงเหมำะที่จะใช้ใน ครัวเรือน 

พลังน้ า เป็นพลังงำนที่ได้มำจำกแรงอัดดันของน้ ำ ที่ปล่อยจำกอ่ำงเก็บน้ ำเหนือเขื่อน น้ ำที่ปล่อยไปนี้ จะได้รับกำร
ทดแทนทุกปี โดยฝนหรือกำรละลำยของหิมะ แต่ในกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้อง
สูญเสียพื้นที่ป่ำไม้ ต้องมีกำรอพยพสัตว์ป่ำ และชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ และ
สภำพแวดล้อม บริเวณดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไป 



พลังงานแสงอาทิตย์ ได้มำจำกกำรแผ่รังสีของดวงอำทิตย์ ซึ่งน ำมำใช้เป็นพลังงำนควำมร้อน และกำรสังเครำะห์
แสง หรือโดยผ่ำนอุปกรณ์รับแสง เช่น เซลล์แสงอำทิตย์ เพื่อเปลี่ยนเป็น พลังงำนไฟฟ้ำและควำมร้อน เพ่ือน ำไปใช้
งำนต่อไป 

พลังงานลม เกิดจำกกำรเคลื่อนตัวของอำกำศ ถ้ำอำกำศเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูง จะท ำให้มีพลังงำนมำก ซึ่ง
สำมำรถน ำมำใช้หมุนกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นกำรน ำน้ ำร้อนที่มีอยู่ใต้พ้ืนดิน มำใช้ให้เกิดประโยชน์ ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
กลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำพลังงำน ควำมร้อนใต้พิภพ มำใช้ประโยชน์ อย่ำงเด่นชัดมักเป็นกลุ่มประเทศ ที่มีสภำพ
ทำงธรณีวิทยำ เอื้ออ ำนวยต่อศักยภำพ ทำงพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ซึ่งได้แก่ บริเวณท่ีเปลือกโลกมีกำร
เคลื่อนไหว และมีแนวของภูเขำไฟอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ประเทศอิตำลี ไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกำ (แถบตะวันตก) 
เม็กซิโก ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงำนที่ได้มำจำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ซึ่งเกิดจำกกำรแตกตัวของ นิวเคลียสของธำตุ
เชื้อเพลิง เช่น ยูเรเนียม และให้พลังงำนควำมร้อนมหำศำล จึงใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ สำมำรถขจัด
ปัญหำ กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ รวมทั้ง กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ที่เป็นปัญหำหลักของเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 
แต่ก็มีปัญหำสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่อำจเกิดจำก กำรใช้สำรรังสี ซึ่งหำกมีเทคโนโลยีควบคุมท่ีดี ก็จะป้องกันกำรรั่วไหล
ของสำรรังสีได้ นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำเรื่องกำรก ำจัดกำกนิวเคลียร์ ซึ่งจะต้องมีมำตรกำรควบคุมดูแล ไม่ให้กำร
ก ำจัดกำก ของเสียส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจำกสำรเหล่ำนี้มีค่ำทำงรังสีสูงมำก และจะคงสภำพอยู่เป็น
เวลำนับพันๆ ล้ำนปี 

3. การใช้พลังงานและแหล่งส ารองของโลก 

ปัจจุบัน กำรใช้พลังงำนของโลก ประกอบด้วย เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้แก่ น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินมี
ปริมำณรวมกันถึงร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 2 มำจำกพลังงำนนิวเคลียร์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 น ำมำจำกพลังงำน
ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล 
พลังงำนจำกคลื่นในมหำสมุทร และพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ เป็นต้น โดยปริมำณกำรใช้พลังงำนของโลกในปี 
2540 มีปริมำณเมือ่เทียบเท่ำ น้ ำมันดิบ รวมทั้งสิ้น 9,371 พันล้ำนลิตร แบ่งเป็น พลังงำนชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 

 

 



 

สัดส่วนการใช้พลังงานปฐมภูมิของโลกในปี 2540 

พลังงาน พันล้านลิตร 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ร้อยละ 

น้ ำมัน 3,949 42 
ถ่ำนหิน 2,666 28 
ก๊ำซธรรมชำติ 2,299 25 
พลังงำนนิวเคลียร์ 194 2 
พลังงำนหมุนเวียน และอ่ืนๆ 263 3 
รวม 9,371 100 

หมายเหตุ พลังงำนปฐมภูมิ (Primary Energy) หมำยถึง พลังงำนที่ยังไม่ผ่ำนกำรแปรรูปไปเป็นพลังงำนอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

เชื้อเพลิงที่ใช้แพร่หลำย ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ได้แก่ ถ่ำนหิน น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ นิวเคลียร์ พลังน้ ำ ควำม
ร้อนใต้พิภพ พลังลม และอ่ืนๆ โดยในปี 2538 ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำมำกที่สุดในโลก 
คือ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43.1 รองลงมำได้แก่นิวเคลียร์ ร้อยละ 20.0 ก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 18.6 น้ ำมัน ร้อยละ 
10.2 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ8.2 ในเอเซีย-แปซิฟิก และทวีปอเมริกำเหนือ ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิต
พลังงำน ไฟฟ้ำมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิง ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมด ซึ่งมำกกว่ำกำรใช้ในทวีป อ่ืนๆ 
ส่วนประเทศในตะวันออกกลำง ซึ่งมีน้ ำมันของตนเอง และก๊ำซธรรมชำติ จะใช้น้ ำมันและ ก๊ำซธรรมชำติ เป็น
เชื้อเพลิงหลัก ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโลก ปี 2538 
หน่วย : ร้อยละ 

  ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ 

น้ ามัน นิวเคลียร์ พลังน้ า 
และอ่ืนๆ 

รวม 

อเมริกำเหนือ 15.3 4.9 0.7 7.1 3.0 31.0 
เอเชีย และออสเตรเลีย 14.3 2.7 3.5 3.6 2.1 26.2 
ยุโรป 6.0 2.0 1.7 7.2 1.9 18.8 



  ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ 

น้ ามัน นิวเคลียร์ พลังน้ า 
และอ่ืนๆ 

รวม 

โซเวียตและอ่ืนๆ 5.9 7.2 2.4 2.0 1.0 18.5 
ตะวันออกกลำง และ
อำฟริกำ 

1.6 1.8 1.8 0.1 0.2 5.5 

รวมการใช้ของโลก 43.1 18.6 10.1 20.0 8.2 100.0 

กำรเลือกใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศต่ำงๆ มีปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบกัน เช่นต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มี
รำคำถูก มีปริมำณท่ีเพียงพอและแน่นอน นอกจำกนี้จะต้องมีกำรกระจำย แหล่งเชื้อเพลิงหลำยชนิด เพ่ือกระจำย
ควำมเสี่ยง และต้องเป็นเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อมน้อย ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงที่หลำยประเทศ 
เลือกใช้ เพรำะว่ำมีรำคำถูก รำคำมีเสถียรภำพ และมีควำมมั่นคงในกำรจัดหำ แม้ประเทศเหล่ำนั้นจะมีทรัพยำกร
พลังงำน ทั้งก๊ำซธรรมชำติและ น้ ำมันอยู่ในประเทศมำกก็ตำม เช่น 

 สหรัฐอเมริกา มีปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติมำกถึง 4,757 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และ
มีถ่ำนหิน 279,719 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ แต่สหรัฐอเมริกำเอง ก็ใช้ถ่ำนหินเป็น
เชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำถึงร้อยละ 54.6 ของกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมด 

 อังกฤษ มีปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติมำกถึง 766 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และมีน้ ำมัน 
795 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ แต่อังกฤษมีพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงถึงร้อย
ละ 47.8 ของกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำท้ังหมด 

 ฮ่องกง ซึ่งไม่มีทรัพยำกรพลังงำนเลย และเป็นประเทศเล็กๆ ประชำกรอยู่หนำแน่น พลังงำน
ไฟฟ้ำเกือบทั้งหมด คือ ร้อยละ 96.6 ที่ผลิตได้ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง 

 ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ มีแหล่งพลังงำนของตนเองน้อยมำก และพยำยำมกระจำย 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินและนิวเคลียร์ โดย ประเทศ
เหล่ำนี้ใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำร้อยละ 17.4, 34.3 และ 23.8 ตำมล ำดับ 

 ประเทศไทย ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำร้อยละ 44.1 น้ ำมัน ร้อยละ 
31.8 และลิกไนต์ร้อยละ 20.6 ในปี 2540 

 

 



เปรียบเทียบปริมาณส ารอง และการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศต่างๆ 
หน่วย : พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 

  ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน 
ส ารอง1 ใช้ผลิต

ไฟฟ้า 2 (%) 
ส ารอง1 ใช้ผลิตไฟฟ้า

2 (%) 
ส ารอง1 ใช้ผลิต

ไฟฟ้า 2 (%) 
อเมริกำ 279,719 54 4,757 16 4,738 2 
อังกฤษ 2,907 48 766 15 795 5 
ญี่ปุ่น 954 17 - 18 - 21 
ฮ่องกง - 97 - 0 - 3 
ไต้หวัน 115 34 - 5 - 24 
เกำหลีใต้ 213 24 - 11 - 22 
ไทย 1,676 21 354 44 17 32 

 

หมายเหตุ 

1. ปริมำณส ำรองเป็นข้อมูล ณ สิ้นปี 2540 
2. สัดส่วนของกำรผลิตไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ในกำรผลิตไฟฟ้ำใช้ข้อมูลปี 2538 

แนวโน้มกำรใช้พลังงำนของโลก จำกกำรคำดกำรณ์ ของกระทรวงพลังงำนสหรัฐอเมริกำ คำดว่ำน้ ำมัน ยังคงมี
สัดส่วนกำรใช้สูง เป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง คือ ก๊ำซธรรมชำติ และรองลงมำคือ ถ่ำนหิน โดยคำดว่ำในอีก 20 ปี
ข้ำงหน้ำ หรือประมำณปี 2563 จะมีสัดส่วนกำรใช้น้ ำมันร้อยละ 37 ก๊ำซธรรมชำติร้อยละ 27 ถ่ำนหินร้อยละ 25 
พลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 8 และพลังงำน นิวเคลียร์ร้อยละ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ และ
พลังงำนหมุนเวียนจะเพ่ิม สูงขึ้นจำกปี 2540 

หำกโลกมีกำรใช้พลังงำน ในระดับที่เป็นอยู่ และไม่มีกำรค้นพบเพิ่มเติมแล้ว คำดว่ำโลก จะมีแหล่งส ำรองน้ ำมันใช้
ไปได้ อีกประมำณ 42 ปี ก๊ำซธรรมชำติอีกประมำณ 64 ปี และถ่ำนหินอีกประมำณ 220 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 เป็น
ต้นไป โดยแหล่งส ำรองพลังงำนดังกล่ำว จะกระจำยอยู่ ในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก และ ณ สิ้นปี 2540 มีปริมำณ
ส ำรองของพลังงำนชนิดต่ำงๆ คงเหลือดังนี้ 



 น้ ามัน มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว คงเหลือ 164,966 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
 ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว คงเหลือ 146,050 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
 ถ่านหนิ มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว คงเหลือ 584,018 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 

แหล่งส ำรองพลังงำนของโลก ณ สิ้นปี 2540 สำมำรถจ ำแนกแหล่งตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกได้ดังนี้ 

  น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
พันล้านลิตร ร้อยละ พันล้านลิตร ร้อยละ พันล้านลิตร ร้อยละ 

- ตะวันออกกลำง 107,620 65.2 49,314 33.8 113 0.02 
- อเมริกำเหนือ 12,179 7.4 8,439 5.8 141,702 24.26 
- อเมริกำใต้ และ
อเมริกำกลำง 

13,704 8.3 6,351 4.3 5,774 0.99 

- ยุโรป 3,211 2.0 5,614 3.8 88,656 15.18 
- สหภำพโซเวียต (เดิม) 10,398 6.3 57,214 39.2 136,437 23.36 
- อำฟริกำ 11,129 6.7 9,959 6.8 34,987 5.99 
- เอเซีย-แปซิฟิก 6,725 4.1 9,159 6.3 176,349 30.20 
รวม 164,966 100.0 146,050 100.0 584,018 100.0 

4. การใช้พลังงานและแหล่งส ารองของไทย 

ในปี 2540 ประเทศไทยมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนปฐมภูมิโดยรวม 93 พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำ น้ ำมันดิบ โดยมี
สัดส่วนกำรใช้น้ ำมันสูงเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 42 อันดับสองคือ พลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 26 รองลงมำคือ 
ก๊ำซธรรมชำติร้อยละ 17 ลิกไนต์ร้อยละ 9 และถ่ำนหิน น ำเข้ำและซื้อไฟฟ้ำสัดส่วนเท่ำกันคือร้อยละ 3 จะเห็นได้
ว่ำสัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน ของไทยค่อนข้ำงสูง พลังงำนหมุนเวียนที่นิยมใช้กันมำกได้แก่ ไม้ฟืน ถ่ำน กำก
อ้อย และแกลบ โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มของครัวเรือนในชนบทและในอุตสำหกรรมอำหำร 

สัดส่วนการใช้พลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) ของไทยในปี 2540 

พลังงาน พันล้านลิตร 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ร้อยละ 

น้ ำมัน 39.5 42 
พลังงำนหมุนเวียน 24.4 26 



พลังงาน พันล้านลิตร 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ร้อยละ 

ก๊ำซธรรมชำติ 16.3 17 
ลิกไนต์ 8.1 9 
ถ่ำนหินน ำเข้ำ 2.4 3 
ซื้อ (ไฟฟ้ำ) 2.3 3 
รวม 93.0 100 

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (Final Energy) ในสำขำกำรผลิตต่ำงๆ ของไทย แบ่งเป็น 4 สำขำ ใหญ่ๆ คือ 
สำขำเกษตรกรรม สำขำอุตสำหกรรม สำขำท่ีอยู่อำศัยและธุรกิจ และสำขำคมนำคมขนส่ง โดยมีสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนในสำขำต่ำงๆ ดังนี้ 

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final Energy) แยกตามสาขาการผลิตในปี 2540 

สาขาการผลิต พันล้านลิตร 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ร้อยละ 

คมนำคมขนส่ง 24.4 40 
อุตสำหกรรม 19.8 32 
ที่อยู่อำศัยและธุรกิจ 15.1 25 
เกษตรกรรม 2.3 3 
รวม 61.6 100 

หมายเหตุ พลังงำนขั้นสุดท้ำย (Final Energy) หมำยถึงพลังงำนขั้นสุดท้ำยที่ผู้บริโภคใช้ โดยไม่รวมเชื้อเพลิง ที่
น ำไปใช้ในกำรผลิตพลังงำนทุติยภูมิ (Secondary Energy) ซึ่งหมำยถึงกำรน ำพลังงำนปฐมภูมิมำผ่ำนกำรแปรรูป 
เช่น น้ ำมันส ำเร็จรูป และไฟฟ้ำ 

ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ รัฐได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังลมพลังงำนแสงอำทิตย์ พลัง
น้ ำขนำดเล็ก และพลังงำนจำกกำก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร หรือ กำกจำกกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือกำรเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จำกกำรปลูกป่ำ เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดย กฟผ. 
ได้มีกำรประกำศรับซื้อไฟฟ้ำ จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producers) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ที่ได้รับกำรตอบรับซื้อไฟฟ้ำแล้ว จ ำนวน 56 รำย คิดเป็นปริมำณไฟฟ้ำที่เสนอ



ขำย 2,366 เมกะวัตต์ ในจ ำนวนนี้เป็นผู้ผลิตรำยเล็ก ที่ขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว จ ำนวน 37 รำย เป็นปริมำณ ไฟฟ้ำ
ที่เสนอขำย 1,220 เมกะวัตต์ โดยแยกประเภทกำรใช้เชื้อเพลิงได้ดังนี้ 

ประเภทเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
สถานภาพ ณ 30 เมษายน 2542 

  จ านวนที่ได้รับการตอบรับแล้ว จ านวนที่ขายไฟเข้าระบบแล้ว 
ราย เมกะวัตต์ ราย เมกะวัตต์ 

- ก๊ำซธรรมชำติ 22 1,587.9 14 978.0 
- กำกอ้อย 14 67.5 13 64.5 
- ถ่ำนหิน 10 618.0 4 118.0 
- แกลบ , เศษไม้ 6 57.0 4 49.8 
- ขยะ 1 1.0 1 1.0 
- น้ ำมัน 1 9.0 1 9.0 
- ก๊ำซชีวภำพ 1 0.1 - - 
- น้ ำยำงด ำ (Black liquor) 1 25.0 - - 
รวม 56 2,365.6 37 1,220.3 

นอกจำกพลังน้ ำ และวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรแล้ว ยังมีกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนอื่นๆ ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำด้วย แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรทดลอง เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน แสงอำทิตย์ กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนลม กำรผลิตไฟฟ้ำ จำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ และ โครงกำรสำธิตเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งใน
ปัจจุบัน กฟผ. ได้ด ำเนินโครงกำรทดลองที่ผลิต ไฟฟ้ำและจ่ำยไฟฟ้ำขนำนเข้ำระบบจ ำหน่ำยของ กฟภ. แล้ว ดังนี้ 

1. โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมก ำลังผลิตประมำณ 70 กิโลวัตต์ โดยจ่ำยไฟฟ้ำ
ร่วมกับโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็กที่คลองช่องกล่ ำ จังหวัดสระแก้ว ที่สถำนีพลังงำนทดแทน 
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต และที่สถำนีพลังงำนแสงอำทิตย์ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม รวมก ำลังผลิตประมำณ 192 กิโลวัตต์ ที่แหลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต 

3. โครงกำรไฟฟ้ำสำธิตจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ขนำดก ำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ ที่อ ำเภอฝำง 
จังหวัดเชียงใหม่ 



4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำสำธิตเซลล์เชื้อเพลิง ขนำดก ำลังผลิต 50 กิโลวัตต์ โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็น
เชื้อเพลิง ที่โรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

5. โครงกำรติดตั้งระบบท ำน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ อุณหภูมิปำนกลำง ด้วยระบบท่อรับควำมร้อน
แสงอำทิตย์ ขนำด 50 กิโลวัตต์ เพื่อทดสอบควำมเป็นไปได้ ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วย
โรงไฟฟ้ำระบบ 2 วงจร ที่บริเวณโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

6. โครงกำรสำธิตระบบผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ จำกเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำบ้ำน ในเขต
กรุงเทพฯ รวม 10 หลังโดยใชเ้ซลล์แสงอำทิตย์แบบผลึก ขนำด 2.25 กิโลวัตต์ส ำหรับบ้ำน 
จ ำนวน 8 หลัง และใช้เซลล์แสงอำทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน ขนำด 2.88 กิโลวัตต์ ส ำหรับบ้ำน 
จ ำนวน 2 หลัง เพื่อพัฒนำสำธิตเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ จำกเซลล์แสงอำทิตย์ โดยให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ จำกเซลล์แสงอำทิตย์ใช้เองภำยในบ้ำน และขำยไฟฟ้ำส่วนเกินให้กับ 
กฟผ. ซึ่งโครงกำรสำธิตดังกล่ำว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดอุตสำหกรรม กำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์
ในประเทศไทย 

พลังงำนหมุนเวียน ที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นพลังงำนที่สะอำด อย่ำงไรก็ตำมกำรผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำ จำกพลังงำนหมุนเวียนเหล่ำนี้ ยังไม่สำมำรถเป็นแหล่งพลังงำนขนำดใหญ่ได้ รวมทั้ง รำคำยังสูงมำกอีกด้วย 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ำ จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก ต้นทุนลดลงมำก
เช่นกัน แต่ก็คงยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับกำรผลิต ไฟฟ้ำด้วยเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นคงต้องใช้ระยะเวลำกว่ำ 
10 ปีขึ้นไป ในกำรพัฒนำ มำใช้ในเชิงพำณิชย์ ต้นทุนจึงจะต่ ำลง จนสำมำรถแข่งขันกับพลังงำนฟอสซิลได้ 

แหล่งส ำรองพลังงำนที่ส ำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีกำรส ำรวจและพิสูจน์แล้ว มีปริมำณส ำรอง ไม่มำกนักเม่ือเทียบ
กับปริมำณกำรใช้ของประเทศ จึงต้องมีกำรน ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ ในอัตรำร้อยละ 60 ของปริมำณควำม
ต้องกำรรวม โดย ณ สิ้นปี 2540 ประเทศมีแหล่งส ำรอง พลังงำนที่พิสูจน์แล้วคงเหลือ ดังนี้ 

 น้ ามันดิบ มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว 17 พันล้ำนลิตร ซึ่งปริมำณส ำรองที่มีอยู่ไม่ เพียงพอกับ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปี 

 ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้ว 356 พันล้ำนลิตร ซึ่งหำกปริมำณกำรใช้ไม่ 
เปลี่ยนแปลงและไม่มีกำรค้นพบเพิ่มเติมแล้ว คำดว่ำจะใช้ไปได้อีกประมำณ 22 ปี 

 ถ่านหิน (ลิกไนต์) ที่พัฒนำขึ้นมำใช้ประโยชน์แล้ว มีปริมำณส ำรองท่ีประเมินแล้วคงเหลือ 1,676 
พันล้ำนลิตร แบ่งเป็นเหมืองของ กฟผ. 1,495 พันล้ำนลิตร และเหมืองเอกชน 181 พันล้ำนลิตร 
ซึ่งหำกปริมำณกำรใช้ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีกำรค้นพบเพ่ิมเติมแล้ว คำดว่ำจะใช้ไปได้อีก
ประมำณ 62 ปี 



แหล่งส ำรองพลังงำนของประเทศ กระจำยอยู่ตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศและในอ่ำวไทย โดยมีปริมำณส ำรอง ณ 
สิ้นปี 2540 จ ำแนกตำมชนิด และแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

 แหล่งก๊ำซธรรมชำติ มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้วตำมแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

อ่ำวไทย 222.8   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
โครำช 17.2   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ภำคกลำง 5.8   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
พ้ืนที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย 110.8   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
รวม 356.6   พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

 แหล่งน้ ำมัน มีปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้วตำมแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

อ่ำวไทย 7.6   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ภำคกลำง 9.1   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ภำคเหนือ 0.3   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
รวม 17.0   พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

 แหล่งถ่ำนหิน (ลิกไนต์) ที่พัฒนำขึ้นมำใช้แล้ว มีปริมำณส ำรอง คงเหลือ ตำมแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

ภำคเหนือ 1,544.9   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ภำคกลำง 1.0   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
ภำคใต้ 130.3   พันล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
รวม 1,676.2   พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

5. นโยบายพลังงานของประเทศ 

นโยบำยพลังงำนหลักๆ ของประเทศไทย มี 4 ประกำร คือ 

 จัดหำพลังงำนให้เพียงพอ กับควำมต้องกำร มีคุณภำพ มีควำมม่ันคง และมีระดับรำคำที่
เหมำะสม โดยส่งเสริมให้มีกำรส ำรวจ และพัฒนำแหล่งพลังงำน จำกภำยในประเทศ ขึ้นมำใช้
ประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ก็แสวงหำแหล่งพลังงำน จำกภำยนอกประเทศ เพ่ือให้มีกำรกระจำย
แหล่งและชนิด ของพลังงำน 



 ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดต้นทุน 
ทำงด้ำนเชื้อเพลิงในกิจกรรมกำรผลิตแล้ว ยังช่วยลดกำรลงทุนในกำรจัดหำพลังงำนอีกด้วย โดย
ใช้ มำตรกำรด้ำนรำคำ และกลไกตลำดในกำรสร้ำงแรงจูงใจ ให้มีกำรใช้พลังงำน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมำตรกำรอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย กำรให้สิ่งจูงใจ กำรสร้ำงจิตส ำนึก และ
มำตรกำรบังคับ (เช่นกำรก ำหนดมำตรฐำน) ควบคู่กันไป 

 ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขัน และเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน ในกิจกำรพลังงำน เพ่ือให้กิจกำร
พลังงำน มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทำงเลือก ได้รับบริกำรที่ดีมีคุณภำพ และ
รำคำ ที่เป็นธรรม อีกท้ังยังช่วยลดภำระกำรลงทุนของภำครัฐอีกด้วย 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหำ ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจำกกำรผลิตและใช้พลังงำน โดยส่งเสริมให้มี 
กำรใช้เชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อมน้อย และส่งเสริมให้มีกำรควบคุมมลพิษ โดยใช้
เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ และมำตรฐำนที่เหมำะสม 

6. หลักการในการจัดหาพลังงาน 

ในกำรก ำหนดนโยบำยพลังงำน จะต้องค ำนึงถึงหลักกำร ในกำรจัดหำพลังงำน ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีแหล่งส ำรองพลังงำนที่มีปริมำณเพียงพอ และแน่นอน เพื่อควำมม่ันคงในกำรจัดหำ 
 ต้องมีกำรกระจำยแหล่งของพลังงำน และชนิดของพลังงำน เพ่ือลดควำมเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงกำร 

พ่ึงพำพลังงำนจำกแหล่งเดียว หรือชนิดเดียว 
 ต้องมีรำคำท่ีเหมำะสม เพ่ือให้ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ 
 ต้องเป็นพลังงำนที่สะอำด ก่อให้เกิดมลพิษน้อย หรืออำจจะเป็นพลังงำนที่ไม่สะอำด แต่มี 

เทคโนโลยีที่ควบคุมมลพิษได้ 
 ต้องใช้ทรัพยำกรพลังงำน ภำยในประเทศ ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมำะสมกับ 

คุณค่ำของทรัพยำกร 

7. การเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

กำรเลือกใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ จะต้องพิจำรณำถึงศักยภำพ ของแหล่งเชื้อเพลิง ควำมม่ันคง ในกำรจัดหำ 
รำคำของเชื้อเพลิง และปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของเชื้อเพลิง รวมถึงประเภทของโรงไฟฟ้ำ ที่ต้องกำรใน
ระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ ในแต่ละช่วงเวลำ 



ชนิดของเชื้อเพลิงที่ กฟผ. ได้พิจำรณำเพ่ือน ำมำเป็นเชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ พลังน้ ำน้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ 
ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ลิกไนต์ ถ่ำนหิน นิวเคลียร์ ออริมัลชั่น (Orimulsion) และกำรซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศ
เพ่ือนบ้ำน นอกจำกนี้ยังมีพลังงำนทดแทน ซึ่งได้แก่พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม และพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพ เป็นต้น 

นอกจำกกำรพิจำรณำชนิดของเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำแล้ว จะต้องพิจำรณำประเภทของโรงไฟฟ้ำ ประกอบด้วย 
เพรำะโรงไฟฟ้ำแต่ละประเภท มีควำมเหมำะสม ในกำรผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำร ในแต่ละช่วงเวลำที่ต่ำงกัน 
และโรงไฟฟ้ำ แต่ละประเภท ก็มีกำรใช้เชื้อเพลิง ที่แตกต่ำงกันด้วย โดย กฟผ. มีกำรเลือกใช้ประเภทโรงไฟฟ้ำ และ
ชนิดของเชื้อเพลิงในแต่ละช่วงเวลำ ดังนี้ 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามความต้องการพื้นฐาน (Base Load Plant) เป็นโรงไฟฟ้ำ
ที่ต้องเดินเครื่องอยู่ ตลอดเวลำ จึงเป็นโรงไฟฟ้ำ ที่ใช้เชื้อเพลิงรำคำถูก เป็นล ำดับแรก ได้แก่
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน (Thermal) ซึ่งใช้น้ ำมันเตำหรือถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ำพลังควำม
ร้อนร่วม (Combined Cycle) ซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าปานกลาง (Intermediate 
Plant) จะใช้โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม (Combined Cycle) ซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง
และหำกก๊ำซธรรมชำติไม่มี จะต้องใช้ดีเซลแทนในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม ซึ่งจะ
ท ำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peaking Plant) มีลักษณะ
ของกำรเดินเครื่อง เป็นช่วงเวลำที่มีควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดเท่ำนั้น ได้แก่ โรงไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ 
ซึ่งใช้น้ ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ และโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำแบบสูบกลับ 

ลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ ของผู้ใช้ไฟแต่ละประเภท จะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งจะเป็น ตัวก ำหนด
ประเภทของโรงไฟฟ้ำ ที่จะเดินเครื่องให้มีควำมสอดคล้อง กับควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ในแต่ละช่วงเวลำ ในปัจจุบัน
ลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ ของระบบ แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลำ คือช่วงเวลำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด ระหว่ำง 9.00-
22.00 น. และช่วงเวลำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่ ำสุด ระหว่ำง 22.00-9.00 น. โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทบ้ำนอยู่อำศัย ธุรกิจ
ขนำดเล็ก และธุรกิจ เฉพำะอย่ำง (เช่น โรงแรม) จะใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในช่วงหัวค่ ำ อุตสำหกรรมขนำดใหญ่มีลักษณะ 
กำรใช้ไฟฟ้ำค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ ส่วนธุรกิจขนำดใหญ่ จะใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในช่วงบ่ำย ดังนั้น ในช่วงเวลำ ที่มีกำรใช้
ไฟฟ้ำสูงสุด กฟผ. ก็จ ำเป็นต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำ ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้ำที่ผลิตไฟฟ้ำตำม ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 
โรงไฟฟ้ำ ที่ผลิตไฟฟ้ำ ช่วงที่มีควำมต้องกำรปำนกลำง และโรงไฟฟ้ำท่ีผลิต ไฟฟ้ำ ช่วงที่มีควำมต้องกำรสูงสุดไป
พร้อมกัน 



 

ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเลือกเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ คือ ต้นทุนที่ต่ ำ โดยต้นทุน จะประกอบด้วย ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ ต้นทุนในกำรด ำเนินงำน และต้นทุนเชื้อเพลิง โดยในปี 2541 ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุด ได้แก่ ลิกไนต์ 
รองลงมำได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ น้ ำมันเตำ และดีเซล 

ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2541 

เชื้อเพลิง บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
- ลิกไนต์ 0.50 
- ก๊ำซธรรมชำติ 0.93 
- น้ ำมันเตำ 1.10 
- ดีเซล 2.72 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนทั้งหมด ในกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ ที่ใช้ถ่ำนหินและก๊ำซธรรมชำติ พบว่ำ ต้นทุนทั้งหมด
ของโรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินถูกกว่ำโรงไฟฟ้ำ ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเล็กน้อย โดยสำมำรถเปรียบเทียบต้นทุนในกำรผลิต
ไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ที่ได้รับกำรคัดเลือกแล้ว 7 รำย พบว่ำต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ (ต้นทุนค่ำ
ก่อสร้ำงบวกกับต้นทุนเชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้ำที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ จะมีต้นทุนอยู่ระหว่ำง 1.54-1.66 บำทต่อหน่วย 
ในขณะที่โรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินน ำเข้ำ จะมีต้นทุนระหว่ำง 1.51-1.63 บำทต่อหน่วย 

 



8. แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ เป็นแผนระยะยำวของ กฟผ. เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรลงทุน ทำงด้ำนกำร
ขยำยระบบกำรผลิต และระบบส่งไฟฟ้ำของประเทศ โดยปกติจะวำงแผนเป็น ระยะเวลำ 15 ปีข้ำงหน้ำ กำร
พิจำรณำปรับแผน จะด ำเนินกำรเมื่อสภำพทำงเศรษฐกิจ มีกำรเปลี่ยนแปลง จนกระทบต่อควำมต้องกำรไฟฟ้ำ 
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. พ.ศ. 2542-2554 (PDP 99-
01 ฉบับปรับปรุง) ได้มีกำรปรับครั้งล่ำสุด เมื่อเดือนมกรำคม 2542 โดยใช้ผลพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ของ
คณะอนุกรรมกำรกำรพยำกรณ์ ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเมื่อเดือนกันยำยน 2541 เป็นฐำนในกำรจัดท ำ 

กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำมีควำมส ำคัญมำก ต่อกำรวำงแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ หำก
กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร มีควำมถูกต้องและแม่นย ำ จะท ำให้กำรลงทุนในกำรขยำยระบบไฟฟ้ำ มีประสิทธิภำพ 
และมีต้นทุนต่ ำ ดังนั้น รัฐบำลจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมกำร กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน
จำก กฟผ. กฟน. กฟภ. สพช. และ นักวิชำกำร เพื่อท ำหน้ำที่พยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ โดย
คณะอนุกรรมกำรฯ จะมี กำรปรับปรุงกำรพยำกรณ์ตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ จะอำศัยทั้งข้อมูลและตัวแปรต่ำงๆ ทำงเศรษฐกิจ และอำศัยแบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์หลำยตัวแบบ ตำมควำมเหมำะสมของพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำ ของผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยมีปัจจัยทำงด้ำน
เศรษฐกิจ ประชำกร พฤติกรรมกำรใช้และอ่ืนๆ เป็นตัวก ำหนดกำรใช้ไฟฟ้ำ ในปัจจุบันคณะอนุกรรมกำรฯ ได้มีกำร
พัฒนำวิธีกำรพยำกรณ์ให้มีควำมแม่นย ำ และสะท้อนภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ ที่แท้จริงมำกข้ึน โดยได้มีกำรศึกษำลักษณะ
กำรใช้ไฟฟ้ำ (Load Profile) และน ำมำใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรพยำกรณ์ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงค่ำ
พลังไฟฟ้ำสูงสุด และ ต่ ำสุด และทรำบค่ำพลังไฟฟ้ำ ในแต่ละชั่วโมงด้วย ข้อมูลเหล่ำนี้ จะเป็นประโยชน์กับกำร
ไฟฟ้ำ ในกำรน ำไปวิเครำะห์ใช้งำน อย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป 

คณะอนุกรรมกำรฯ ได้มีกำรปรับค่ำพยำกรณ์ ควำมต้องกำรหลำยครั้ง ตั้งแต่ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ได้ชะลอตัวลง
ตั้งแต่ปลำยปี 2540 เป็นต้นมำ ในปี 2541 ก็ได้มีกำรปรับค่ำพยำกรณ์อีก 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำก โดยครั้งล่ำสุดได้มีกำรปรับ เมื่อเดือนกันยำยน 2541 โดยในกำรพยำกรณ์ครั้งนี้ ได้
จัดท ำออกเป็น 3 กรณี ตำมสภำวะเศรษฐกิจ ที่มีควำมไม่แน่นอนสูง แบ่งออกเป็น กรณีเศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้ำ กรณี
เศรษฐกิจฟ้ืนตัว ปำนกลำง และกรณีเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็ว ซึ่งในแต่ละกรณี จะมีค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ของประเทศแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 



 

หน่วย : เมกะวัตต์ 

ปีงบประมาณ กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวช้า 

กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวปานกลาง 

กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวเร็ว 

2540 14,506 14,506 14,506 
2541 14,180 14,180 14,180 
2542 14,287 14,499 14,972 
2544 15,398 16,214 17,286 
2549 19,467 22,168 24,958 
2554 25,951 30,587 35,216 

หมายเหตุ ปี 2540-41 เป็นควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจริง 

กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นกำรพยำกรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปได้สูง แม้แต่ ในกรณีของ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็ว ทั้งนี้ เพรำะแนวโน้มควำมต้องกำรไฟฟ้ำของไทย มีโอกำสที่จะเติบโต ขึ้นอีกมำก เมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศมีกำรฟื้นตัว กำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม และบริกำร จะเพ่ิมมำกขึ้น ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมสูงขึ้นมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทย ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต่ ำ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ ที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สูงกว่ำในแถบเอเซีย-แปซิฟิคด้วยกัน ดังนี้ 

ประเทศ การใช้ไฟฟ้าต่อปี 
(ล้านหน่วย) 

ประชากร 
(ล้านคน) 

การใช้ไฟฟ้าต่อหัว 
(หน่วย/คน) 

ไทย 86,680 60.00 1,445 
มำเลเซีย 51,407 20.57 2,499 
ฮ่องกง 28,429 6.31 4,505 
สำธำรณรัฐเกำหลี 205,494 45.55 4,511 
ไต้หวัน 130,062 21.47 6,058 
ญี่ปุ่น 994,934 125.76 7,911 
สิงคโปร์ 24,100 3.04 7,928 
ออสเตรเลีย 177,291 18.31 9,683 
นิวซีแลนด์ 36,143 3.64 9,929 

หมำยเหตุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2539 จำก “APEC Energy Statistics 1996” 



ในช่วงของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 - ฉบับที่ 10 กฟผ. ได้วำงแผนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ ของ กฟผ. เอง และมี
กำรรับซื้อจำกบริษัทผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนรำยใหญ่หรือ ไอพีพี (Independent Power 
Producer : IPP) กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนรำยเล็ก หรือ เอสพีพี (Small Power Producer : SPP) กำรรับซื้อ
จำกกรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน และกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน คิดเป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งในปี 
2554 รวมทั้งสิ้น 39,392 เมกะวัตต์ มีรำยละเอียดดังนี้ 

ประมาณการก าลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามผู้ผลิตไฟฟ้า 
หน่วย : เมกะวัตต์ 

ผู้ผลิต ปี 2540 ปี 2542 ปี 2544 ปี 2549 ปี 2554 
กฟผ. 14,687 16,738 19,588 19,168 18,869 
บริษัทผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 
ผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ (IPP) - 700 1,400 4,597 12,444 
ผู้ผลิตเอกชนรำยเล็ก (SPP) 224 1,407 1,807 2,097 2,097 
กรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน 13 13 13 13 13 
ประเทศเพ่ือนบ้ำน - 313 613 613 3,913 
รวม 16,980 21,227 25,477 28,544 39,392 

หมายเหตุ ปี 2540 เป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งจริง โดยในปี 2540 กฟผ. มีกำรซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว และมำเลเซีย
ด้วย แต่เป็นสัญญำแบบ non-firm 

กฟผ. ได้มีกำรปรับแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. พ.ศ. 2542-2554 เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำที่ชะลอตัวลง โดยใช้ผลพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ กรณี เศรษฐกิจฟ้ืนตัวปำนกลำงเป็นฐำน และก ำหนด
ปริมำณก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองต่ ำสุด ไว้ที่ร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจำกควำมต้องกำรไฟฟ้ำได้
ลดลงมำก ในกำรจัดท ำแผน พัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรชะลอโครงกำรของ กฟผ. ที่ได้รับอนุมัติ
ไปแล้ว โดยให้เลื่อนโครงกำรออกไป 1-4 ปี และชะลอโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำ จำกเอกชนรำยใหญ่ (IPP) และเอกชน
รำยเล็ก (SPP) โดยให้เลื่อนโครงกำรออกไป 2-48 เดือน รวมทั้ง ชะลอโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ออกไป
ประมำณ 2-4 ปี ซึ่งจำกผลกำรพยำกรณ์คำดว่ำ จะมีควำมต้องกำร ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 - 
ฉบับที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 

 



แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 

ความต้องการไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 
พ.ศ. เพิ่มจาก เป็น เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

(%) 
8 2540-44 13,311 16,214 2,903 4.02 
9 2545-49 16,214 22,168 5,954 6.46 
10 2550-54 22,168 30,587 8,419 6.65 

ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ดังกล่ำว ได้มีกำรกระจำยกำรใช้เชื้อเพลิงหลำยชนิดดังนี้ 

 ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลัก คิดเป็นปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ ที่ผลิตได้ ประมำณร้อยละ 56-74 
ในช่วงปี 2542-2554 

 รองลงมำได้แก่ น้ ำมันเตำ ซึ่งมีสัดส่วนปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ร้อยละ 16.6 ในปี 2542 แต่สัดส่วน
ปริมำณกำรผลิตจะลดลงเรื่อยๆ 

 ลิกไนต์ใช้ผลิตไฟฟ้ำเฉพำะที่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะแห่งเดียว สัดส่วนปริมำณกำรผลิตจะลดลงเรื่อยๆ 
 ถ่ำนหินมีกำรใช้ในโรงไฟฟ้ำเอสพีพีเล็กน้อยในปัจจุบัน แต่จะเริ่มมีบทบำทมำกขึ้นในกำรผลิต

พลังงำนไฟฟ้ำ ของโรงไฟฟ้ำเอกชนไอพีพี เริ่มตั้งแต่ปี 2545- 2546 เป็นต้นไป โดยสัดส่วน
ปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตจำกถ่ำนหินจะเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วมำอยู่ในระดับร้อยละ18.8 ในปี 2554 

 พลังน้ ำมีปริมำณผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้ำงจ ำกัด สัดส่วนปริมำณกำรผลิต
จะลดลงตำมล ำดับ 

 กำรซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน (สปป.ลำว) สัดส่วนปรมิำณรับซื้อจะเพ่ิมขึ้นจำกระดับร้อยละ 
2.5 ในปี 2542 มำอยู่ในระดับ 9.0 ในปี 2554 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง 
หน่วย : ร้อยละ 

ชนิดเชื้อเพลิง 2540 2541 2542 2544 2549 2554 
พลังน้ ำ 7.6 5.6 4.2 3.8 3.8 3.0 
ก๊ำซธรรมชำติ 46.2 51.6 61.4 73.8 66.7 55.7 
น้ ำมันเตำ 20.6 20.4 16.6 3.9 3.0 5.1 
ดีเซล 3.7 0.9 0.5 - - - 
ลิกไนต์ 20.3 18.9 13.3 13.0 11.8 8.4 



ชนิดเชื้อเพลิง 2540 2541 2542 2544 2549 2554 
ถ่ำนหินน ำเข้ำ 0.8 0.8 1.5 2.7 12.7 18.8 
รับซื้อไฟฟ้ำ สปป.
ลำว 

0.8 1.8 2.5 2.8 2.0 9.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ ข้อมูลเป็นปีงบประมำณ 

เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ต้องใช้ระยะเวลำนำนตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับใหม่นี้จึงได้ บรรจุโครงกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ ซึ่งหลำยโรง กฟผ. ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้ว บำงโรงเกือบ แล้วเสร็จ และบำงโรงก็ได้เริ่มก่อสร้ำง 
โรงไฟฟ้ำเอกชนทั้งรำยใหญ่ และรำยเล็กบำงรำย ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนให้ช้ำออกไปได้อีก เพรำะได้
มีกำรท ำสัญญำซื้อเชื้อเพลิงกู้เงิน และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำไปแล้ว จึงไม่สำมำรถเลื่อนโครงกำรเหล่ำนี้ ให้ช้ำออกไปได้
อีก ผลจึงท ำให้ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองของประเทศ ในช่วงแรกอยู่ในระดับสูง 

ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองต่ าสุด 
หน่วย : ร้อยละ 

ปีงบประมาณ กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวปานกลาง 

กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวเร็ว 

กรณีเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวช้า 

2540 8.4 8.4 8.4 
2541 20.2 20.2 20.2 
2542 20.0 17.6 21.1 
2544 50.6 41.2 58.5 
2549 25.7 11.7 43.1 
2554 25.9 9.4 48.4 

หมายเหตุ ปี 2540-41 เป็นตัวเลขจริง 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำ ไม่สำมำรถผลิต เพ่ือเก็บไว้ใช้ในเวลำที่ต้องกำรได้ แต่ต้องมี โรงไฟฟ้ำท่ีมี
ก ำลังกำรผลิตเพียงพอ และพร้อมจะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำได้ทันทีเม่ือมีควำมต้องกำร เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งไม่เหมือนกับ
น้ ำมัน หรือถ่ำนหินที่สำมำรถเก็บส ำรองไว้ใช้ หรือน ำเข้ำมำทดแทนได้ ถ้ำหำกกำรผลิตในประเทศ ไม่เพียงพอ 
ดังนั้น ในกำรวำงแผนผลิตไฟฟ้ำ จึงต้องมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ำ เป็นปริมำณส ำรองไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง



ปริมำณก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองในบำงช่วงเวลำ โดยเฉพำะในช่วงที่ภำวะเศรษฐกิจ ชะลอตัวลง อำจจะอยู่ใน
ระดับสูง แต่เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว และขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ปริมำณส ำรองนั้น ก็จะลดลงอย่ำงรวดเร็วได้ ดังเช่น
ในช่วงปี 2528-2529 กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลง ท ำให้ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองของประเทศสูงถึงร้อย
ละ 58 และ 50 ตำมล ำดับ แต่เมื่อสภำวะเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว ควำมต้องกำรไฟฟ้ำได้เพ่ิมขึ้นใน อัตรำสูง ภำยใน
ระยะเวลำเพียง 3-4 ปีเท่ำนั้น ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองต่ ำสุดของประเทศได้ลดลง เหลือร้อยละ 5.6 และ 1.6 ในปี 
2532 และ 2533 ตำมล ำดับ 

ปีงบประมาณ ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองต่ าสุด 
2527 56.8 
2528 58.2 
2529 51.0 
2530 38.2 
2531 21.3 
2532 5.6 
2533 1.6 

ปริมำณส ำรองที่สูงย่อมมีผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำ แต่ปริมำณส ำรองตำมที่เป็นจริง จะไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำ จะผลิตได้ไม่เต็มที่ เพรำะปริมำณน้ ำในเขื่อนมีไม่มำกนัก จึงน ำมำใช้เสริม ในช่วงที่มีปริมำณควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดเท่ำนั้น นอกจำกนี้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำ ของเอกชนรำยใหญ่ และรำยเล็กบำงโครงกำรอำจไม่
เกิดข้ึน เนื่องจำกติดปัญหำกำรจัดหำเงินกู้ และไม่สำมำรถหำลูกค้ำตรงได้เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนี้รัฐบำล
ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำร ด ำเนินกำรแปรรูปกิจกำรไฟฟ้ำเพ่ือเปิดให้มีกำรแข่งขัน โดยกำรจัดตั้งตลำดจรซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(Power Pool) และให้มีผู้จ ำหน่ำยปลีกหลำยรำย ซึ่งเมื่อถึงเวลำนั้นผู้ผลิตไฟฟ้ำ จะต้องมีกำรประมูล เพ่ือขำย
ไฟฟ้ำให้แก่ผู้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และค่ำไฟฟ้ำจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์ และอุปทำนมำกข้ึน เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงหรือสินค้ำ
ประเภทอ่ืนๆ 

9.การรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 

รัฐมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรผลิตไฟฟ้ำเริ่มตั้งแต่ปี 2532 ด้วยเหตุผลดังนี้ 

1. เพ่ิมกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำน ท ำให้กิจกำรพลังงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และผู้บริโภคมี
พลังงำน ใช้อย่ำงเพียงพอ ในรำคำที่เหมำะสม 

2. ลดภำระกำรลงทุนของรัฐและลดภำระหนี้สินของรัฐ/ประเทศ 



3. ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ในกรณีของโครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำรำย
เล็ก (SPP) ซึ่งใช้ระบบพลังงำนควำมร้อนร่วม (Cogeneration) เป็นต้น 

4. ท ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้รับบริกำรและคุณภำพไฟฟ้ำที่ดีข้ึน 
5. สนับสนุนให้ประชำชน มีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำกิจกำรด้ำนพลังงำนของประเทศ 
6. ช่วยพัฒนำตลำดทุน 

ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนหนึ่งจะมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำ จำกเอกชนรำยใหญ่ (IPP)และ รำยเล็ก 
(SPP) ซึ่งเป็นนโยบำย ที่รัฐบำลส่งเสริมให้เอกชน เข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึน ในกิจกำรไฟฟ้ำของประเทศ โดย
ก ำหนดให้ กฟผ. มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ ในระยะแรก ปริมำณ 3,800 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. ได้
ออกประกำศรับซื้อไฟฟ้ำตั้งแต่วันที่ 15ธันวำคม 2537 เป็นต้นมำ แต่เนื่องจำกควำมต้องกำรไฟฟ้ำในช่วงเวลำนั้น 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้เพ่ิมกำรรับซื้อไฟฟ้ำ จำกผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ (IPP) อีก 1,600เม
กะวัตต์ โดยให้อ ำนำจ กฟผ. พิจำรณำเพ่ิมลดได้ร้อยละ 20 

เงื่อนไขในกำรรับซื้อไฟฟ้ำ จำกโครงกำรผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ (IPP) เป็นเงื่อนไขที่มีลักษณะสำกล โดยมี
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

1) ให้ผู้ผลิตเอกชนเป็นผู้เสนอพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับเชื้อเพลิงที่สะอำดเป็นที่ยอมรับ
ของประชำชน รำคำมีเสถียรภำพ มีควำมแน่นอนในกำรจัดหำ และส่งเสริม นโยบำยของรัฐในกำรกระจำยแหล่ง
พลังงำน ของประเทศ ได้แก่ พลังงำนนอกรูปแบบ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ก๊ำซธรรมชำติทั้งที่ผลิตในประเทศและน ำเข้ำ 
ถ่ำนหิน และออริมัลชั่น 

2) ให้ผู้ผลิตเอกชนเป็นผู้เสนอสถำนที่ตั้ง โดยก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญ ของพ้ืนที่ในภำพกว้ำงเบื้องต้น สอดคล้อง
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในกำรพัฒนำเมืองหลักเมืองรอง เพ่ือกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่
ภูมิภำค ประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งผู้ใช้ไฟฟ้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตและระยะห่ำงจำกระบบ
สำยส่งของ กฟผ. ดังนี้ 

 ภำคกลำง (เหนือกรุงเทพฯ:- สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง สิงห์บุรี อยุธยำ นครนำยก ฯลฯ) 
 ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยด้ำนตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม) 
 ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปรำจีนบุรี สระแก้ว) 

3) เนื่องจำก กฟผ. เป็นผู้สั่งให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้ำ และจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำ จึงก ำหนด โครงสร้ำงอัตรำค่ำ
ไฟฟ้ำเป็นสองส่วน (Two Part Tariff) ส่วนหนึ่งก ำหนดจำกต้นทุนในกำร ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำของเอกชน และ



ค่ำใช้จ่ำยคงที่อ่ืนๆ (Fixed Costs) ซึ่งเรียกว่ำ ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Availability Payment) และอีกส่วนหนึ่ง
ก ำหนดจำกค่ำเชื้อเพลิงและค่ำใช้จ่ำยผันแปรอื่นๆ ที่เกิดจำกกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยเข้ำระบบของ กฟผ. ซึ่ง
เรียกว่ำ ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ทั้งนี้ โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในส่วนแรก เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำย 
ไม่ว่ำ กฟผ. จะสั่งเดินเครื่องจำกผู้ผลิตเอกชนหรือไม่ แต่โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในส่วนหลัง เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จะ
เกิดข้ึน เมื่อมีกำรสั่งให้โรงไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำส่งเข้ำระบบของ กฟผ. และจะผันแปรไปตำมรำคำเชื้อเพลิงเป็นหลัก (ใน
กรณีท่ีเป็นโรงไฟฟ้ำ กฟผ. เอง แม้ว่ำโรงไฟฟ้ำจะไม่เดินเครื่อง กฟผ. ก็ต้องจ่ำยค่ำดอกเบี้ย เงินต้นและ
ค่ำใช้จ่ำยคงที่อ่ืนๆ เช่นกัน ดังนั้นกำรจ่ำยค่ำควำมพร้อมจ่ำยให้ ไอพีพี จึงอยู่บนหลักกำรเดียวกัน) 

4) ถ้ำเกิดเหตุสุดวิสัยอันมีเหตุจำกรัฐบำล (Governmental Force Majeure) เช่น กรณีรัฐบำลไม่อนุมัติให้สร้ำง
โรงไฟฟ้ำ และกรณีรัฐบำลมีค ำสั่งให้ กฟผ. ยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จะมีผลกระทบ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 หำกหน่วยงำนของรัฐไม่อนุมัติให้สร้ำงโรงไฟฟ้ำ ทั้งๆ ที่ผู้ผลิตเอกชนได้ ปฏิบัติตำมระเบียบแล้ว ผู้ผลิต
เอกชนอำจถือว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมำจำกหน่วยงำน ของรัฐ ซึ่งจะมีผลดังนี้ 

 ผู้ผลิตเอกชนได้รับกำรขยำยระยะเวลำในสัญญำฯ เท่ำกับระยะเวลำที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
 หำกกำรเกิดเหตุสุดวิสัยไม่เกิน 1 ปี และท ำให้ต้องเดินเครื่องล่ำช้ำกว่ำก ำหนด กฟผ. ต้องจ่ำยค่ำ

ควำมพร้อมจ่ำยแก่ผู้ผลิตเอกชน ตั้งแต่วันก ำหนดเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ 
 หำกกำรเกิดเหตุสุดวิสัยเกิน 1 ปี คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้และ กฟผ. 

ต้องซื้อโรงไฟฟ้ำของผู้ผลิตเอกชน 

กรณีที่ 2 รัฐบำลมีค ำสั่งให้ กฟผ. ยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยผู้ผลิตเอกชนไม่ได้ ท ำผิดสัญญำ กฟผ. อำจถือว่ำ
ค ำสั่งให้ยกเลิกสัญญำจำกรัฐบำล คือ เหตุสุดวิสัยที่ท ำให้ กฟผ. ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ ดังนั้น กฟผ. มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำหำกเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนนำนกว่ำ 1 ปี ซึ่งจะมีผลดังนี้ 

 กฟผ. ต้องซื้อโรงไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตเอกชน 
 ผู้ผลิตเอกชน สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ตำมกฎหมำยได้ ซึ่งอำจเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ผู้ผลิต

เอกชนได้ลงทุนเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำร รวมทั้ง ค่ำปรับ และค่ำขำดรำยได้หรือค่ำเสียโอกำส 

5) ในทำงตรงกันข้ำม หำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน เป็นฝ่ำยท ำผิดสัญญำ เช่น กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติ ให้เป็นไปตำม
เงื่อนไข ที่เป็นสำระส ำคัญของสัญญำ หรือ ไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบได้ตำมก ำหนดเวลำ ซึ่งมีเหตุบกพร่องเกิด
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนเอง กฟผ. จะผ่อนผันให้ ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน มีกำรแก้ไขกรณีผิดสัญญำได้ โดยมีระยะเวลำ
ผ่อนผันสูงสุดไม่เกิน 240 วัน และหำกพ้นก ำหนดกำรผ่อนผัน กฟผ. สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ 



6) โรงไฟฟ้ำของผู้ผลิตเอกชน จะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่ทำงรำชกำรก ำหนด โดยจะต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม 
ก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร โดยในรำยงำนฯ จะต้องเสนอมำตรกำร ที่สำมำรถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้จริง และมีควำมเหมำะสมรวมทั้ง ต้องมีมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งใน
ด้ำน คุณภำพอำกำศ และคุณภำพน้ ำ เพื่อรำยงำนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และส ำนักงำนนโยบำยและแผน
สิ่งแวดล้อม ทรำบทุก 6 เดือน กรณีที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร และ/หรือ มำตรกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม จะต้องขอควำมเห็นชอบ จำกส ำนักงำนนโยบำย
และแผนสิ่งแวดล้อม ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรด ำเนินกำรประเมินและคัดเลือกโครงกำรไอพีพี มีหลักเกณฑ์กำรประเมินดังนี้ 

 ปัจจัยทางด้านราคา (Price Factors) ให้น้ ำหนัก 60% ในกำรประเมินพิจำรณำจำกค่ำควำม
พร้อมจ่ำยและพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมโยงกับระบบสำยส่งของ กฟผ. 

 ปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวกับราคา (Non-Price Factors) ให้น้ ำหนัก 40% ประกอบด้วยกำรพิจำรณำ
จำกควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Viability of Project) ให้น้ ำหนัก 25% เชื้อเพลิงและกำร
กระจำยแหล่งเชื้อเพลิง (Fuel and Fuel Diversity) ให้น้ ำหนัก 4% ปัจจัยอื่น (Other Factors) 
ให้น้ ำหนัก 11% 

ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรไอพีพี มีดังนี้ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2543) มีโครงกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวน 3 รำย รวม 1,750 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊ำซธรรมชำติ เป็น
เชื้อเพลิง มีสถำนที่ตั้งอยู่ที่อ่ำวไผ่ จ.ชลบุร ี

 บริษัท ไตรเอ็นเนอยี จ ำกัด จ ำนวน 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง มีสถำนที่ตั้งอยู่
ที่ จ. รำชบุร ี

 บริษัท อีสเทอร์น เพำเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด จ ำนวน 350 เมกะวัตต์ ใช้ก๊ำซธรรมชำติ เป็น
เชื้อเพลิง มีสถำนที่ตั้งอยู่ที่ อ.บำงบ่อ จ. สมุทรปรำกำร 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544-2546) มีโครงกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวน 4 รำย รวม 4,193.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 

 บริษัท ยูเนียน พำวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด จ ำนวน 1,400 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่ำนหิน เป็น
เชื้อเพลิง มีสถำนที่ตั้งอยู่ที่ อ. บำงสะพำน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 



 บริษัท บ่อวิน เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 713 เมกะวัตต์ ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง มีสถำนที่
ตั้งอยู่ที่ อ. บ่อวิน จ. ชลบุรี 

 บริษัท บี แอล ซี พี เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 1,346.5 เมกะวัตต์ ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง มีสถำน
ที่ตั้งอยู่ที่ อ. มำบตำพุด จ. ระยอง 

 บริษัท กัลฟ์ เพำเวอร์ เจเนอเรชั่น จ ำกัด จ ำนวน 734 เมกะวัตต์ ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง มีสถำน
ที่ตั้งอยู่ที่ อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำเอกชนต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก ำหนด รวมทั้ง ต้องจัดท ำ รำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมัติ จำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม อีกด้วยนั้น 
พอสรุปมำตรกำรในกำรลดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของ โรงไฟฟ้ำเอกชน ได้ดังนี้ 

1) มำตรฐำนคุณภำพอำกำศของโรงไฟฟ้ำเอกชน จะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรระบำยสำรพิษใหม่ ตำมที่กรม
ควบคุมมลพิษก ำหนด ซึ่งมีควำมเข้มงวดมำกกว่ำโรงไฟฟ้ำเดิมของ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ บำงปะกง และ
พระนครใต้ โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ เมื่อยังไม่ติดตั้งระบบก ำจัด ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) จะมีปริมำณ
กำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มำกกว่ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินมำตรฐำนใหม่ เกือบ 20 เท่ำ โดยดูจำกตัวเลข
เปรียบเทียบได้ดังนี้ 

มาตรฐานการระบายสารพิษของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัม/ลกูบาศก์เมตร) 

1. โรงไฟฟ้ำของ ไอพีพี และเอสพีพี       
- ขนำดโรงไฟฟ้ำ > 500 เมกะวัตต์ 320 350 120 
- ขนำดโรงไฟฟ้ำ 300-500 เมกะวัตต์ 450 350 120 
- ขนำดโรงไฟฟ้ำ < 300 เมกะวัตต์ 640 350 120 
2. โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ       
- หน่วย 1-3 : ไม่ติด เอฟ.จี.ดี. 3,800 500 250 
- หน่วย 4-11 : หลังติด เอฟ.จี.ดี. 320 500 250 
- หน่วย 12-13 : ติด เอฟ.จี.ดี. 350 350 250 
3. บำงปะกง 800 250 350 
4. พระนครใต้ 800 180 240 



หมายเหตุ มำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำ ล ำดับที่ 2-4 เป็นร่ำงมำตรฐำนใหม่ ที่อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอ ขอควำมเห็นชอบ
ต่อ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ โดยยังไม่มีผลบังคับใช้ 

2) มำตรกำรลดผลกระทบ ทำงด้ำนคุณภำพน้ ำ ที่เกิดจำกน้ ำที่ใช้หล่อเย็น และน้ ำทิ้ง ในขบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ มีดังนี้ 

 โรงไฟฟ้ำจะต้องติดตั้งระบบหอระบำยควำมร้อน ซึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิน้ ำ ที่จะปล่อยออกสู่
ทะเลให้อยู่ที่ระดับ 34 องศำเซลเซียส โดยเฉลี่ยทั้งปี 

 น้ ำร้อนที่ปล่อยออกสู่ทะเล จะกระจำยอุณหภูมิ ออกไปตำมมำตรฐำนน้ ำชำยฝั่งของไทย กล่ำวคือ 
จุดกึ่งกลำงควำมลึกในระยะ 500 เมตร จำกจุดปล่อย จะมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 3 องศำ
เซลเซียส ตลอดเวลำทั้งปี 

 มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับน้ ำ ที่ใช้แล้ว จำกขบวนกำรผลิต เพื่อปรับคุณภำพน้ ำที่เป็นกรด ด่ำง 
ให้เป็นกลำงก่อนน ำกลับมำใช้ใหม่ หรือก่อนปล่อยลงทะเล 

เมื่อเปรียบเทียบกำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. และโรงไฟฟ้ำ เอกชนในกรณีท่ีใช้น้ ำมัน
เตำและถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง จะมีปริมำณกำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

เปรียบเทียบปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของโรงไฟฟ้า ที่ใช้เชื้อเพลิงต่างกัน 
ปี 2540 และ 2541 

 กรณีใช้น้ ามันเตา ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
ล้านลิตร/ปี 

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 
ตัน/ปี 

2540 2541 2540 2541 
โรงไฟฟ้ำของ กฟผ. 4,609 4,193 156,942 140,937 
- บำงปะกง 2,368 1,962 90,947 75,333 
- พระนครเหนือ 366 397 9,827 10,663 
- พระนครใต้ 1,875 1,834 56,168 54,941 

กรณีใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ล้านตัน/ปี ตัน/ปี 
2540 2541 2540 2541 

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะของ กฟผ. (ก ำมะถัน 3%) 
(ก ำลังผลิตรวม 2,625 เมกะวัตต์) 

        

- กรณีไม่ติด เอฟ. จี. ดี. 18.01 15.39 832,062 709,170 



- กรณีติด เอฟ. จี. ดี. (หน่วย 4-13) 18.01 15.39 115,062 98,069 
โรงไฟฟ้ำของเอกชน 
(ก ำลังผลิตรวม 2,134 เมกะวัตต์) 

6.987 9,276 

- บ. กัลฟ ์ 
(ถ่ำนหินก ำมะถัน 0.12% ไม่ติด เอฟ.จี.ดี.) 

2.800 4,704 

- บ. ยูเนี่ยน  
(ถ่ำนหินก ำมะถัน 0.52% ติด เอฟ.จี.ดี.) 

3.800 15,647 

หมายเหตุ : 

1. เนื่องจำกลิกไนต์ที่แม่เมำะ มีค่ำควำมร้อน 2,500 กิโลแคลอรี/ก.ก. ซึ่งต่ ำกว่ำถ่ำนหิน
น ำเข้ำ ซึ่งมีค่ำควำมร้อน 6,266 (ยูเนียน) และ 4,930 (กัลฟ์) กิโลแคลอรี่/ก.ก. และ
โรงไฟฟ้ำเอกชน มีประสิทธิภำพ มำกกว่ำโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จึงท ำให้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
หนึ่งหน่วยใช้ลิกไนต์ มำกกว่ำถ่ำนหินถึง 2.6 เท่ำ 

2. น้ ำมันเตำมีปริมำณก ำมะถัน ดังนี้ 
o บำงปะกง 2% 
o พระนครเหนือ1.4% 
o พระนครใต้ 1.56% 

3. ประสิทธิภำพ เอฟ.จี.ดี 
o แม่เมำะ หน่วยที่ 4-11 = 95%, หน่วยที่ 12-13 = 92% 
o ยูเนียน 90.5% (ผ่ำน เอฟ.จี.ดี. ร้อยละ 45) 

นอกจำกนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมเข้มข้น ของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยำกำ
ศโดยทั่วไป เพื่อควบคุมสำรมลพิษในบรรยำกำศ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรำยต่อ ประชำชนและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

  ความเข้มข้น 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง   
  - โรงไฟฟ้ำท่ัวไป 780 



  ความเข้มข้น 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
  - โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 1,300 
ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 300 
ค่ำเฉลี่ย 1 ปี 100 

หมายเหตุ 

1. ค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซฯ ค ำนวณท่ีควำมดัน 1 บรรยำกำศ อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส 
2. วิธีกำรตรวจวัดใช้วิธ ีUV-Fluorescence 

อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำรศึกษำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้ำเอกชน ที่ได้รับกำรคัดเลือก จำก กฟผ. 
ซึ่งใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงจ ำนวน 2 โรง คือ โรงไฟฟ้ำของบริษัทยูเนียนฯ และ บริษัทกัลฟ์ฯ ควำมเข้มข้นของก๊ำซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศ จะอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนข้ำงต้นดังนี้ 

ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ ของโรงไฟฟ้าเอกชน 2 ราย 
หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร 

  บ. ยูเนียน1 บ. กัลฟ์2 มาตรฐาน 
ค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 566 564 780 
ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 164 70 300 
ค่ำเฉลี่ย 1 ปี (ไม่มีข้อมูล) 2 100 

หมายเหตุ 

1. ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำในปี 2537 
2. ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำในปี 2539 

 

 



10. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตก และภาคใต้
ตอนบน 

กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีควำมจ ำเป็นต่อควำมมั่นคง ของระบบไฟฟ้ำใน บริเวณภำค
ตะวันตกและภำคใต้ตอนบนเป็นอย่ำงมำก จำกข้อมูลไฟฟ้ำตก ไฟฟ้ำดับ ของ กฟภ. พบว่ำ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
ผู้ใช้ไฟฟ้ำตั้งแต่เขตจังหวัดเพชรบุรีลงไป มีปัญหำไฟฟ้ำดับมำกที่สุด ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ำ ที่อยู่ในเขตกำรไฟฟ้ำเพชรบุรี 
เขตกำรไฟฟ้ำนครศรีธรรมรำช และเขตกำรไฟฟ้ำยะลำ โดยมีตัวเลขไฟฟ้ำดับถำวรในเขต กฟภ. เปรียบเทียบใน
ภำคต่ำงๆ ของประเทศได้ดังนี้ 

ไฟฟ้าดับถาวรในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต จ านวน 
(ครั้ง/ปี/ผู้ใช้หนึ่งราย) 

ระยะเวลาที่ดับ 
(นาที/ปี/ผู้ใช้หนึ่งราย) 

2539 2540 2541 2539 2540 2541 
กฟน. 1 (เชียงใหม่) 22 21 28 1,760 1,508 2,522 
กฟน. 2 (พิษณุโลก) 19 17 19 1,559 1,281 1,406 
กฟน. 3 (ลพบุรี) 15 14 13 929 856 780 
กฟฉ. 1 (อุดรธำนี) 16 19 18 1,460 1,437 1,326 
กฟฉ. 2 (อุบลรำชธำนี) 11 20 19 1,619 1,546 1,526 
กฟฉ.3 (นครรำชสีมำ) 22 27 18 2,104 1,841 1,179 
กฟก. 1 (อยุธยำ) 12 10 7 679 640 401 
กฟก. 2 (ชลบุรี) 16 12 12 879 495 445 
กฟก.3 (นครปฐม) 17 18 14 1,072 1,014 910 
กฟต. 1 (เพชรบุรี) 25 21 19 2,448 1,811 1,628 
กฟต. 2 
(นครศรีธรรมรำช) 

32 37 34 2,902 3,261 3,027 

กฟต. 3 (ยะลำ) 29 24 27 3,372 3,374 3,163 
เฉลี่ย 19 20 19 1,612 1,558 1,550 

สำเหตุของปัญหำไฟฟ้ำดับในภำคใต้ ส่วนหนึ่งมำจำกโรงไฟฟ้ำฐำน ที่จ่ำยไฟฟ้ำให้กับพ้ืนที่ ดังกล่ำวมีน้อยและอยู่
ไกลมำก โดยโรงไฟฟ้ำท่ีจ่ำยไฟฟ้ำ มำยังพ้ืนที่เขตจังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม นครปฐม รำชบุรี เพชรบุรี และ



ประจวบคีรีขันธ์ จะรับไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพระนครใต้เป็นหลัก ส่วนจังหวัดที่เหลือในภำคใต้ จะรับไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำขนอมเป็นหลัก ประกอบกับระยะทำงตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ถึงตอนใต้ของประเทศ มีระยะทำงไกลมำกท ำ
ให้ สำยส่งไฟฟ้ำมีควำมยำวมำก ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสูญเสีย ในระบบสำยส่งมำกข้ึนด้วย และหำก โรงไฟฟ้ำฐำนทั้ง 
2 แห่ง เกิดขดัข้องจะท ำให้เกิดไฟฟ้ำดับ เป็นบริเวณกว้ำง และต้องผลิตไฟฟ้ำ จำกโรงไฟฟ้ำอ่ืนมำเสริมแทน 

ดังนั้น พ้ืนที่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ ระหว่ำงภำคกลำงและภำคใต้ จึงเป็นพื้นที่ท่ีมีควำม
เหมำะสม ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ซึ่งจะช่วยเสริมควำมม่ันคง ให้กับระบบไฟฟ้ำในพ้ืนที่ดังกล่ำวได้มำก และเนื่องจำก
โรงไฟฟ้ำ ที่จะสร้ำงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหิน จึงจ ำเป็นต้องตั้งอยู่ริมทะเล เพ่ือใช้เป็น
เส้นทำงขนส่งถ่ำนหิน แต่หำกจะใช้ก๊ำซธรรมชำติ ก็จะต้องมีกำรวำงท่อก๊ำซฯ มำยังโรงไฟฟ้ำ ซึ่งจะท ำให้มีต้นทุน
สูงขึ้น และมีผลกระทบ ต่อพ้ืนที่ที่ระบบท่อก๊ำซฯ ผ่ำน นอกจำกนี้ ในกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง จะต้อง
ค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ำซฯ ได้เพียงพอ ตลอดอำยุกำรใช้งำนของโรงไฟฟ้ำ และจะต้องมีกำรท ำสัญญำ
ซื้อขำยก๊ำซฯ ที่ผูกพันได้ตลอดอำยุของโรงไฟฟ้ำ ซึ่งในปัจจุบันผู้จ ำหน่ำยก๊ำซฯ ยังไม่สำมำรถผูกพันกำรจัดหำก๊ำซฯ 
ได้ตลอดอำยุของโรงไฟฟ้ำ จึงจ ำเป็นต้องใช้ถ่ำนหินเข้ำมำเสริม เพื่อควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำ 

กำรตั้งโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะช่วยให้เกิดควำมม่ันคง ในระบบไฟฟ้ำ ท ำให้ ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีไฟฟ้ำที่มี
คุณภำพที่ดีใช้ และช่วยให้กำรขยำยธุรกิจอุตสำหกรรม ในอนำคต ท ำได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
ยังเป็นกำรช่วยพัฒนำท้องถิ่น โดยจะมีกำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่น มำกขึ้นในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง และในช่วงที่มีกำร
ด ำเนินงำน เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ท ำให้ประชำชนมี รำยได้ในกำรเลี้ยงชีพและครอบครัว รวมทั้ง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จะสำมำรถจัดเก็บรำยได้จำก ภำษีโรงเรือนและภำษีบ ำรุงท้องที่ได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีรำยได้ใน
กำรพัฒนำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ท้องถิ่นมำกข้ึน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ท้องถิ่น และจะส่งผล
ต่อกำรพัฒนำ เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

11.สรุป 

ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้เชื้อเพลิงของประเทศจะต้องค ำนึงถึงปัจจัยส ำคัญๆ คือ กำรกระจำย ของแหล่ง
เชื้อเพลิง รำคำและต้นทุนในกำรผลิต ควำมม่ันคงในกำรจัดหำ ผลกระทบที่จะมีต่อ สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภำพ
ในกำรใช้ทรัพยำกร 

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงำนของตนเองน้อยมำกต้องพ่ึงพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศถึงร้อยละ 60 ของควำม
ต้องกำรพลังงำนพำณิชย์ทั้งหมด และก๊ำซธรรมชำติที่มีอยู่ในประเทศก็มีอยู่ ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้
ภำยในประเทศในระยะยำว ดังนั้น กำรใช้ทรัพยำกรพลังงำนที่มีอยู่ อย่ำงจ ำกัด ควรให้มีกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด และหำกพิจำรณำปริมำณเชื้อเพลิงที่มี อยู่ทั่วโลก ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมำณส ำรองมำกกว่ำก๊ำซ



ธรรมชำติและน้ ำมัน กล่ำวคือ หำกมีกำรใช้ถ่ำนหินในระดับปัจจุบันและไม่มีกำรค้นพบเพิ่มเติม โลกเรำสำมำรถใช้
ถ่ำนหินต่อ ไปได้อีกถึง 220 ปี ในขณะที่ก๊ำซธรรมชำติมีเหลือใช้ได้ 64 ปี ส่วนน้ ำมันนั้นมีเหลือใช้อีกเพียง 42 ปี 
เท่ำนั้น ดังนั้นรำคำถ่ำนหินจึงค่อนข้ำงต่ ำและมีเสถียรภำพค่อนข้ำงมำก 

สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำโดยก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. สูงมำก หำกมีกำรส่งเสริมให้ใช้
เพ่ิมมำกข้ึน จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ต่อระบบไฟฟ้ำของประเทศ เพรำะระบบกำรผลิตไฟฟ้ำ จะพ่ึงพำก๊ำซธรรมชำติ
มำกเกินไป ซึ่งกำรพ่ึงพำพลังงำนชนิดใดชนิดหนึ่ง มำกเกินไป จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ในกำรจัดหำพลังงำนของ
ประเทศ เช่น หำกเกิดกรณีปัญหำ ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ เกิดสงครำม ระบบท่อส่งก๊ำซขัดข้อง 
หรือ ปริมำณ ส ำรองเหลือน้อย เป็นต้น อำจท ำให้กำรจัดหำพลังงำนจำกแหล่งอ่ืน หรือ ชนิดอื่นมำทดแทนได้ ไม่
ทันกับควำมต้องกำร ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อควำมมั่นคงของประเทศ โดยอำจท ำให้เกิดกำร หยุดชะงักในระบบผลิต
ไฟฟ้ำ และระบบกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม รวมทั้ง กำรด ำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ต้องหยุดชะงักไปด้วย ดังนั้น 
นโยบำยพลังงำนจึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรกระจำย แหล่งพลังงำนเพื่อควำมมั่นคง ในกำรจัดหำพลังงำนของประเทศ 
ถ่ำนหินน่ำจะเป็นเชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยในอนำคต 

นอกจำกนี้ กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ของเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น และ
ประโยชน์โดยรวมของประเทศ ดังนี้ 

1. จะช่วยเสริมระบบไฟฟ้ำในเขตภำคตะวันตก และภำคใต้ตอนบน ให้ระบบมีควำมมั่นคง ท ำให้ผู้ใช้
ไฟฟ้ำมีไฟฟ้ำที่มีคุณภำพท่ีดีใช้ และยังช่วยลดควำมยำวของระบบสำยส่งระหว่ำงเขตภำคกลำง 
และภำคใต้ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลดควำมสูญเสียในระบบไฟฟ้ำลง อันจะส่งผลให้กำรใช้ไฟฟ้ำ
โดยรวมของประเทศมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2. ช่วยส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่นมำกข้ึน ท ำให้ประชำชนมีรำยได้ในกำรเลี้ยงชีพและ
ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ท้องถิ่น และจะส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะสำมำรถจัดเก็บรำยได้จำกภำษีโรงเรือน และภำษีบ ำรุงท้องที่ได้
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีรำยได้ในกำรพัฒนำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้มำกข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ควำมเจริญแก่ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย และจะส่งผลดีต่อประเทศโดยส่วนรวม 

กำรใช้พลังงำนสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมไม่ทำง
ใดก็ทำงหนึ่ง แนวทำงท่ีดีที่สุด คือ ให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ จะต้องมี
มำตรกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ควบคุมมลพิษ จำกเชื้อเพลิงให้เข้มงวดมำกข้ึน เพ่ือให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องหำ



มำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อ ลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด และอยู่ในระดับที่จะไม่เป็นอันตรำย ต่อชุมชนและ
สภำพแวดล้อม 

หำกพิจำรณำด้วยเหตุผลจะพบว่ำ ในกำรพัฒนำสิ่งใดก็ตำม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ หรือกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ส่วนที่ดี และไม่ดีควบคู่กันไป ซึ่งจะต้องน ำทั้งสองส่วน มำเปรียบเทียบว่ำ น้ ำหนักส่วนใดมำกกว่ำกัน หำกส่วนดีมี
มำกกว่ำ ก็ควรที่จะส่งเสริม ให้มีกำรพัฒนำเกิดขึ้น และ พยำยำมหำมำตรกำร ในกำรลดส่วนที่ไม่ดีนั้น ให้มี
ผลกระทบน้อยที่สุด ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี แต่เมื่อชั่งน้ ำหนักแล้วเห็น
ว่ำ จะเป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ก็ควรที่จะส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรต่อไป ในขณะเดียวกันก็
จะ ต้องหำมำตรกำรที่เหมำะสม เพ่ือลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด 
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