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หนังสอืเรือ่ง พลงังำน : เพือ่ควำมเขำ้ใจ ใชอ้ยำ่งรูค้ำ่ พฒันำสูค่วำม
ย ัง่ยนื จัดพมิพข์ึน้เพือ่ใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน ดา้นพลงังานแกเ่ยาวชน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป 
เนือ่งจากพลงังาน เป็นปัจจัยพืน้ฐานทีส่ าคัญ อยา่งหนึง่ ในชวีติประจ าวัน ของประชาชน
ทั่วไป และเป็นปัจจัยส าคญั ในการผลติ ของภาคธรุกจิ และอตุสาหกรรมดว้ย ดังนัน้ 
พลงังานจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเราทกุคนอยูเ่ป็นประจ าวัน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจัดท า
หนังสอื เพือ่เผยแพรค่วามรูท้างดา้นพลงังาน ใหก้วา้งขวาง ไปสูเ่ยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัพลงังานมากยิง่ขึน้ โดยการถา่ยทอดเนือ้หา เชงิ
วชิาการ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ ของการใชภ้าษาทีง่า่ยตอ่การอา่น และการวาดภาพประกอบ 
ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิหวังเป็นอยา่ง
ยิง่วา่ หนังสอืเลม่นี ้จะใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดเ้ขา้ใจถงึเรือ่ง
พลงังาน และการวางแผนผลติไฟฟ้า ของประเทศไทย ไดม้ากขึน้ และตระหนักถงึ
ความส าคัญ ของการอนุรักษ์พลงังาน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนืตอ่ไป 

ในโอกาสนี ้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิใครข่อขอบคณุผูร้ว่ม
จัดท าหนังสอืเลม่นีท้กุทา่น ทีช่ว่ยใหห้นังสอืเลม่นี ้เสร็จสมบรูณ ์ตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้
ไว ้

  
(นายปิยสวสัดิ ์อัมระนันทน)์ 

เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
พฤศจกิายน 2542 
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พลงังำนไมใ่ชน่ ำ้มนั 

พลงังานไมใ่ชแ่คน่ ้ามัน และในเวลาเดยีวกนั น ้ามันก็ไมใ่ชพ่ลงังานเพยีงรปูแบบเดยีว 

พลงังานเป็นค าไทยทีผ่สมกนัขึน้มาจากค า 2 ค า คอื "พลงั" และ "งำน" หมายถงึพลัง
ตา่งๆทีน่ ามาใชใ้หเ้กดิเป็นงาน ดงันัน้พลงังานจงึไมใ่ชม่าจากเพยีงแคน่ ้ามันทีใ่ชเ้ตมิให ้
รถวิง่ได ้แตห่มายถงึพลังงานหลายอยา่ง เชน่ ไฟฟ้า น ้ามัน ถา่น ฟืน และยังรวมไปถงึสิง่
อืน่ๆ ทีท่ าใหเ้กดิงานไดอ้กี เชน่ ลม (เอามาหมนุกงัหันวดิน ้าเขา้นา หรอืเอามาป่ันไฟ) 
หรอืแสงอาทติย ์(เอามาตม้น ้าใหร้อ้น หรอืเอามาผลติพลงัไฟฟ้าโดยตรง) เป็นตน้ 

มพีลังเยอะ แตไ่มใ่ชง้าน 

ก็ ... ไมม่งีำน 
น ้ามัน ... ไมเ่อาไปเตมิ

รถ 
ถา่นหนิ ... ไมเ่อามา

ผลติไฟฟ้า 

ไมม่งีำน 

  

ถำ้ไมม่พีลงังำน.... 

ถำ้... 
ถำ้คนชนบทไมม่ฟืีนมำจดุไฟหงุขำ้ว.. 
ถำ้คนเมอืงไมม่นี ำ้มนัมำเตมิรถ.. 
ถำ้ในบำ้นเรำกดสวติชแ์ลว้ไฟไมต่ดิ.. 
ถำ้บรษิทัหำ้งรำ้นใชค้อมพวิเตอรไ์มไ่ด ้เพรำะไฟฟ้ำตดิๆ 
ดบัๆ.. 
ถำ้แมบ่ำ้นไมม่กีำ๊ซจดุไฟท ำครวั.. 
ถำ้คนทีอ่ำศยัอยูบ่นตกึสงูๆ ขึน้บำ้นไมไ่ด ้เพรำะลฟิตไ์ม่
ท ำงำน.. 
ถำ้ชำวนำไมม่นี ำ้มนัเตมิรถไถ และรถอแีตน๋.. 
ถำ้พอ่คำ้แมข่ำยหรอืชำวบำ้นรำ้นตลำดท ำกำรคำ้ไมไ่ด ้
เพรำะขนสง่สนิคำ้ไมไ่ด.้. 



ลองคดิดสูวิา่อะไรจะเกดิขึน้ เราคงอยูก่นัอยา่งยากล าบาก บา้นเมอืงคงจะอยูไ่มไ่ด ้ถา้ไม่
มพีลังงานมาใหใ้ช ้พลงังานจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการด ารงชวีติของทกุคน ไมว่า่ม่ังมี
หรอืยากจน ไมว่า่อยูใ่นเมอืงหรอืชนบท ไมว่า่อยูบ่นคอนโดมเินยีมกลางกรงุ หรอืใน
กระตอ๊บปลายนา 

รัฐจงึถอืเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งจัดหาพลังงานมาใหป้ระชาชน 

 พอเพยีงทีจ่ะใช ้ไมใ่ชว่นันีม้ ีพรุง่นีไ้มม่ ีหรอืไฟตดิๆ ดับๆ 
 ราคาไมแ่พง 
 คณุภาพด ีมมีลพษินอ้ย 
 เหมาะสมกับความตอ้งการ มทัีง้แบบส าเร็จรปู เชน่ ไฟฟ้า น ้ามันเตมิรถ 

หรอืกา๊ซหงุตม้ หรอืแบบไมส่ าเร็จรปู เชน่ ฟืน กาก(ชาน)ออ้ย น ้า 
(ไหลจากเขือ่นหรอืน ้าตกมาหมนุกังหันเพือ่ป่ันไฟ) 

  

พลงังำนมกีีอ่ยำ่ง 

พลงังานแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื 

พลงังำนใชแ้ลว้หมด หรอืทีนั่กวชิาการเรยีกกนัวา่พลงังำนสิน้เปลอืง หรอืพลงังำน
ฟอสซลิ ไดแ้ก ่น ้ามัน รวมทัง้หนิน ้ามัน ทรายน ้ามัน ถา่นหนิ และกา๊ซธรรมชาต ิที่
เรยีกวา่ใชแ้ลว้หมดก็เพราะหามาทดแทนไมท่ันการใช ้พลงังานพวกนีป้กตแิลว้จะอยูใ่ต ้
ดนิ ถา้ไมข่ดุขึน้มาใชต้อนนี ้ก็เก็บไวใ้หล้กูหลานใชไ้ดใ้นอนาคต บางทจีงึเรยีกวา่
พลงังำนส ำรอง 

พลงังำนใชไ้มห่มด หรอื พลงังำนหมนุเวยีน ไดแ้ก ่ไม ้กระดาษ ฟืน แกลบ กาก
(ชาน)ออ้ย ชวีมวล (เชน่ มลูสตัว ์และกา๊ซชวีภาพ) น ้า(จากเขือ่นไหลมาหมนุกงัหนัป่ัน
ไฟ) แสงอาทติย ์(ใชเ้ซลลแ์สงอาทติยผ์ลติไฟฟ้าได)้ ลม (หมนุกงัหันลมผลติไฟฟ้า) 
และคลืน่ (กระแทกใหก้งัหันหมนุป่ันไฟ) และทีว่า่ใชไ้มห่มดกเ็พราะสามารถหามา
ทดแทนได ้เชน่ ปลกูป่าเอาไมม้าท าฟืน หรอืปลอ่ยน ้าจากเขือ่นมาป่ันไฟ แลว้ไหลลง
ทะเล กลายเป็นไอ และเป็นฝนตกลงมาสูโ่ลกอกี หรอืแสงอาทติยท์ีไ่ดรั้บจากดวง
อาทติยอ์ยา่งไมม่วีันหมดสิน้ ดังนีเ้ป็นตน้ 

  

 

 



น ำ้มนัมำจำกไหน? 

น ้ามันมาจากใตด้นิ 

ท าไมใตด้นิถงึมนี ้ามัน? 

น ้ามัน ถา่นหนิ หนิน ้ามัน ทรายน ้ามัน จรงิๆแลว้ก็คอืซากสตัวแ์ละซากพชืทีต่ายมานาน
นับเป็นลา้นปี และทับถมสะสมกนัจนจมอยูใ่ตด้นิ แลว้เปลีย่นรปูเป็นสิง่ทีเ่รยีกวา่
ฟอสซลิ ระหวา่งนัน้ก็มกีารเปลีย่นแปลงตามธรรมชาต ิจนซากสตัวแ์ละซากพชืหรอื
ฟอสซลินัน้ กลายเป็นน ้ามันดบิ ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ิลลล เราจงึเรยีกเชือ้เพลงิประเภท
นีว้า่เชือ้เพลงิฟอสซลิ 

ในทางวทิยาศาสตร ์เรารูก้นัดวีา่ตน้พชืและสตัวร์วมทัง้คน ประกอบดว้ยเซลลเ์ล็กๆ
มากมาย เซลลเ์หลา่นีป้ระกอบดว้ยธาตไุฮโดรเจน และธาตคุำรบ์อนเป็นหลัก เวลาซาก
สตัวแ์ละซากพชืทับถมและเปลีย่นรปูเป็นน ้ามัน หรอืกา๊ซ หรอืถา่นหนิ ลลล พวกนีจ้งึมี
องคป์ระกอบของสารไฮโดรคำรบ์อน (คอืธาตไุฮโดรเจนรวมกบัธาตคุารบ์อน) เป็นสว่น
ใหญ ่และไฮโดรคารบ์อนนีแ้หละ เมือ่น ามาเผาจะใหพ้ลงังานออกมา แบบเดยีวกบัทีเ่รา
เผาฟืน เพยีงแตน่ ้ามันใหค้วามรอ้นมากกวา่ฟืน นอกจากนียั้งมอีงคป์ระกอบสอดแทรก
อืน่ๆ บา้ง เชน่ ก ามะถัน (เวลาเอามาเผาจะรวมกบัออกซเิจน ไดเ้ป็นกา๊ซพษิของ
ก ามะถันออกไซด)์ 

โลกเราใชเ้วลานานมาก (เป็นลา้นปี) กวา่จะผลติน ้ามันไดแ้ตล่ะลติร แตเ่ราเอา
มาเตมิรถยนต ์วิง่ไมก่ีน่าทก็ีหมดแลว้ 

เราจงึควรใสใ่จและคดิสกันดิ เมือ่จะขบัรถ เปิดไฟ เปิดแอร ์ถา้ไมจ่ าเป็นก็ไม่
ควรท า แตถ่า้จ าเป็นก็ลดการใชล้งบา้ง จะชว่ยใหเ้รามเีชือ้เพลงิใชไ้ปไดอ้กี
นานๆ 

  

น ำ้มนัดบิ 

น ้ามันดบิมาจากใตด้นิ มลีักษณะเป็นของเหลวสดี าๆ จงึสบูขึน้มาได ้มสีาร
ไฮโดรคารบ์อนอยูเ่ยอะ จงึเผาแลว้ไดพ้ลงังานสงู ถา้มสี ิง่เจอืปนเยอะ เชน่ มกี ามะถัน
เยอะ เผาแลว้จะเกดิกา๊ซพษิมาก ก็ถอืวา่เป็นน ้ามันดบิเกรดต า่ น ้ามันดบิทีม่กี ามะถันเจอื
ปนนอ้ยถอืวา่เป็นน ้ามันด ีจงึมรีาคาแพง น ้ามันดบินีจ้ะเอามาใชโ้ดยตรงไมไ่ด ้ตอ้งเอาไป
กลั่นทีโ่รงกลั่นน ้ามัน ท าเป็น น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิตา่งๆ เอาไวเ้ตมิรถยนต ์รถดเีซล 
เรอื รถไฟ หรอืเครือ่งบนิ น ้ามันเหลา่นีม้สีมบตัติา่งๆ กนัไป และราคาก็ไมเ่ทา่กนั 



เมือ่เอาน ้ามันดบิมากลั่นจะได ้

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว หรอืแอลพจี ี(liquefied petroleum gas) : ใช ้

ส าหรับหงุตม้ในครัว และใชก้ับรถบางคัน รวมทัง้ในโรงงานบางชนดิ 
 น ้ามันเบนซนิ : รถยนตส์ว่นบคุคล รถจักรยานยนต ์สว่นใหญใ่ชน้ ้ามัน

ชนดินี ้
 น ้ามันกา๊ด : ใชจ้ดุตะเกยีงใหแ้สงสวา่ง และใชใ้นโรงงาน 
 น ้ามันเครือ่งบนิ : ใชก้ับเครือ่งบนิใบพัด เครือ่งบนิไอพน่ 
 น ้ามันดเีซล (โซลา่) : รถเมล ์รถไฟ รถบรรทกุ รถกระบะ สว่นใหญใ่ช ้

น ้ามันชนดินี ้
 น ้ามันเตา : ใชส้ าหรับเตาเผาหรอืตม้น ้าในหมอ้อัดไอน ้า (บอยเลอร)์ 

หรอืเอามาป่ันไฟ หรอืใชก้ับเรอื 
 ยางมะตอย : สว่นใหญใ่ชท้ าถนน นอกนัน้ใชเ้คลอืบทอ่ เคลอืบโลหะ

เพือ่กันสนมิ 

  

กำ๊ซธรรมชำต ิ

กา๊ซธรรมชาตมิสีารไฮโดรคารบ์อนเป็นสว่นใหญเ่ชน่เดยีวกนักบัน ้ามันดบิ เพราะเกดิจาก
การทับถมแปรสภาพ ของซากสตัวซ์ากพชืเป็นลา้นๆ ปีมาเหมอืนกนั มกีา๊ซไนโตรเจน 
คารบ์อนไดออกไซด ์รวมทัง้ กำ๊ซไขเ่นำ่ ปนอยูด่ว้ย กา๊ซไขเ่น่ามชีือ่ทางวทิยาศาสตร์
วา่ กำ๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ซลัเฟอรค์อืก ามะถัน) นอกจากเหม็นมากเหมอืนไขเ่น่า
แลว้ ยังเป็นพษิอกีดว้ย 

ปกตแิลว้ เมือ่เอากา๊ซธรรมชาตมิาเผา จะเผาไดค้อ่นขา้งสมบรูณ ์ไมค่อ่ยมกีา๊ซพษิ
ออกมานัก จงึถอืวา่เป็นเชือ้เพลงทีค่อ่นขา้งสะอาด รถประจ าทางของขสมก.จงึไดเ้อา
กา๊ซนีม้าใช ้และโฆษณาวา่เป็นรถปลอดมลพษิ 

กา๊ซธรรมชาตมิกีา๊ซหลายอยา่งประกอบเขา้ดว้ยกนั มชีือ่ทางวทิยาศาสตรว์า่ กา๊ซ มเีทน 
อเีทน โพรเพน และ บวิเทน กา๊ซพวกนีเ้ป็นสารไฮโดรคารบ์อนทัง้สิน้ เมือ่จะเอามาใช ้

ตอ้งแยกกา๊ซออกจากกนัและกนัเสยีกอ่น จงึจะใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มที ่ดงันี ้

 กา๊ซมเีทน ใชผ้ลติไฟฟ้า และใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้ใชก้บั
รถยนต ์

 กา๊ซอเีทน + โพรเพน ใชเ้ป็นวัตถดุบิในโรงงานปิโตรเคม ี
 กา๊ซ โพรเพน + บวิเทน ใชเ้ป็นกา๊ซหงุตม้ และใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใน
โรงงานและรถยนต ์



กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอาดกวา่เชือ้เพลงิฟอสซลิอืน่ๆ แตม่ปัีญหาทีห่าซือ้ยาก
กวา่ถา่นหนิ ขนใสเ่รอืมาไมส่ะดวกและราคาแพงมาก จงึตอ้งวางทอ่กา๊ซมายังโรงไฟฟ้า 
ซึง่ปกตแิลว้ตอ้งมสีว่นทีผ่า่นป่า ชมุชน และสวนไรน่าของชาวบา้น จงึมผีลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มและสงัคมอยูพ่อสมควร 

  

ถำ่นหนิ 

ถา่นหนิเป็นหนิตะกอนชนดิหนึง่ ตดิไฟได ้จงึใชเ้ป็นเชือ้เพลงิป่ันไฟได ้นอกจากนีถ้า่น
หนิยังใชเ้ป็นแหลง่พลงังานในโรงงานใหญ่ๆ  เชน่ โรงงานปนูซเีมนต ์โรงงานกระดาษ 
โรงงานผงชรูส เป็นตน้ เพราะหาไดง้า่ยและราคาไมแ่พง แตก่ารเอาถา่นหนิมาเผา จะได ้
กา๊ซพษิออกมาดว้ย จงึตอ้งเลอืกถา่นหนิคณุภาพด ี(มกี ามะถันต า่) หรอืไมก่ต็อ้งมวีธิลีด
สารพษิออกจากถา่นหนิกอ่นสง่ไปเผา หรอืไมเ่ชน่นัน้ตอ้งมอีปุกรณห์รอืเครือ่งจับกา๊ซ
พษิไว ้

คณุสมบตัขิองถำ่นหนิชนดิตำ่งๆ 

  คำ่ควำมรอ้น คำ่ควำมชืน้ ปรมิำณขีเ้ถำ้ 
ปรมิำณ
ก ำมะถนั 

1) แอนทรา
ไซต ์

สงู ต า่ ต า่ ต า่ 

2) บทิมูนัิส สงู ต า่ ต า่ ต า่ 
3) ซบับทิมูนัิส ปานกลาง-สงู ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
4) ลกิไนต ์ ต า่-ปานกลาง สงู สงู ต า่-สงู 
 

 ตรงนี ้ตอ้งอา่นดีๆ  จงึจะเขา้ใจ 

"ลกิไนตเ์ป็นถำ่นหนิ แตถ่ำ่นหนิไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นลกิไนต"์ คอื ลกิไนตเ์ป็นแคถ่า่น
หนิชนดิหนึง่เทา่นัน้ และเป็นถา่นหนิชนดิทีค่ณุภาพต า่ ถา้เราดจูากตารางขา้งบน จะเห็น
วา่เผาลกิไนตแ์ลว้ไดค้วามรอ้นไมม่าก จงึเอามาผลติไฟฟ้าไดต้ า่ แถมยังมกี ามะถนั
มากกวา่ถา่นหนิอยา่งอืน่ดว้ย จงึมกีา๊ซพษิออกมามากกวา่ แตถ่า้เป็นถา่นหนิอยา่งอืน่ 
เชน่ ถา่นหนิแอนทราไซต ์จะไดค้วามรอ้นสงู ผลติไฟฟ้าไดม้าก และมกีา๊ซพษิต า่ ดงันัน้
เวลาจะพดูวา่ใชถ้า่นหนิป่ันไฟดหีรอืไมด่ ีจงึตอ้งดดูว้ยวา่เราก าลงัพดูถงึถา่นหนิชนดิไหน 
จะพดูแบบเหมำรวมไมไ่ด ้

บา้นเราไมค่อ่ยมถีา่นหนิ เทา่ทีม่อียูเ่ป็นถา่นหนิคณุภาพต า่ เราจงึตอ้งสัง่ถา่นหนิ
คณุภาพสงูมาจากตา่งประเทศ และวธิทีีจ่ะขนสง่ถา่นหนิเขา้มาดว้ยราคาทีถ่กูทีส่ดุ ก็คอื
ตอ้งขนมาทางเรอื ดงันัน้โรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้า่นหนิจงึมักอยูร่มิทะเล หรอืรมิแมน่ ้าทีอ่ยูต่ดิกบั
ทะเล 



 ชวีมวล 

ชือ่นีฟั้งดเูป็นวทิยาศาสตรแ์ละชวนใหเ้ขา้ใจยาก แตจ่รงิๆแลว้ เชือ้เพลงิชวีมวลก็คอื
เชือ้เพลงิทีม่าจากชวีะ หรอืสิง่มชีวีติน่ันเอง เชน่ ไมฟื้น แกลบ กากออ้ย เศษไม ้เศษ
หญา้ เศษเหลอืทิง้จากการเกษตร สิง่เหลา่นีใ้ชเ้ผาใหค้วามรอ้นไดท้ัง้นัน้ และความรอ้น
นีแ้หละทีเ่อาไปป่ันไฟได ้นอกจากนียั้งรวมถงึมลูสตัวแ์ละของเสยีจากโรงงานแปรรปูทาง
เกษตร เชน่ เปลอืกสบัปะรดจากโรงงานสบัปะรดกระป๋อง หรอืน ้าเสยีจากโรงงานแป้งมัน 
ทีเ่อามาหมักและผลติเป็นกา๊ซชวีภาพ 

ขอ้เสยีของเชือ้เพลงิชวีมวล คอื แมจ้ะใชเ้ยอะแตไ่ดพ้ลงังานนดิเดยีว ถา้จะเอาไมม้าเป็น
เชือ้เพลงิป่ันไฟ ก็ตอ้งใชป่้าเป็นบรเิวณหลายหมืน่หลายแสนไร ่จงึไมเ่หมาะกบัการผลติ
ไฟฟ้าเยอะๆ แตเ่หมาะกบัการใชใ้นครัวเรอืนและในชนบทหา่งไกลมากกวา่ 

  

พลงัน ำ้ 

พลงัน ้าเป็นพลงังานทีส่ะอาด ไมป่ลอ่ยกา๊ซพษิออกมา ใชป่ั้นไฟไดโ้ดยการปลอ่ยน ้าให ้
ไหลผา่นกงัหัน ท าใหก้งัหันหมนุ และผลติเป็นไฟฟ้า แบบเดยีวกบัทีเ่ราขีจั่กรยาน แลว้
ป่ันหมนุไดนาโมซึง่ตดิอยูท่ีว่งลอ้จักรยาน เราจงึเปิดไฟหนา้รถได ้พลังน ้ามขีอ้ดคีอืเปิด
ปุ๊ บตดิป๊ับ ปลอ่ยน ้าไหลไปหมนุกงัหันเมือ่ใด ก็จะไดพ้ลงังานออกมาทันท ีผดิกบัพวก
โรงไฟฟ้าแบบใชเ้ชือ้เพลงิมาเผาใหไ้ดค้วามรอ้น ซึง่ตอ้งรอจนเครือ่งเขา้ที ่จงึจะผลติ
ไฟฟ้าได ้โรงไฟฟ้าพลงัน ้าจงึเหมาะส าหรับกรณีทีต่อ้งการไฟทันทแีละเรง่ดว่น จงึมักใช ้

ป่ันไฟตัง้แตห่ลงัเทีย่งวันจนถงึเทีย่งคนื ซึง่เป็นชว่งทีป่ระชาชนและโรงงานตอ้งการใช ้

ไฟฟ้ามากทีส่ดุ 

สว่นเวลาดกึๆ จนถงึเชา้คนใชไ้ฟลดลง แตโ่รงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (เชน่ ถา่น
หนิ กา๊ซธรรมชาต ิน ้ามัน) หยดุไมไ่ด ้เพราะถา้หยดุ กวา่จะป่ันไฟไดอ้กีตอ้งใชเ้วลาอกี
นาน ผูผ้ลติไฟฟ้าจงึไมห่ยดุโรงไฟฟ้า ชว่งนีจ้งึมไีฟฟ้าเหลอืใช ้นักจัดการดา้นไฟฟ้าจงึ
เอาไฟฟ้าทีเ่หลอืนีไ้ปสบูน ้ากลบัขึน้ไปเก็บไวบ้นอา่งเก็บน ้าของเขือ่น พอปรมิาณ
ตอ้งการใชไ้ฟสงูขึน้ในชว่งหลังเทีย่งวนัจนถงึดกึ ก็ปลอ่ยน ้าจากอา่งมาป่ันไฟใหม ่วธินีี้
เรยีกวา่การผลติไฟฟ้ำพลงัน ำ้แบบสบูกลบัปัจจบัุนเมอืงไทยมใีชแ้ลว้ เชน่ ทีเ่ขือ่นศรี
นครนิทร ์และเขือ่นภมูพิล 

ขอ้ดขีองพลังน ้าอกีอยา่ง คอื เป็นพลังงานหมนุเวยีนทีใ่ชแ้ลว้ไมห่มด น ้านีเ้มือ่ใชป่ั้นไฟ
แลว้ยังเอาไปใชใ้นการเกษตรได ้และเมือ่ระเหยกลายเป็นไอ ก็รวมตัวกนัเป็นเมฆ และ
กลายเป็นฝนตกกลับลงมาเป็นน ้าในเขือ่น ใหใ้ชป่ั้นไฟไดอ้กี 



ขอ้เสยีคอื ในการสรา้งเขือ่นเก็บกกัน ้าเพือ่ป่ันไฟนัน้ มักสญูเสยีพืน้ทีป่่าไม ้ซึง่นับวนัจะ
รอ่ยหรอลงไปทกุท ีและท าใหส้ตัวป่์าตอ้งอพยพหนนี ้าทว่ม บางชนดิอาจสญูพันธุไ์ปจาก
โลกก็ได ้รวมทัง้ชวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ก็ตอ้งเปลีย่นไปจากเดมิดว้ย 

  

แสงอำทติย ์

เวลาเรายนืตากแดด จะรูส้กึรอ้น น่ันเป็นเพราะเราไดรั้บพลงังานทีด่วงอาทติยแ์ผรั่งสี

มายังโลก พลังงานแสงอาทติยน์ีต้น้ไมส้ามารถน ามาสงัเคราะหแ์สง แลว้ท าใหต้น้ไมโ้ต
ได ้รวมทัง้ผลติพลงังานไดด้ว้ย สว่นคนก็สามารถเอาพลงังานแสงอาทติยม์าใชโ้ดย
เปลีย่นรปูเป็นพลงังานความรอ้น หรอืใชเ้ซลลแ์สงอาทติยม์าผลติไฟฟ้าไดโ้ดยตรง วธิี
หลงันีส้ะดวกดสี าหรับชนบทหา่งไกล เพราะไมต่อ้งปักเสาพาดสายไฟเขา้ไป สามารถ
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยดา้นสายสง่ จงึคุม้ทนุกวา่ แมต้ัวระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลล์
แสงอาทติยจ์ะคอ่นขา้งแพงกต็าม 

รัฐบาลเองก็มโีครงการผลติไฟฟ้าประจ าหมูบ่า้นทีอ่ยูห่า่งไกล โดยชารจ์ไฟตอนกลางวัน
เก็บไวใ้นแบตเตอรี ่และเอาแบตเตอรีท่ีบ่รรจไุฟไวม้าใชใ้นตอนกลางคนื หรอืเอาไปใช ้

สบูน ้าจากหว้ยขึน้ถังสงู เป็นตน้ 

  

ลม 

เด็กๆบางคนอาจเคยเลน่กงัหนัลมทีท่ าดว้ยกระดาษ ซึง่พอมลีมพัดมาปะทะหรอืเมือ่เด็กๆ
เป่าลมเขา้ไปทีก่งัหันกระดาษ กงัหันกจ็ะหมนุ น่ันเป็นเพราะมพีลงังานจากแรงลมมาดัน
ใหก้งัหันหมนุ 

เรอืเดนิสมทุรในสมัยโบราณก็ใชแ้รงลมชว่ยดนัเพือ่ใหเ้ดนิทางไปไดท้ั่วโลก โดยไมต่อ้ง
ใชน้ ้ามัน 

น่ันคอื เราสามารถน าพลังงานจากลมมาใชง้ำนได ้

เมือ่เอาแรงลมมาใชห้มนุกงัหนัไฟฟ้า ก็จะสามารถผลติไฟฟ้าได ้ขอ้เสยีของวธินีีค้อื ตอ้ง
ใชล้มแรงมาก จงึจะผลติไฟไดม้ากพอและคุม้ทนุ และลมตอ้งมตีลอดเวลาหรอืเกอืบ
ตลอดเวลา เพราะถา้ไมม่ลีมกไ็มม่ไีฟ เมือ่ไมม่ไีฟก็ท างานไมไ่ด ้งานก็ไมต่อ่เนือ่ง จะให ้
เจา้ของโรงงานท างานแบบท าบา้งหยดุบา้ง เขาคงไมท่ าแน่ 

พลงังานลมจงึใชก้นัคอ่นขา้งนอ้ยในยคุปัจจบัุนนี ้



 พลงังำนใตด้นิ 

สมัยเรยีนอยูใ่นชัน้ประถมปลาย ครสูอนวา่โลกเรานีเ้ย็นเฉพาะทีเ่ปลอืกหรอืผวิโลก แตใ่ต ้
โลกยังรอ้นระออุยูม่าก น ้าทีอ่ยูใ่ตด้นิหรอืชัน้บาดาล จงึรอ้นกวา่น ้าผวิดนิ ในบางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศทีอ่ยูใ่กลแ้นวภเูขาไฟ เชน่ อติาล ีไอซแ์ลนด ์อเมรกิา เม็กซโิก ญีปุ่่ น 
ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี และนวิซแีลนด ์น ้ารอ้นใตบ้าดาลจะรอ้นมากเป็นพเิศษ เขาจงึเอา
มาผลติกระแสไฟฟ้าได ้

  

นวิเคลยีร ์

ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ญีปุ่่ นตอ้งยอมแพเ้พราะระเบดิปรมาณูเพยีงสองลกู ระเบดิ
สองลกูนีม้อี านาจเผาผลาญรนุแรง ทัง้ๆทีเ่ป็นระเบดิลกูไมใ่หญโ่ตนัก ทีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะ
แรงระเบดิทีใ่หค้วามรอ้นมหาศาลนัน้ เกดิจากปฏกิริยิาแตกตวัแบบนวิเคลยีร ์ของธาตุ
บางอยา่งในระดับอณูหรอืปรมาณู เชน่ ธาตยุเูรเนยีม จงึเรยีกวา่ ระเบดิ
นวิเคลยีร ์หรอื ระเบดิปรมำณู 

ในสมัยหลังสงคราม นักวทิยาศาสตรไ์ดน้ าความรูด้า้นพลงังานนวิเคลยีรน์ีม้าใชใ้นเชงิ
สรา้งสรรค ์คอื เอามาผลติความรอ้น เพือ่ผลติไฟฟ้าตอ่อกีท ีโดยใชแ้ทง่เชือ้เพลงิขนาด
เล็กนดิเดยีว เรยีกวา่นอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณไมห้รอืถา่นหนิทีต่อ้งใชใ้นการผลติ
ไฟฟ้าปรมิาณเทา่กนั เราเรยีกโรงไฟฟ้าแบบนีว้า่ โรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร ์หรอื โรงไฟฟ้ำ
ปรมำณู โรงไฟฟ้าแบบนีไ้มท่ าใหพ้ืน้ทีป่่าสญูเสยีไป ไมม่กีา๊ซเรอืนกระจกออกมา แตม่ี
ปัญหาทีอ่าจมรัีงสร่ัีวไหลออกมาได ้และรังสนีีอั้นตรายมาก ท าใหค้นเป็นมะเร็ง ลกู
ออกมาอาจมรีปูรา่งผดิปกตหิรอืกลายพันธุ ์อกีทัง้รังสทีีว่า่นียั้งไมส่ลายตวังา่ยๆ จะอยู่
เป็นอันตรายอยา่งนีไ้ปอกีนับพันๆ ปี 

  

หนว่ยวดัพลงังำน 

ดังทีบ่อกไวแ้ตต่น้แลว้วา่พลงังานมหีลายรปูแบบ และแตล่ะชนดิให ้งำน ไมเ่ทา่กนั แม ้
จะใชน้ ้าหนักเทา่กนัหรอืตวงเป็นลติรเทา่กนัก็ตาม หรอืบางอยา่งก็ตวงเป็นลติรหรอืชัง่
เป็นกโิลกรัมไมไ่ดด้ว้ย เชน่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้ 

ถา้เชน่นัน้แลว้ เราจะเทยีบไดอ้ยา่งไรวา่พลังงานรปูแบบใด ใหง้านหรอืใหผ้ลดกีวา่กนั 
และขณะนีเ้รามพีลงังานหรอืเชือ้เพลงิส ารอง เก็บไวใ้นประเทศเรามากนอ้ยแคไ่หน เชน่ 
ถา้ประเทศหนึง่มนี ้ามันดบิ 100 ลา้นลติร แตม่ถีา่นหนิลา้นลา้นตัน ในขณะทีอ่กีประเทศ



หนึง่มเีขือ่นผลติไฟฟ้า 300 เขือ่น มกีา๊ซ ธรรมชาต ิ20,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ จะรูไ้ด ้
อยา่งไรวา่ประเทศไหนมพีลังงานส ารองมากกวา่กนั 

ถา้ดตูวัเลขทีต่า่งกนัแบบนีก้็เทยีบกนัไมไ่ด ้และหาค าตอบไมไ่ด ้

วธิหีนึง่ทีนั่กวชิาการทั่วโลกใชก้นัเวลาจะเปรยีบเทยีบเชือ้เพลงิตา่งชนดิกนั คอื เขาจะ
เอาเชือ้เพลงิแตล่ะชนดิมาผลติเป็นพลงังาน อาจจะผลติเป็นความรอ้นหรอืไฟฟ้ากไ็ด ้
แลว้ค านวณวา่ถา้เทยีบกบัความรอ้นหรอืไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากน ้ามันดบิแลว้ จะเป็นอยา่งไร 

เชน่ สมมตุวิา่น ้ามันดบิ 1 ลติรเอามาจดุไฟแลว้ตม้น ้าได ้10 ไห 

ในขณะเดยีวกนั ถา้เรามถีา่นหนิอยูจ่ านวนหนึง่ และเอามาจดุไฟจนหมด แลว้ตม้น ้าได ้
80 ไห น่ันแสดงวา่เรามถีา่นหนิอยูเ่ทยีบเป็นน ้ามันดบิแลว้ไดเ้ทา่กบั 80 ¸ 10 = 8 ลติร 

หรอืถา้เรามโีรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ีต่ม้น ้าได ้500 ลา้นไห โรงไฟฟ้านวิเคลยีรนั์น้ก็ผลติ
ไฟฟ้าไดเ้ทยีบเป็นน ้ามันดบิเทา่กบั 500,000,000 ¸ 10 = 50,000,000 ลติร หรอื 50 
ลา้นลติร อยา่งนีเ้ป็นตน้ 

ดังนัน้เวลาเราจะพดูเชงิเปรยีบเทยีบปรมิาณพลังงานหรอืเชือ้เพลงิทีต่า่งชนดิกนัแลว้ เรา
จะใชห้น่วยเทยีบเทำ่น ำ้มนัดบิ ซึง่วดัเป็นลติร หรอืเรยีกเป็น ลติรเทยีบเทำ่
น ำ้มนัดบิ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกสัน้ๆ และงา่ยๆ วา่ ลทนด. 

ปกตแิลว้ตวัเลขวัดพลงังานอยา่งนีม้จี านวนหลักเยอะ เราอาจเรยีกหน่วยวดัใหใ้หญข่ึน้
เป็น พนัลติรเทยีบเทำ่น ำ้มนัดบิ หรอื พนั ลทนด. แตถ่า้มมีากกวา่นัน้ขึน้ไป เรากท็ า
หน่วยวัดใหใ้หญข่ึน้ไปอกี โดยเรยีกหน่วยวดัเป็น พนัลำ้นลติรเทยีบเทำ่น ำ้มนัดบิ หรอื
เรยีกสัน้ๆ วา่ พนัลำ้น ลทนด. ดังนีเ้ป็นตน้ ดงันัน้คนทีม่เีชือ้เพลงิรวม 4 พันลา้น ลทนด. 
ก็จะมพีลังงานส ารองมากกวา่คนทีม่เีชือ้เพลงิรวมเพยีง 3 แสน ลทนด. ถา้อา่นแลว้งง ก็
ดตูารางตัวอยา่งขา้งลา่งนีป้ระกอบอกีท ี

ตวัอยำ่งกำรคดิเทยีบหนว่ย ลทนด. 
  

5,000   ลทนด. =  5 พัน ลทนด. 
300,000   ลทนด. =  3 แสน ลทนด. 

4,000,000   ลทนด. =  4 ลา้น ลทนด. 
20,000,000   ลทนด. =  20 ลา้น ลทนด. 

7,000,000,000   ลทนด. =  7 พันลา้น ลทนด. 
200,000,000,000   ลทนด. =  2 แสนลา้น ลทนด. 
 

  

 



กำ๊ซพษิ 

เวลาเอาเชือ้เพลงิ เชน่ ถา่นหนิหรอืน ้ามันมาเผา ออกซเิจนจากอากาศจะท าปฏกิริยิากบั
ถา่นหนิและน ้ามัน ไดเ้ป็นพลงังาน แตก่จ็ะไดก้า๊ซพษิออกมาดว้ย กา๊ซพษิพวกนี ้ไดแ้ก ่

 ฝุ่ นละออง หรอืเขมำ่ควนั (ท าใหเ้ป็นโรคภมูแิพ ้หายใจไมอ่อก) 
 กำ๊ซคำรบ์อนมอนอกไซด ์(สดูดมเขา้ไปแลว้ตายได)้ 
 กำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด ์(สดูดมเขา้ไปแลว้มนึงง ถา้ดมมากๆ กต็ายได ้
เหมอืนกนั) 

 กำ๊ซไนโตรเจนออกไซด ์(ท าใหถ้งุลมโป่ง ถา้รวมตวักบัความชืน้ใน
อากาศ เวลาฝนตกจะเป็นฝนกรด ท าใหน้ ้าในบงึในบอ่เป็นกรด ปลาอาจจะ
ตาย และปลกูพชืไมง่าม) 

 กำ๊ซก ำมะถนัไดออกไซด ์(เป็นฝนกรดเชน่กนั แตเ่ป็นกรดตา่งชนดิกบัที่
เกดิจากกา๊ซไนโตรเจน เรยีกวา่กรดก ามะถนั ท าใหป้อดอักเสบ) 

เวลาเอาน ้ามันมาเป็นเชือ้เพลงิป่ันไฟ หรอืใหร้ถวิง่ จะเกดิกา๊ซพษิเสมอ ดงันัน้เมือ่เราขบั
รถหรอืเปิดไฟ หรอืหงุขา้ว เราก็มสีว่นผลติกา๊ซพษินีอ้อกมาเชน่กนั การกลา่วโทษคนหา
หรอืคนผลติน ้ามันและไฟฟ้า จงึเป็นการกลา่วโทษตวัเราเองโดยทางออ้มดว้ยเชน่กนั 

ในการผลติไฟฟ้าจงึตอ้งมวีธิกีารควบคมุไมใ่หม้กีา๊ซพษิเกดิขึน้ หรอืถา้มกีต็อ้งมใีหน้อ้ยๆ 
และตอ้งไดต้ามมาตรฐานทีท่างการก าหนดไว ้

  

กำ๊ซเรอืนกระจก 

สารไฮโดรคารบ์อนทกุชนดิ ไมว่า่จะเป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิแบบถา่นหนิ หรอืเชือ้เพลงิ
หมนุเวยีนแบบฟืน หรอืกา๊ซธรรมชาต ิหรอืกา๊ซขีห้ม ูเมือ่เผาแลว้จะไดก้า๊ซคารบ์อนได
ออกไซด ์ลลล ทีท่ าใหเ้กดิปัญหาในอากาศทีเ่รยีกวา่ภำวะเรอืนกระจก ซึง่ท าใหโ้ลก
รอ้นได ้จงึเรยีกกา๊ซพวกนีว้า่ กำ๊ซเรอืนกระจก 

ถา้อยากรูว้า่โลกรอ้นขึน้ไดอ้ยา่งไร ใหเ้ขา้ไปน่ังในรถทีอ่ยูก่ลางแดด ไมเ่ปิดแอร ์ปิด
กระจกใหห้มด กระจกนีท้ าหนา้ทีเ่หมอืนกา๊ซเรอืนกระจก คอืมองไมเ่ห็น ปลอ่ยใหค้วาม
รอ้นจากแสงแดดเขา้ไปในรถได ้และกกัเอาไวใ้นนัน้ไมป่ลอ่ยความรอ้นออกมา น่ังไปสกั
พักก็จะรูไ้ดเ้องวา่รอ้นสดุทนนัน้เป็นอยา่งไร 

 



เมือ่โลกรอ้นผดิปกต ิฝนฟ้าจะตกไมต่รงตามฤดกูาล ชาวนาจงึ
สบัสน ไมรู่ว้า่จะปลกูขา้วเมือ่ไรด ีพชืพันธุธ์ัญญาหารทีผ่ลติได ้
จะลดลง ประชาชนชาวโลกก็จะขาดแคลนอาหาร เกดิความ
เดอืดรอ้นในวงกวา้ง และมหาศาล การป้องกันภาวะเรอืนกระจก
จงึเป็นเรือ่งจ าเป็น 

  

พลงังำนทีโ่ลกใชม้ำกทีส่ดุ 

กำรใชพ้ลงังำนของโลก 

ในปัจจบัุน ทั่วโลกใชพ้ลังงานในรปูเชือ้เพลงิฟอสซลิ (หรอืไฮโดรคารบ์อน) ไดแ้ก ่
น ้ามัน กา๊ซธรรมชาต ิและถา่นหนิ มากทีส่ดุ รวมกนัแลว้ใชม้ากถงึ 95 เปอรเ์ซ็นต ์อกี 2 
เปอรเ์ซ็นตม์าจากพลังงานนวิเคลยีร ์สว่นทีเ่หลอือกี 3 เปอรเ์ซ็นตม์าจากพลงังานอืน่ๆ 
เชน่ พลงัน ้าจากเขือ่น พลงัแสงอาทติย ์พลังลม ชวีมวล คลืน่ในทะเล และความรอ้นใต ้
ดนิ เป็นตน้ ในปี 2540 เพยีงปีเดยีว โลกเราใชพ้ลงังานไปถงึ 9,371 พันลา้นลติร
เทยีบเทา่น ้ามันดบิ หรอืเกอืบ 10,000 พันลา้น ลทนด. หรอืประมาณ 10 ลา้นลา้น 
ลทนด. 

นวิเคลยีร ์   -->   2% 
เขือ่น ลม ชวีมวล คลืน่ ลลล   -->   3% 
กา๊ซธรรมชาต ิ(25%) ถา่นหนิ (28%) น ้ามัน (42%)   -->   เชือ้เพลงิฟอสซลิ 95% 

  

โลกใชเ้ชือ้เพลงิใดผลติไฟฟ้ำ 

ถา่นหนิแมจ้ะมทีัง้ชนดิทีม่มีลพษินอ้ยและมลพษิมาก แตก็่เป็นสิง่ทีโ่ลกน ามาใชผ้ลติ
ไฟฟ้า ใหป้ระชาชนชาวโลกใชม้ากทีส่ดุ สว่นพลงังานทีย่อมรับกนัวา่มปัีญหาตอ่
สิง่แวดลอ้มนอ้ย เชน่ พลงัลม พลังน ้า ความรอ้นใตด้นิ มใีชบ้า้งเหมอืนกนั แตน่อ้ยมาก 
ทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะพลงังานชนดินีม้นีอ้ย และราคายงัแพงอยู ่และทีแ่ปลกคอืแมว้า่ 
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์จะไมค่อ่ยเป็นทีย่อมรับของประชาชน แตท่ัว่โลกก็ใชผ้ลติไฟฟ้าถงึ 
20 เปอรเ์ซ็นต ์

ถา่นหนิ  -->   43% 
นวิเคลยีร ์  -->    20% 
กา๊ซธรรมชาต ิ -->    19% 
น ้ามัน  -->    10% 
พลังน ้า  -->    8% 



  

ท ำไมแตล่ะประเทศเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิไม่
เหมอืนกนั 

ทกุประเทศตอ้งใชไ้ฟฟ้าดว้ยกนัทัง้นัน้ แตแ่ตล่ะประเทศใชเ้ชือ้เพลงิไมเ่หมอืนกนัมา
ผลติไฟฟ้า บางประเทศใชถ้า่นหนิ บางประเทศใชก้า๊ซธรรมชาต ิบางประเทศใชน้ ้ามัน 
บางประเทศใชน้วิเคลยีร ์ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้? 

เหตผุล ... ก็เพราะแตล่ะประเทศมเีชือ้เพลงิเป็นทรัพยากรธรรมชาตขิองตนเองไม่
เหมอืนกนั รวมทัง้มรีะดับเทคโนโลยไีมเ่ทา่กนั เชน่ แถบอาหรับหรอืตะวันออกกลางใช ้

น ้ามันและกา๊ซธรรมชาต ิแตย่โุรปใชพ้ลงันวิเคลยีรผ์ลติไฟฟ้ามากทีส่ดุ สว่นรัสเซยีมถีา่น
หนิมากก็ใชถ้า่นหนิ ดังนีเ้ป็นตน้ 

สรปุก็คอื เชือ้เพลงิใดราคาถกูก็ใชเ้ชือ้เพลงินัน้เป็นหลัก 

แตก็่มเีหมอืนกนัทีม่แีลว้ไมใ่ช ้เชน่ อเมรกิามนี ้ามันส ารองอยูใ่ตด้นิอกีเยอะ แตไ่มค่อ่ยขดุ
ขึน้มาใช ้เพราะกลวัหมด จงึใชพ้ลงันวิเคลยีรก์บัถา่นหนิแทน 

เหตผุลอกีอยา่งคอื บางประเทศเชน่ไทยไมม่แีหลง่พลงังานส ารองมากนัก ตอ้งสัง่เขา้
จากตา่งประเทศ ดังนัน้แหลง่พลงังานทีจ่ะซือ้จงึตอ้งมพีอ และตอ้งมแีน่นอนดว้ย 
หมายความวา่ถา้จะซือ้ก็ตอ้งมขีาย ไมใ่ชจู่่ๆ  บอกวา่หมดแลว้ หรอืบอกวา่มเีหมอืนกนั แต่
ไมข่ายให ้อะไรท านองนี ้

น่ันคอื ประเทศเหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งมมีาตรการป้องกันความเสีย่ง โดยซือ้เชือ้เพลงิหลาย
ชนดิ เชน่ น ้ามัน ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต ิและตอ้งซือ้จากหลายๆแหลง่ เชน่ อนิโดนเีซยี 
คเูวต รัสเซยี จนี ลลล พดูงา่ยๆ คอืเพือ่ป้องกนัการถกูบบีบังคบัเรือ่งราคา หรอืบบีบังคบั
ในเรือ่งการคา้ หรอือืน่ๆ ถา้ประเทศใดไมข่าย เราก็สามารถซือ้จากอกีประเทศหนึง่ได ้

นอกจากนี ้ปัจจบัุนเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นเรือ่งทีก่ระแสโลกก าลงัใหค้วามสนใจมาก 
เชือ้เพลงิทีน่ ามาใชผ้ลติไฟฟ้าจะตอ้งเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 

 

 

 

 



ถำ่นหนิ เป็นเชือ้เพลงิทีห่ลายประเทศเลอืกมาใชผ้ลติไฟฟ้า เพราะ 

 ราคาถกู 
 ราคาไมค่อ่ยเปลีย่นแปลง 
 จัดหาหรอืซือ้ไดค้อ่นขา้งแน่นอน เพราะมแีหลง่ขายเยอะ กระจายอยู่

ตามภมูภิาคตา่งๆ 
 สว่นน ้ามันดบิซึง่มมีากแถบตะวนัออกกลาง มกีลุม่ประเทศโอเปก คอย

ควบคมุปรมิาณการผลติ และการซือ้ขาย ท าใหค้าดการณ์ราคาไมค่อย
ได ้อกีทัง้มกัเกดิปัญหาขดัแยง้ระหวา่งประเทศ และสงครามในแถบนัน้
ท าใหไ้มม่นี ้ามันขายอกีดว้ย 

  

ปรมิำณถำ่นหนิส ำรองในประเทศ  
อเมรกิา 280 ลา้นลา้น ลทนด. 
อังกฤษ 2.9 ลา้นลา้น ลทนด. 
ไทย 1.6 ลา้นลา้น ลทนด. 
ญีปุ่่ น 1 ลา้นลา้น ลทนด. 
ปรมิำณกำ๊ซธรรมชำตสิ ำรองใน
ประเทศ 

 

อเมรกิา 4.8 ลา้นลา้น ลทนด. 
อังกฤษ 0.8 ลา้นลา้น ลทนด. 
ไทย 0.3 ลา้นลา้น ลทนด. 
ปรมิำณน ำ้มนัดบิส ำรองในประเทศ   
อเมรกิา 4.7 ลา้นลา้น ลทนด. 
อังกฤษ 0.8 ลา้นลา้น ลทนด. 
ไทย 0.02 ลา้นลา้น ลทนด. 

อเมรกิำ มทีัง้ถา่นหนิและน ้ามันส ารองในประเทศมาก ใชถ้า่นหนิเป็นแหลง่เชือ้เพลงิ
ผลติไฟฟ้าถงึ 55 เปอรเ์ซ็นต ์แตใ่ชน้ ้ามันเพยีง 2 เปอรเ์ซ็นตเ์ทา่นัน้ เพราะน ้ามันในโลก
มสี ารองไมม่ากนัก 

องักฤษ มถีา่นหนิส ารองในประเทศไมน่อ้ย แตถ่า้เทยีบกนัแลว้ อังกฤษมกีา๊ซธรรมชาติ
ส ารอง มากกวา่อกีหลายประเทศ คอืมถีงึ 766 พันลา้น ลทนด. แตอั่งกฤษกลับใชถ้า่น
หนิ เป็นแหลง่เชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าถงึ 48 เปอรเ์ซ็นต ์เพราะถา่นหนิหาซือ้ไดง้า่ย 

ฮอ่งกง เป็นเกาะเล็กๆ ไมม่แีหลง่ทรัพยากรพลังงานใดๆ เลย แตม่คีนเยอะมาก ความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู ฮอ่งกงใชว้ธิซีือ้ถา่นหนิมาผลติไฟฟ้าสงูถงึ 97 เปอรเ์ซ็นต ์

ญีปุ่่ น ไตห้วนั และเกำหลใีต ้เริม่พัฒนาเป็นประเทศอตุสาหกรรมไลเ่ลีย่กบัไทย แต่
ปัจจบุันทัง้สามประเทศนี ้กลายเป็นประเทศอตุสาหกรรมแลว้ ทัง้ๆทีม่แีหลง่พลงังานของ
ตัวเองนอ้ยมาก การทีไ่มม่แีหลง่พลังงานเป็นของตวัเอง แตต่อ้งใชไ้ฟฟ้ามาก เพราะเป็น



ประเทศอตุสาหกรรม ท าใหส้ามประเทศนีต้อ้งใชเ้ชือ้เพลงิ หลายอยา่งคละกนั ไดแ้ก ่
น ้ามัน กา๊ซธรรมชาต ิถา่นหนิ และนวิเคลยีร ์รวมทัง้ตอ้งซือ้จากหลายแหลง่ดว้ย อยา่งไร
ก็ตามถา่นหนิ ก็เป็นแหลง่เชือ้เพลงิส าคัญ ของทัง้สามประเทศ คอื ใชถ้า่นหนิผลติไฟฟ้า
สงูถงึ 17, 34 และ 24 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดับ 

ไทย มแีหลง่เชือ้เพลงิส ารองในประเทศนอ้ยมาก ในปี 2540 ไทยใชก้า๊ซธรรมชาตผิลติ
ไฟฟ้ามากทีส่ดุคอื 44 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมาคอืน ้ามัน 32 เปอรเ์ซ็นต ์และลกิไนต ์21 
เปอรเ์ซ็นต ์

  

อนำคตพลงังำนโลก 

ทีพ่ดูมาขา้งตน้นัน้เป็นการใชเ้ชือ้เพลงิมาป่ันไฟอยา่งเดยีว แตถ่า้พดูถงึการใชเ้ชือ้เพลงิ
ในทกุดา้น แลว้ ทัง้ทีเ่อามาผลติไฟฟ้าและใชข้นสง่ ลลล คาดกนัวา่น ้ามันยังคงเป็น
เชือ้เพลงิ ทีเ่อามาใชก้นัมากเป็นอันดับหนึง่ รองลงมาคอื ถา่นหนิ และกา๊ซธรรมชาต ิ
ตามล าดับ 

สดัสว่นกำรใชเ้ชือ้เพลงิของโลกในอกี 20 ปี
ขำ้งหนำ้ 

นวิเคลยีร ์3% 
หมนุเวยีน 8% 
ถา่นหนิ 25% 
กา๊ซธรรมชาต ิ27% 
น ้ามัน 37% 

พลงังำนส ำรองของโลกใชไ้ดอ้กีกีปี่ 

น ำ้มนั 42 ปี 
กำ๊ซธรรมชำต ิ64 ปี 
ถำ่นหนิ 220 ปี 

  



สถำนกำรณ์พลงังำนไทย 

ในปี 2540 ประเทศไทยใชพ้ลังงานทัง้หมดเทา่กบั 93 พันลา้น ลทนด. หรอืประมาณ 9 
หมืน่ลา้น ลทนด.น่ันเอง ซึง่คดิเทยีบไดป้ระมาณ 1 เปอรเ์ซน็ตข์องพลงังานทีใ่ชก้นัทั่ว
โลก 

ไทยใชพ้ลงังำนใดมำกทีส่ดุ (2540) 
น ้ามัน 42% 
พลงังานหมนุเวยีน 26% 
กา๊ซธรรมชาต ิ17% 
ลกิไนต ์9% 
ถา่นหนิน าเขา้ 3% 
ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ 3% 

  

ค าวา่ถำ่นหนิ ถา้ใชล้อย ๆ มักหมายถงึ 
ถา่นหนิคณุภาพด ีสว่นค าวา่ลกิไนต ์
มักหมายถงึถา่นหนิคณุภาพต า่ 

  

ประเทศไทยใชพ้ลังงานสดุทา้ยมากทีส่ดุส าหรับการคมนาคมขนสง่ รองลงมา
คอืส าหรับโรงงาน บา้นเรอืน และธรุกจิ แตท่ีน่่าแปลกคอืประเทศไทยใช ้

พลังงานสดุทา้ยกับภาคเกษตรกรรมนอ้ยมากๆ 

พลงังำนสดุทำ้ย คอื พลงังำนทีเ่รำใชก้นั เชน่ เราใชไ้ฟฟ้า แตไ่ฟฟ้าผลติ
มาจากน ้ามัน ก็จะคดิเฉพาะปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชเ้ทา่นัน้ ไมร่วมเอาน ้ามันเขา้มา
คดิซ ้าอกี หรอืถา้เอาน ้ามันมาเตมิรถ ก็ถอืวา่น ้ามันเป็นพลังงานสดุทา้ย 

  

พลงังำนส ำรองในประเทศ 

ประเทศไทยโชคไมด่ใีนเรือ่งพลงังานส ารอง เพราะส ารวจแลว้พบวา่มไีมม่ากนัก จงึตอ้ง
น าพลังงานเขา้จากตา่งประเทศในอตัราสงูถงึ 60 เปอรเ์ซ็นต ์

นับถงึสิน้ปี 2540 นักธรณีวทิยา (คนทีศ่กึษาเกีย่วกบัดนิ หนิ และใตด้นิ) รายงานวา่
พลงังานส ารองของไทย หากไมม่กีารส ารวจพบเพิม่เตมิ และใชใ้นปรมิาณเทา่กบั
ปัจจบัุนนี ้จะมสี ารองดงันี ้



 น ้ามันดบิ มเีพยีง 17 พันลา้น ลทนด. ไมพ่อใชแ้น่นอน 
 กา๊ซธรรมชาต ิมเีพยีง 357 พันลา้น ลทนด. ใชไ้ดอ้กีเพยีง 22 ปีก็หมด 
 ถา่นหนิ (ลกิไนต)์ มเีหลอืเพยีง 1,676 พันลา้น ลทนด. ใชไ้ดอ้กีไมเ่กนิ 62 
ปีก็หมดเหมอืนกนั 

การกระจายตัวของแหลง่กา๊ซธรรมชาตใินไทย, 2540 
หน่วยเป็นพันลา้น ลทนด. 

ทีร่าบสงูโคราช (17) 
ภาคกลาง (6) 
อา่วไทย (223) 
พืน้ทีร่ว่มไทย-มาเลเซยี (111) 
  

การกระจายตัวของแหลง่น ้ามัน ในไทย, 2540 
หน่วยเป็นพันลา้น ลทนด. 

ภาคเหนอื (0.3) 
ภาคกลาง (9.1) 
อา่วไทย (7.6) 
  

การกระจายตัวของแหลง่ถา่นหนิ (ลกิไนต)์ในไทย, 2540 
หน่วยเป็นพันลา้น ลทนด. 

ภาคเหนอื (1545) 
ภาคกลาง (1) 
ภาคใต ้(130) 
  

  

นโยบำยพลงังำนไทย 

นโยบำยวำ่ดว้ยพลงังำนของไทย สรปุส ัน้ๆ ม ี4 ประกำรคอื 

1. ตอ้งจดัหำพลงังำนใหพ้อใช ้มคีณุภาพ มคีวามม่ันคง และราคาไมแ่พง 
สามารถหาไดท้ัง้จากภายในประเทศและนอกประเทศ เพือ่จะไดก้ระจาย
แหลง่และชนดิของพลงังานใหห้ลากหลาย และจะไดไ้มถ่กูประเทศคูค่า้
บบีบังคับมากจนเกนิไป 

2. ชกัจงูใหป้ระชำชนและโรงงำนประหยดัพลงังำน ถา้จะใชก็้ใหใ้ชอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และอาจมมีาตรการบังคับใหป้ระหยัดดว้ย โดยออกเป็น
กฎหมาย เชน่ ก าหนดมาตรฐานตา่งๆ เป็นตน้วา่ 

1. มาตรฐานเกีย่วกบัประสทิธภิาพของอปุกรณเ์ครือ่งมอืทีใ่ชไ้ฟฟ้า 
ตอ้งใชไ้ฟนอ้ย เชน่ ตูเ้ย็นเบอร ์5 ลลล 

2. มาตรฐานเกีย่วกบัการอนุรักษ์พลงังานในอาคารและโรงงาน ลลล 
3. สง่เสรมิใหบ้รษิทัเอกชนมำรว่มผลติพลงังำนเพือ่ลดภาระของรัฐ เชน่ 
ไอพพี ีและเอสพพี ีซึง่จะเกดิการแขง่ขนัมากขึน้ ท าใหผู้ซ้ ือ้มทีางเลอืก
มากขึน้ ไดบ้รกิารทีด่ขี ึน้ และราคาเป็นธรรม 

4. ตอ้งมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย เชือ้เพลงิใดทีม่มีลพษิมาก ตอ้งมี
มาตรการก าจัดออกใหป้ลอดภัยกอ่นปลอ่ยทิง้ อยา่งไรก็ตาม ในทีน่ีพ้ดูถงึ
เฉพาะผลกระทบ ตอ่สิง่แวดลอ้มทางกายภาพเทา่นัน้ แตจ่รงิๆ แลว้



โครงการโรงไฟฟ้ามผีลกระทบ ตอ่สิง่แวดลอ้มทางสงัคมดว้ยเสมอ ซึง่
ปัญหานีจ้ะแตกตา่งกนัไป ตามสภาพทอ้งถิน่ของแตล่ะแหง่ 

  

เรำค ำนงึถงึอะไรบำ้งเมือ่ตอ้งผลติไฟฟ้ำ 

โดยภาพรวมแลว้ การเลอืกพลังงานอยา่งหนึง่อยา่งใด มาผลติไฟฟ้านัน้ ตอ้งพจิารณา
หลายประเด็น ไดแ้ก ่

 แหลง่เชือ้เพลงิมสี ารองไวอ้กีนานเทา่ใด ถา้มเีก็บไวใ้ชไ้ดอ้กีไมน่าน ก็ไม่
น่าเลอืกมาใช ้เพราะสกัวันหนึง่อาจหมด โรงไฟฟ้ากต็อ้งหยดุตามไปดว้ย 

 ควำมม ัน่คง คอื สามารถจัดหาหรอืจัดซือ้ไดจ้ากหลายแหลง่ หรอืหลาย
ประเทศหรอืไม ่ถา้มมีาจากประเทศใดประเทศเดยีว หรอืไมก่ีป่ระเทศ ก็ถอื
วา่ไมม่ั่นคง เพราะเขาอาจรวมตวักนัขึน้ราคาไดง้า่ยๆ หรอืไมย่อมขายให ้
เราจะล าบาก 

 รำคำตอ้งไมส่งูเกนิไป ถา้มเียอะรวมทัง้ม่ันคงดว้ย แตข่ายแพง แบบนีก้็
ไมคุ่ม้ทีจ่ะซือ้มาใชผ้ลติไฟฟ้า 

 มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งกา๊ซพษิ ทีป่ลอ่ย
ออกมาจากปลอ่ง หรอืความเดอืดรอ้นร าคาญแกช่าวบา้น หรอืการท าใหป่้า
ไมห้มดไป ลลล 

 ชนดิของโรงไฟฟ้ำ ในบางกรณีเราตอ้งการใชไ้ฟทันทแีละเรง่ดว่น ก็ตอ้ง
ใชแ้บบเปิดปุ๊ บตดิป๊ับ อยา่งโรงไฟฟ้าพลังน ้า แตถ่า้ตอ้งการป่ันไฟ
แบบตอ่เนือ่งไมม่หียดุ ก็อาจใชโ้รงไฟฟ้าทีใ่ชถ้า่นหนิ หรอืกา๊ซธรรมชาต ิ
หรอืน ้ามันเป็นเชือ้เพลงิ ดงันีเ้ป็นตน้ 

เชือ้เพลงิที ่กฟผ.ใชผ้ลติไฟฟ้ำในปจัจบุนั 

o พลังน ้า (จากเขือ่น) 
o น ้ามัน 
o กา๊ซธรรมชาต ิ
o ลกิไนต ์
o ซือ้ไฟฟ้าจากเพือ่นบา้น (ลาว และ มาเลเซยี) 
o พลังงานหมนุเวยีน 

หรอืพลังงานทดแทน 
หรอืพลังงานใชไ้มห่มด 

  



พคีโลด 

พคีโลด หรอื peak load (อา่นวา่ พีก้โหลด) เป็นศัพทท์างชา่ง แตเ่รารูไ้วห้น่อยก็ด ี
เพราะจะท าใหเ้ราเขา้ใจอะไรๆ เกีย่วกบันโยบายพลงังานไดด้แีละงา่ยขึน้อกีมาก 

โดยปกตแิลว้ เราทกุคนใชไ้ฟฟ้าไมต่ลอดเวลา ตอนกลางคนืหลงัจากเขา้นอนแลว้ บา้น
ทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งปรับอากาศก็แทบจะไมไ่ดใ้ชไ้ฟ ยกเวน้จะเปิดพัดลมตอนหนา้รอ้น สว่น
ในชว่งกลางวันเมือ่ออกจากบา้นไปแลว้เราก็ไมไ่ดใ้ชไ้ฟในบา้น ไปใชไ้ฟทีท่ีท่ างานแทน 
ซึง่ตา่งกบัโรงงานทีใ่ชไ้ฟเกอืบตลอดเวลา เพราะมกีารท างานวันละ 3 กะ หรอืตลอด 24 
ชัว่โมง ยกเวน้ในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิทีบ่างโรงงานเหลอืเพยีงกะเดยีว 

ดังนัน้ปรมิาณการใชไ้ฟของทัง้ประเทศจงึไมไ่ดค้งทีต่ลอดเวลา 24 ชัว่โมงของแตล่ะวนั 
จะมสีงูบา้งต า่บา้งแลว้แตว่า่จะเป็นกลางวันหรอืกลางคนื จากรปูจะเห็นไดว้า่ชว่งสายๆ 
ไปจนถงึเทีย่งคนืมปีรมิาณการใชไ้ฟสงูกวา่ชว่งหลงัเทีย่งคนืจนถงึเชา้ ปรมิาณไฟฟ้าที่
ตอ้งการใชส้งูสดุนีแ้หละทีช่า่งเขาเรยีกวา่ พคีโลด 

สมมตุวิา่การใชไ้ฟต า่สดุตอนหกโมงเชา้เทา่กบั 8,000 เมกะวตัต ์และสงูสดุหรอืมพีคี
โลดตอนสองทุม่เทา่กบั 12,000เมกะวตัต ์และมคีา่เฉลีย่ทัง้วันประมาณ 10,000 เมกะ
วัตต ์

ถามวา่เราจะตัง้โรงไฟฟ้าใหผ้ลติไฟไดเ้ทา่กบัคา่เฉลีย่ 10,000 เมกะวตัตต์อ่วัน โดยเอา
ชว่งใชไ้ฟสงู กบัชว่งใชไ้ฟต า่มาเฉลีย่กนัจะไดห้รอืไม ่

ค ำตอบคอืไมไ่ด ้

เพราะไฟฟ้านัน้เมือ่ผลติขึน้มาแลว้เก็บไวไ้มไ่ด ้เพราะไมม่เีครือ่งเกบ็ทีใ่หญม่ากพอ จงึ
ไมส่ามารถเก็บเอาไวแ้ลว้เอามาใชต้อนหลงัได ้

ดังนัน้การผลติไฟฟ้า ตอ้งท าใหม้กี าลงัการผลติ สงูพอทีจ่ะป้อนใหแ้กป่ระชาชนในชว่ง
พคีโลด หรอืชว่งทีต่อ้งการใชไ้ฟสงูสดุได ้

ถา้ไมท่ าเชน่นัน้แลว้อะไรจะเกดิขึน้ ... ? 

ไฟก็ไมพ่อ และจะตดิๆ ดับๆ ซึง่ประชาชนจะเดอืดรอ้นแน่ 

แลว้รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ความตอ้งการใชไ้ฟสงูสดุเป็นเทา่ไร? ค าตอบคอื จรงิๆแลว้ไมรู่ ้ตอ้ง
ใชว้ธิเีดา แตต่อ้งเป็นการเดาอยา่งมหีลักการ คอื ดจูากสถติกิารใชไ้ฟทีผ่า่นมา เชน่ ปีที่
แลว้ใชไ้ฟไปเทา่ไร แลว้ก็เดา(คาดคะเน) เอาวา่ปีหนา้การใชไ้ฟจะเป็นอยา่งไร แลว้
เตรยีมแผนผลติไฟไวใ้หพ้อ 



แตม่นุษยไ์มใ่ชผู่ห้ย่ังรูด้นิฟ้าอากาศ เดาเกง่อยา่งไรก็ผดิได ้เราจงึตอ้งใชว้ธิเีผือ่ คอื
วางแผนใหผ้ลติไฟฟ้าไดม้ากกวา่ทีค่าดวา่จะตอ้งการใชเ้ล็กนอ้ย ไฟฟ้าบางสว่นทีผ่ลติ
ไดเ้กนิกวา่ความตอ้งการใชป้กตนัิน้เราเรยีกวา่ ไฟฟ้ำส ำรอง ซึง่จ าเป็นมากทีจ่ะตอ้งม ี
ถา้เป็นบา้นเรอืนสามสีห่ลงั เกดิไฟดับสกัสองสามนาท ีก็อาจไมเ่ป็นไร อดดโูทรทศัน์
หรอืฟังเพลงไปชัว่ครู ่ไมเ่ดอืดรอ้นนัก แตถ่า้เป็นโรงงาน หากไฟดับไปเพยีงสบินาท ี
ขัน้ตอนและกระบวนการผลติจะรวน และตอ้งเริม่ตน้กนัใหม ่ความเสยีหายมมีากกวา่ หรอื
ถา้ไฟดับขณะหมอก าลงัผา่ตดัคนไข ้ก็จะเกดิผลเสยีหายเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ถา้มองใน
ระดับชาต ิไฟส ารอง จงึจ าเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งความจ าเป็นทีต่อ้งมไีฟฟ้าส ารอง 
ไดแ้ก ่กรณีโรงงานจะหยดุในชว่งตรษุจนี และจ าเป็นตอ้งเรง่การผลติกอ่นหนา้นัน้ หรอื
โรงงานบางประเภทเชน่โรงงานท าตุก๊ตา ตอ้งเรง่ผลติตุก๊ตาใหไ้ดก้อ่นครสิตม์าส หรอื
เหตกุารณท์ีต่อ้งใชไ้ฟฟ้ามากกวา่ปกต ิเชน่ ในเทศกาลปีใหม ่ชว่งงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา หรอืในชว่งเอเชยีนเกมส ์เป็นตน้ 

การท านายปรมิาณไฟฟ้าส ารองส าหรับเผือ่
กรณีฉุกเฉนิ 
ตอ้งใชข้อ้มลูเกีย่วกับความตอ้งการใช ้

ไฟฟ้าในอดตี - ปัจจบุัน 
ก าลังการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า การ
หยดุซอ่มของโรงไฟฟ้า 
บางโรง และระยะเวลาการกอ่สรา้ง (เป็น
สบิปี) มาใชค้ านวณ 
เพือ่ท านายวา่คา่ทีเ่หมาะสมควรเป็นเทา่ไร 

  

ไฟฟ้ำส ำรอง 

ในภาวะปกต ิก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองระดับประเทศทีค่วรมคีอื ประมาณ 25 เปอรเ์ซ็นต ์
แตห่ลายคนบอกวา่ตัวเลขนีส้งูเกนิไปโดยเฉพาะในยคุวกิฤตเิศรษฐกจิ จงึตอ้งมี
การศกึษาดวูา่ส ารองเทา่ใดจงึจะ เหมาะสมกบัสภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

    
แผนการผลติใหไ้ด ้
15,000 เมกะวตัต ์

ความตอ้งการใชไ้ฟสงูสดุ 
12,000 เมกะวตัต ์

    

      

      

เทีย่งคนื เทีย่งวนั เทีย่งคนื 



  

ถา้รปูนีเ้ป็นการใชไ้ฟฟ้าทีถ่กูตอ้งของประเทศ คอื มคีวามตอ้งการใชไ้ฟสงูสดุ 12,000 
เมกะวตัต ์ผูผ้ลติ (ในทีน่ีค้อื กฟผ.) ตอ้งมโีรงไฟฟ้าหลายแหง่ทีม่กี าลังการผลติไฟฟ้า
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15,000 เมกะวตัต ์(ใชจ้รงิสงูสดุ 12,000 รวมกบัส ารองอกี 25% 
หรอื 3,000 เป็น 15,000 เมกะวตัต)์ จงึจะถอืวา่ประเทศมคีวามม่ันคงในดา้นการจา่ยไฟ 
นักลงทนุจะไดม้คีวามม่ันใจทีจ่ะมาลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม การสรา้งโรงไฟฟ้า ไมใ่ชก่ารสรา้งบา้น ทีใ่ชเ้วลาสามสีเ่ดอืนก็แลว้เสร็จ 
การสรา้งโรงไฟฟ้ามขีัน้ตอนมากมาย นับตัง้แตห่าแหลง่เชือ้เพลงิทีเ่ชือ่ถอืได ้เงนิลงทนุ 
ไปจนถงึการกอ่สรา้ง การตดิตัง้เครือ่งจักร และเดนิเครือ่ง ซึง่ใชเ้วลา 5-6 ปีขึน้ไป 

การวางแผนลว่งหนา้เป็นเวลา 10, 20 หรอื 30 ปี ในดา้นการผลติไฟฟ้าจงึเป็นเรือ่ง
จ าเป็นอยา่งมากและหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

แตก่ารวางแผนลว่งหนา้นานๆ เชน่นีจ้ะใหแ้มน่ย ารอ้ยเปอรเ์ซ็นตก็์คงไมไ่ดอ้กี เพราะ
มนุษยไ์มใ่ชผู่ห้ย่ังรูด้นิฟ้าอากาศ ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่เกดิภาวะ
วกิฤตทิางเศรษฐกจิในยคุไอเอ็มเอฟทีผ่า่นมา โรงงานพากนัปิดตัวลง การใชไ้ฟลดลง 
ก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองทีเ่ดมิคาดไวว้า่จะพอดีๆ  ก็กลายเป็นเหลอืมากมาย เกนิกวา่จะ
ใชไ้ดห้มด 

แบบนีจ้ะกลา่วโทษใครก็ล าบาก เพราะถา้ยอ้นเวลากลับไป 4-5 ปีในชว่งทีเ่ศรษฐกจิยัง
รุง่เรอืง ไดม้กีารพดูกนัวา่การใชไ้ฟฟ้าจะสงูขึน้มาก และก าลงัการผลติส ารองทีม่อียูใ่น
ตอนนัน้จะไมพ่อ ซึง่ถา้เป็นเชน่นัน้จรงิ ไฟฟ้าก็ตอ้งไมพ่อ และไฟตอ้งตกตอ้งดับเป็นแน่ 

ผูบ้รหิารงานการผลติไฟฟ้าจะถกูต าหนไิดว้า่ไมรู่จั้กวางแผนใหด้ ี

เรือ่งนีจ้งึเป็นเรือ่งยาก เราตอ้งท าความเขา้ใจในประเด็นนีใ้หแ้ตก จงึจะวเิคราะหแ์ละ
พดูจาหารอืกนัไดถ้กูตอ้งและเป็นธรรม 

กอ่นยคุเศรษฐกจิตกต า่ ใครๆ ก็วางแผนขยายงานกนัทัง้นัน้ ทัง้ กฟผ.และเอกชน (ไอพี
พแีละเอสพพี)ี ตา่งก็ตัง้โครงการและลงทนุกนัยกใหญ ่แตเ่มือ่ฟองสบูเ่ศรษฐกจิแตก 
โรงไฟฟ้าทัง้ของเอกชนและของรัฐหลายโรงเริม่กอ่สรา้งไปแลว้ หลายโรงก าลงัใกลจ้ะ
เสร็จ เอกชนบางรายท าสญัญากบัรัฐหรอืตา่งประเทศ เพือ่ซือ้ขายเชือ้เพลงิไปแลว้ สรปุ
ไดง้า่ยๆ วา่ เดนิหนา้แลว้ จะถอยมาตัง้หลักก็ล าบาก ขอ้ผกูมัดทางกฎหมายไมเ่ขา้ใคร
ออกใคร เอกชนจงึไมก่ลา้ยกเลกิสญัญาสัง่ซือ้เชือ้เพลงิจากตา่งประเทศ เพราะกลวัถกู
ฟ้องรอ้ง เมือ่ไมก่ลา้ยกเลกิสญัญากบัตา่งประเทศ ก็ไมย่อมยกเลกิสญัญากบั กฟผ. 
กฟผ.จงึตอ้งแบกภาระในสว่นของไฟ ทีผ่ลติเกนิความตอ้งการไปมากนีไ้ว ้ในปัจจบัุน
ก าลงัผลติไฟส ารองทีม่อียู ่จงึดสูงูกวา่ทีค่วรมาก 

เพราะเหตกุารณบ์งัคับพาไปน่ันเอง 



ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตัวชา้ 
จะมกี าลังผลติส ารองสงูถงึ 58.5 เปอรเ์ซ็นต ์ใน
ปี 2544 

ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตัวปานกลาง 
จะมกี าลังผลติส ารองสงูถงึ 50.6 เปอรเ์ซ็นต ์ใน
ปี 2544 

ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตัวเร็ว 
จะมกี าลังผลติส ารองสงูถงึ 41.2 เปอรเ์ซ็นต ์ใน
ปี 2544 

อยา่งไรก็ตาม ถา้ประเทศไทยฟ้ืนจากภาวะเศรษฐกจิลม่สลาย และกลับมา
เฟ่ืองฟใูหม ่ก าลังการผลติส ารองทีม่ากๆ นีอ้าจเป็นเรือ่งดก็ีได ้

ถา้จะลองยอ้นกลับไปดปูระวตักิารใชไ้ฟของไทยในยคุ 2528-2533 จะเห็นวา่ 

 ในปี 2528 ประเทศไทยมกี าลังผลติส ารองสงูถงึ 58.2 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่
หลายคนบอกวา่มากเกนิพอไปมาก 

 แตพ่อเศรษฐกจิไปไดด้ ีเราใชไ้ฟกันมากขึน้ ก าลังส ารองเหลอืเพยีง 
1.6 เปอรเ์ซ็นต ์ในปี 2533 ซึง่ปรมิาณส ารองนีน้อ้ยมากๆ ถอืไดว้า่ไม่
ปลอดภัยเลย เหตกุารณ์กลับตาลปัตรนีใ้ชเ้วลาเพยีง 5 ปีเทา่นัน้ 

 ผูบ้รหิารดา้นผลติไฟฟ้าและรัฐบาลในชว่งนัน้ถงึกับเครยีด เพราะไฟจะ
ไมพ่อใช ้ตอ้งเรง่สรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่ไวร้องรับไฟทีจ่ะใชเ้พิม่กันอกี จน
มาเกดิเหตสุดุวสิยั เศรษฐกจิทรดุ คนใชไ้ฟลดลง ก าลังส ารองจงึเหลอื
มากเกนิไปอยา่งทีเ่ห็น 

  

ประเภทโรงไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้าจะใชอ้ะไรเป็นเชือ้เพลงิ และควรตัง้อยูท่ีใ่ดนัน้ ถา้เป็นเอกชน เขาจะตอ้งดผูล
ก าไรมากทีส่ดุเป็นค าตอบ แตถ่า้มองในภาพรวมของประเทศหรอืมองในภาครัฐ (ซึง่ก็
คอื กฟผ.) แลว้ ก็ยังมหีัวขอ้อืน่ทีต่อ้งการพจิารณาดว้ย คอื เรือ่งพคีโลดหรอืปรมิาณ
ความตอ้งการใชไ้ฟสงูสดุในแตล่ะชว่งเวลาของวันดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

ถา้เป็นปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟพืน้ฐาน (หรอืต า่สดุ) คอื ไมว่า่กลางวันหรอืกลางคนืก็
ตอ้งมไีฟใชป้รมิาณอยา่งนอ้ยเทา่นี ้ในกรณีนีต้อ้งใชโ้รงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งแบบ
ตลอดเวลา และหลักใหญค่อืตอ้งผลติไฟใหไ้ดใ้นราคาต า่สดุ โดยเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิ
ราคาถกูเป็นล าดบัแรก 

โรงไฟฟ้าพวกนีไ้ดแ้ก ่

 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น (ใชน้ ้ามันเตาหรอืถา่นหนิ) 
 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม (ใชก้า๊ซธรรมชาต)ิ 



 โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์(ประเทศไทยไมม่)ี 

โรงไฟฟ้าประเภทนีถ้า้หยดุเดนิเครือ่งเมือ่ไร กวา่จะเดนิเครือ่งใหมใ่หเ้ครือ่งรอ้น จะใช ้

เวลานานมาก จงึเดนิแบบเดนิๆ หยดุๆ ไมไ่ด ้เพราะไมคุ่ม้ทนุ และเครือ่งอาจเสยีได ้

อยา่งไรก็ตามในบางชว่งเวลา ประชาชนจะมคีวามตอ้งการใชไ้ฟมากขึน้กวา่ความ
ตอ้งการพืน้ฐาน แตก็่ยังไมม่ากทีส่ดุ เราเรยีกความตอ้งการใชไ้ฟในชว่งนีว้า่ควำม
ตอ้งกำรใชไ้ฟปำนกลำง ซึง่ควรเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าตลอดเวลาเหมอืนกบัโรงไฟฟ้า
ชนดิแรก เพยีงแตว่า่สามารถเพิม่หรอืลดก าลงัการผลติไดบ้า้งพอสมควร โดยใชก้ารป้อน
เชือ้เพลงิมากหรอืนอ้ยแลว้แตต่อ้งการ โรงไฟฟ้าประเภทนีไ้ดแ้ก ่

 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม (ใชก้า๊ซธรรมชาต ิหรอืถา้ไมม่กีา๊ซธรรมชาติ
จะใชน้ ้ามันดเีซลแทนได ้แตต่น้ทนุเชือ้เพลงิจะสงูขึน้) หรอืใชว้ธิซีือ้ไฟฟ้า
มาจากนอกประเทศ 

ในชว่งเวลาทีป่ระชาชนตอ้งกำรใชไ้ฟมำกทีส่ดุ (พคีโลด) ประมาณชว่งเกา้โมงเชา้ถงึ
สีทุ่ม่ ไฟจะดับไมไ่ด ้รัฐจงึตอ้งเรง่ผลติไฟฟ้าออกมาป้อนในชว่งนีม้ากกวา่ชว่งอืน่ๆ แต่
โรงไฟฟ้าพืน้ฐานและโรงไฟฟ้าป้อนความตอ้งการปานกลางก็เรง่เครือ่งมากกวา่นีไ้มไ่ด ้
อกีแลว้ รัฐจงึตอ้งมโีรงไฟฟ้าประเภทเปิดปุ๊ บตดิปั๊บเสรมิขึน้มาอกีประเภทหนึง่ 
โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งแลว้ผลติไฟฟ้าไดท้นัทนีีค้อื 

 โรงไฟฟ้าพลังน ้า นีค่อืขอ้ดขีองโรงไฟฟ้าพลงัน ้า (จากเขือ่น) ทีโ่รงไฟฟ้า
ประเภทอืน่ๆ สูไ้มไ่ด ้และประเทศจ าเป็นตอ้งมโีรงไฟฟ้าพลงัน ้าก็ดว้ย
เหตผุลทีก่ลา่วมานี ้

 โรงไฟฟ้ากงัหันกา๊ซ ทีใ่ชน้ ้ามันดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ (ซึง่แพง) 
 โรงไฟฟ้าพลังน ้าแบบสบูกลับ (ประเทศไทยมแีลว้ แตยั่งมนีอ้ย) 

ปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟของประเทศไทย หากพดูเป็นชว่งเวลา 

 สงูสดุอยูใ่นชว่งเวลา 9 โมงเชา้ถงึ 4 ทุม่ 
 ต า่สดุอยูใ่นชว่งเวลา 4 ทุม่ถงึ 9 โมงเชา้ 

แตถ่า้พดูอยา่งเจาะจงยิง่ขึน้ 
จดุทีใ่ชไ้ฟสงูสดุอยูท่ ีเ่วลำประมำณบำ่ยสองโมง และ สองทุม่ 
บา้นเรอืน ธรุกจิขนาดเล็ก ธรุกจิบางอยา่ง เชน่ โรงแรม ใชไ้ฟมากชว่งหวัค ำ่ 
โรงงานใหญ ่ใชไ้ฟสม า่เสมอตลอดท ัง้วนั 
ธรุกจิขนาดใหญ ่ใชไ้ฟมากชว่งบำ่ย 

 

 



ตน้ทนุเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ปี 2541 
ลกิไนต ์ 50  สตางคต์อ่หน่วย 
กา๊ซธรรมชาต ิ 93  สตางคต์อ่หน่วย 
น ้ามันเตา 1 บาท 10  สตางคต์อ่หน่วย 
ดเีซล 2 บาท 72  สตางคต์อ่หน่วย 

หมายเหต ุ: 

 1 หน่วย = 1 กโิลวตัต-์ชัว่โมง 
 ถา้ใชถ้า่นหนิคณุภาพดแีทนลกิไนต ์ราคาจะสงูกวา่นีอ้กี 

  

ตน้ทนุท ัง้หมดของโรงไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ ่(ไอพพี)ี 
ใชก้า๊ซ
ธรรมชาต ิ

1.54-1.66  บาท/หน่วย 

ใชถ้า่นหนิ 1.51-1.63  บาท/หน่วย 

หมายเหต ุ: ตน้ทนุทัง้หมด = ตน้ทนุคา่กอ่สรา้ง + ตน้ทนุเชือ้เพลงิ 

  

รฐัสง่เสรมิใหเ้อกชนผลติไฟฟ้ำขำยท ำไม 

คงไมม่เีอกชนรายใดทีอ่ยูด่ีๆ จะกลา้ลงทนุผลติไฟขายใหรั้ฐ ยกเวน้แตว่า่รัฐจะชวนให ้
เอกชนมาท า แลว้ท าไมจู่ๆ  รัฐถงึอยากชวนเอกชนมาผลติไฟแขง่กบัตัวเอง รัฐยอ่มมี
เหตผุลของตวัเองอยา่งแน่นอน และเหตผุลเหลา่นัน้ก็คอื 

1. จะไดม้กีารแขง่ขนั ท าใหไ้มม่กีารผกูขาด ประชาชนและผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะไดม้ี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ และในราคาไมแ่พง 

2. รัฐไมต่อ้งเก็บภาษี ไมต่อ้งกูย้มืเงนิมาลงทนุสรา้งโรงไฟฟ้า ประชาชนก็จะ
ไดป้ระโยชน ์(ทางออ้ม) จากสว่นนี ้

3. สง่เสรมิใหเ้อกชน (เอสพพี)ี ผลติไฟดว้ยประสทิธภิาพสงู เชน่ ใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีน หรอืใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม เป็นตน้ (หมายเหต ุ: กระบวนการ
แบบนีม้ปีระสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าสงูกวา่แบบเดมิๆ ทีท่ ามากอ่นหนา้
นี)้ 

4. ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะไดรั้บบรกิารดขีึน้ คณุภาพไฟฟ้าก็ดขีึน้ ไฟไมต่กไมด่ับบอ่ยๆ 
5. ประชาชนจะไดม้สีว่นรว่มในการลงทนุกบับรษัิทเอกชน ในกจิการดา้น
พัฒนาพลังงานของประเทศ แทนทีจ่ะเป็นผูใ้ชไ้ฟแตฝ่่ายเดยีวอยา่งใน
อดตีทีผ่า่นมา 



6. ชว่ยพัฒนาตลาดทนุ และระดมเงนิออม ท าใหเ้กดิการไหลเวยีนของเงนิ 
ซึง่ท าใหเ้ศรษฐกจิทัง้ของทอ้งถิน่และของประเทศดขีึน้ 

  

เอสพพี ี

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญท่ีส่ดุของประเทศคอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย (กฟผ.) แตปั่จจบุันรัฐไดเ้ปิดกวา้งใหเ้อกชนมสีว่นรว่มผลติไฟฟ้าดว้ย คอื 
โครงการทีเ่รยีกวา่เอสพพี ีและ ไอพพี ี

เอสพพี ี(SPP หรอื Small Power Producer) คอื เอกชนผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
ก าลงัผลติไมเ่กนิ 90 เมกะวัตต ์สามารถผลติไฟฟ้าขายให ้กฟผ. เพือ่สง่เขา้ระบบสายสง่
ของ กฟผ. ไปขายใหแ้กก่ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพือ่ใชใ้นกรงุเทพมหานคร และ
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) เพือ่ใชน้อกเขตกรงุเทพมหานคร โดยมหีลักวา่ตอ้งใช ้

ระบบโคเจนเนอเรชัน่ (หรอืผลติความรอ้นและไฟฟ้ารว่มกนั) หรอืใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 
เชน่ กากวสัดเุหลอืใช ้เป็นตน้ 

ปัจจบัุน กฟผ.ตอบรับซือ้ไฟฟ้าจากเอสพพีแีลว้ 55 ราย คดิเป็นไฟฟ้าเสนอขาย 2,226 
เมกะวตัต ์ในจ านวนนีเ้ป็นเอสพพีทีีข่ายไฟเขา้ระบบของกฟผ. แลว้ 39 ราย เป็นไฟฟ้า 
1,487 เมกะวตัต ์(เทา่กบัเขือ่นใหญม่ากๆ หนึง่เขือ่น) 

  

ไฟทีข่ำยเขำ้ระบบแลว้ 

ผลติจากกา๊ซธรรมชาต ิ 15 ราย ไดไ้ฟ 1,068 เมกะวตัต ์
ผลติจากกากออ้ย 13 ราย ไดไ้ฟ 64 เมกะวตัต ์
ผลติจากถา่นหนิ 6 ราย ไดไ้ฟ 296 เมกะวตัต ์
ผลติจากแกลบ, เศษไม ้ 4 ราย ไดไ้ฟ 50 เมกะวตัต ์
อืน่ๆ 1 ราย ไดไ้ฟ 9 เมกะวตัต ์
รวม 39 รำย ไดไ้ฟ 1,487 เมกะวตัต ์

  

มากกวา่ไฟทีไ่ดจ้ากเขือ่นใหญท่ีส่ดุในไทย คอื 
เขือ่นภมูพิล 
ซึง่ผลติไฟฟ้าได ้731 เมกะวตัต ์

  



ขอ้ดขีองเอสพพีคีอืขนาดไมใ่หญ ่สรา้งอยูใ่กลเ้ขตอตุสาหกรรมได ้ท าใหโ้รงงานซือ้ไฟ
ไดถ้กูลง และยังมคีณุภาพด ีม่ันคง ไฟไมต่กไมด่ับ นอกจากนีโ้รงงานยังซือ้ไอน ้า (พลัง
ความรอ้น) จากเอสพพีไีด ้ท าใหไ้มต่อ้งลงทนุดา้นหมอ้(ไอ)น ้า จงึลดคา่ใชจ้า่ยลงไปได ้
อกีดว้ย 

 รัฐ (ซึง่ก็คอื กฟผ.) ไดส้นับสนุนใหม้กีารทดลองใชพ้ลงังานหมนุเวยีนในการผลติไฟฟ้า 
เป็นโครงการสาธติแลว้ โดย 

 ผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย ์3 แหง่ทีส่ระแกว้ ภเูก็ต และเชยีงใหม ่รวม
ก าลงัผลติได ้70 กโิลวตัต ์

 ผลติไฟฟ้าจากพลงัลม ทีแ่หลมพรหมเทพ จ.ภเูกต็ ไดไ้ฟ 192 กโิลวัตต ์
 ผลติไฟฟ้าจากความรอ้นใตด้นิ ที ่อ. ฝาง จ. เชยีงใหม ่ไดไ้ฟ 300 
กโิลวตัต ์

 ผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตโิดยใชเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง 
ไดไ้ฟ 50 กโิลวตัต ์

 ท าน ้ารอ้นดว้ยแสงอาทติยเ์พือ่ผลติไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง ไดไ้ฟ 50 
กโิลวตัต ์

 ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลังคาบา้น 10 หลัง ไดไ้ฟเกอืบ 30 
กโิลวตัต ์เทยีบไดก้บัพลังไฟฟ้าทีใ่ชก้บัเครือ่งปรับอากาศขนาดเล็กได ้
ประมาณ 30 เครือ่ง 

พลงังานแสงอาทติย ์ลม ความรอ้นใตด้นิ เป็นพลงังานทีส่ะอาด เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
แตม่ขีอ้เสยีคอืราคาแพง อกีสบิปีอาจพัฒนาใหถ้กูลงและสูร้าคากบัเชือ้เพลงิอยา่งอืน่ได ้

  

ไอพพี ี

ไอพพี ีตรงกบัค าในภาษาอังกฤษวา่ IPP ยอ่มาจาก Independent Power Producer 
หมายถงึผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่คอืบรษัิทใดก็ไดท้ีเ่ขา้มาเสนอขายไฟฟ้าตาม
ประกาศรับซือ้ของ กฟผ. และไดรั้บคดัเลอืกตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ก็สามารถผลติไฟฟ้า
และขายใหป้ระชาชนหรอืโรงงานผา่นทาง กฟผ.ได ้

  

เง ือ่นไขกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกไอพพี ี

เงือ่นไขที ่กฟผ. ตกลงซือ้ขายไฟกบัเอกชนเป็นเงือ่นไขสากลทีย่อมรับกนัทัว่ไปทั่วโลก 
มปีระเด็นทีน่่าสนใจ ดงันี ้



1. เอกชนก ำหนดเลอืกชนดิเชือ้เพลงิเอง แตใ่หเ้นน้เชือ้เพลงิทีส่ะอาด และเนน้การ
กระจายของแหลง่จัดซือ้หรอืจัดหาพลังงาน แตห่า้มใชร้ะบบนวิเคลยีร ์ราคาตอ้งยตุธิรรม 
(ไมป่รับราคาบอ่ย) มขีายใหรั้ฐแน่นอน (ไมใ่ชข่ายบา้งขาดบา้ง) และเอกชนตอ้ง
รับผดิชอบเรือ่งสิง่แวดลอ้มเองดว้ย ถา้ใชเ้ชือ้เพลงิราคาถกู แตม่กีา๊ซมลพษิเยอะ ก็ตอ้ง
ดแูลใหส้ะอาดกอ่นปลอ่ยกา๊ซทิง้ 

2. เอกชนตอ้งเลอืกสถำนทีต่ ัง้โรงไฟฟ้ำเอง แตต่ าแหน่งทีเ่ลอืกนัน้ตอ้งให ้
สอดคลอ้งกบัภาพรวมของการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ ตามแผนพัฒนาเมอืงหลักและเมอืง
รอง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ซึง่รูอ้ยู่
แลว้วา่ทีใ่ดยังตอ้งการไฟอกีมาก และทีใ่ดยังมปัีญหาระบบไฟไมม่ั่นคง เชน่ อาจมปัีญหา
ไฟตกบอ่ยๆ หรอืไมพ่อใชถ้า้ชมุชนหรอืโรงงานขยายตัว ก็จะมนีโยบายใหไ้ปสรา้ง
โรงไฟฟ้าใหมใ่นบรเิวณนัน้ และทีส่ าคญั คอื ตอ้งค านงึถงึระยะหา่งของระบบสายสง่ของ 
กฟผ. ทีม่อียูแ่ลว้ เพือ่ที ่กฟผ. ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการขยายระบบสายสง่ 

3. อตัรำคำ่ซือ้ขำยไฟฟ้ำ แบง่เป็นสองสว่น คอื 

1. สว่นแรก : จะผลติไฟหรอืไมผ่ลติ จะซือ้ไฟหรอืไมซ่ือ้ กฟผ. ตอ้ง
จา่ยเงนิใหเ้อกชน ขอ้นี ้บางคนอาจแปลกใจหรอืสงสยัวา่ ท าไม
จะตอ้งจา่ยเงนิดว้ยในเมือ่ยังไมไ่ดซ้ือ้ไฟฟ้ามาใชจ้รงิจัง ไมต่อ้ง
แปลกใจหรอืสงสยัหรอก เพราะสญัญาขอ้นีเ้ป็นกตกิาทัว่ไป 
กลา่วคอื ถา้กฟผ.ไมซ่ือ้จากเอกชน แตม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟเพิม่ขึน้ 
(ถา้ไมม่คีวามตอ้งการ กฟผ.คงไมช่กัชวนเอกชนมาผลติไฟขาย
ตัง้แตแ่รกแลว้) กฟผ. จะตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้าเอง และตอ้งลงทนุใน
สว่นนี ้(แมต้อนไมผ่ลติไฟ) อยูด่ ีสว่นนีก็้คอืสว่นทีเ่ป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยคงที ่ไดแ้ก ่คา่เงนิตน้ทีกู่ม้าลงทนุ และคา่ดอกเบีย้ เป็น
ตน้ 

2. สว่นทีส่อง : เป็นสว่นทีม่าจากคา่เชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
แน่นอนอยา่งอืน่ เรยีกวา่คา่พลงังำนไฟฟ้ำ กฟผ. จะจา่ยใหเ้มือ่ 
กฟผ. สัง่ใหเ้อกชนผลติ และเอกชนไดผ้ลติและจา่ยไฟเขา้ระบบ
สายสง่ของ กฟผ. แลว้เทา่นัน้ น่ันคอื จะจา่ยเงนิก็ตอ่เมือ่มกีารซือ้
ขายไฟอยา่งเป็นรปูธรรม และวัดผา่นมเิตอรห์รอืหมอ้ไฟฟ้าไดแ้ลว้
เทา่นัน้น่ันเอง 

4. เหตสุดุวสิยั ถา้เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ มกีารยกเลกิสญัญา ขอ้ตกลง และเงือ่นไขทีต่ก
ลงกนัไวจ้ะเป็นดงันี ้

กรณีที ่1 : ถา้ กฟผ. ท าสญัญากบัเอกชนไว ้แตรั่ฐไมอ่นุมัตใิหส้รา้งโรงไฟฟ้า จะดว้ย
เหตผุลใดก็ ตาม ทัง้ๆทีเ่อกชนท าตามสญัญาทกุอยา่ง แบบนีถ้อืวา่เอกชนไมผ่ดิ และ
ฝ่ายรัฐตอ้งรับผดิชอบ โดยตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 



(1) ขยายเวลาในสญัญาใหเ้อกชน 

เหตสุดุวสิยันานแคไ่หน ก็ตอ่สญัญานานเทา่นัน้ 

หรอื (2) จา่ยคา่เสยีหายในรปูของคำ่ควำมพรอ้มจำ่ยไฟฟ้ำใหเ้อกชน กลา่วคอื ถา้
เอกชนสรา้งโรงงานเสร็จแลว้ ลงทนุไปแลว้ และพรอ้มทีจ่ะจำ่ยไฟใหร้ฐั แต ่กฟผ. ไม่
ยอมซือ้สกัท ีแบบนีรั้ฐตอ้งเสยีคา่ปรับใหเ้อกชน เพราะรัฐเป็นผูช้กัชวนเอกชนมาขาย
ของ พอเขาพรอ้มจะขาย กลับบอกวา่ไมซ่ือ้แลว้ แบบนีค้งไมไ่ด ้เพราะการลงทนุเรือ่ง
พลงังานไมใ่ชก่ารลงทนุแคบ่าทสองบาท จงึตอ้งมกีตกิามากพอสมควร และเหตสุดุวสิยั
ลักษณะนีจ้ะปลอ่ยใหน้านไดไ้มเ่กนิ 1 ปี 

ถา้ก าหนดเดนิเครือ่ง 1 มกราคม แตต่อ้งเลือ่นไป 3 เดอืน ก็ตอ้งจา่ย
คา่เสยีหาย หรอืคำ่ควำมพรอ้มจำ่ยไฟฟ้ำ ส าหรับ 3 เดอืน ทีเ่ลือ่นออกไป 

หรอื (3) ถา้จะใหห้มดปัญหากบัเอกชน ก็ซือ้โรงไฟฟ้าของเอกชนมาเป็นของ กฟผ. เลย 

แตถ่า้เหตสุดุวสิยัเนิน่นานเกนิไป (เกนิ 1 ปี) เอกชนมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญา 
กฟผ. ก็มสีทิธิบ์อกเลกิสญัญา แตใ่นกรณีนี ้กฟผ. ตอ้งรับซือ้โรงไฟฟ้ามาเป็น
ของ กฟผ. ทัง้นีจ้ะเป็นเงนิเทา่ใด ตอ้งดขูอ้มลูแตล่ะแหง่อกีท ี

  

กรณีที ่2 : กฟผ.ท าสญัญากบัเอกชน และเอกชนท าตามสญัญาทกุอยา่งโดยไม่
บดิพลิว้ แตร่ฐับำลกลบัสัง่ให ้กฟผ. ยกเลกิสญัญา กฟผ. ก็ถอืวา่เหตกุารณน์ีเ้ป็นเหตุ
สดุวสิยัได ้(เพราะรัฐบาลสัง่ ไมใ่ชเ่พราะ กฟผ. ตัดสนิใจท าเอง) 

ถา้เหตสุดุวสิยัเชน่นีน้านกวา่ 1 ปี กฟผ.มสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาได ้แตใ่นกรณีนี ้เอกชนก็
ไมผ่ดิอกี รัฐจงึตอ้งรับผดิชอบอยูด่ ีโดยตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังนี้ 

(1) ให ้กฟผ. ซือ้โรงไฟฟ้าเอกชนมาเป็นของ กฟผ. เลย 

หรอื (2) เอกชนสามารถฟ้องศาลเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่รวมหมดทกุอยา่ง ทัง้คา่ศาล คา่
ลงทนุ คา่ดอกเบีย้ คา่ปรับ (กรณีทีเ่อกชนไปท าสญัญาไวก้บัตา่งประเทศ เชน่ การซือ้
ขายเชือ้เพลงิ ซึง่สญัญาแบบนีต้อ้งท ากนัเนิน่ๆ และบังคับใชไ้ปอกีนาน คา่ปรับอาจสงู
มาก) คา่ขาดรายได ้และทีส่ าคัญคอืคา่เสยีโอกาส ซึง่อาจประเมนิกนัยากมาก 

คา่เสยีโอกาส เชน่ บรษัิทเอกชนอา้งวา่ถา้เขาไปท ากจิการอยา่งอืน่ เชน่ ท า
โรงงานผลติคอมพวิเตอร ์หรอืเลน่หุน้ตา่งประเทศ ลลล เขาอาจไดก้ าไรเป็น
พันๆ ลา้นไปแลว้ และเขาจะมาเรยีกคา่เสยีหายนีก้ับ กฟผ. ได ้



5. ถำ้เอกชนผดิสญัญำ ไมว่า่จะเป็นการท าตามเงือ่นไขไมไ่ด ้หรอืหาเชือ้เพลงิไมไ่ด ้
หรอืสรา้งโรงไฟฟ้าไมท่ัน หรอือยา่งไรก็ตามทีไ่มเ่ป็นไปตามสญัญา ในกรณีนี ้กฟผ. 
อาจผอ่นผันใหโ้อกาสเอกชนแกไ้ขไดบ้า้ง แตต่อ้งไมเ่กนิ 240 วัน ถา้ครบ 240 วันแลว้ 
เอกชนยังแกปั้ญหาของตวัเองไมไ่ด ้เชน่ หาเชือ้เพลงิไมไ่ด ้ผลติไฟไมไ่ด ้ลลล กฟผ. มี
สทิธิบ์อกเลกิสญัญาได ้

6. สิง่แวดลอ้มตอ้งปลอดภยั เอกชนตอ้งด าเนนิการหลายอยา่ง เชน่ 

(1) ตอ้งฟอกอากาศ ฟอกน ้า ก าจัดขยะจากโรงไฟฟ้าของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานของ
ราชการ 

(2) ตอ้งท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืทีเ่รยีกกนัวา่รายงานอไีอ
เอ (Environmental Impact Assessment) สง่ใหส้ านักนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม 
(สผ.) เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นวา่กระทบสิง่แวดลอ้มรนุแรงหรอืไม ่สว่นการจะอนุญาต
หรอืไมอ่นุญาตนัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมโยธาธกิาร กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
หรอืกรมเจา้ทา่ หรอืแมก้ระทั่ง อบต. จะเป็นผูพ้จิารณาตามความเห็นของ สผ.อกีท ีถา้
ไดรั้บอนุญาตจงึจะลงมอืกอ่สรา้ง ได ้ถา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตก็สรา้งไมไ่ด ้ในรายงานอไีอเอ
นี ้

 ถา้มปัีญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งเสนอมาตรการทีจ่ะลด
ผลกระทบไดจ้รงิ 

 มาตรการนัน้ๆ ตอ้งเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 
 ตอ้งมมีาตรการตดิตามตรวจสอบหรอืคอยเฝ้าระวังวา่คณุภาพ
สิง่แวดลอ้มจะเสยีไปหรอืไม ่

(3) ตอ้งรายงานผลการตดิตามตรวจสอบ (ตามขอ้ 2) ใหห้น่วยงานทีอ่นุญาต และ สผ. 
รับรูท้กุ 6 เดอืน 

(4) ถา้จะเปลีย่นรายละเอยีดของโครงการในเรือ่งหลักๆ ตอ้งขออนุญาตจาก สผ. และ
หน่วยงานอนุญาตกอ่นเสมอ จะเปลีย่นเองโดยพลการไมไ่ด ้ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นชนดิ
เชือ้เพลงิ ต าแหน่งโรงไฟฟ้า หรอืวธิหีลอ่เย็นเครือ่งจักร ลลล ก็ตาม 

  

มำตรกำรป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 

มาตรการในการลดปัญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากโรงไฟฟ้าเอกชนมหีลายประการ มี
ตัง้แตเ่รือ่งเล็กๆ เชน่ น ้าเสยีจากโรงอาหารพนักงาน ไปจนถงึเรือ่งใหญ่ๆ  เชน่ กา๊ซพษิ 
ลลล ในทีน่ีจ้ะพดูถงึเฉพาะประเด็นใหญ่ๆ  ทีค่วรรูแ้ละเขา้ใจเอาไว ้



  

กำ๊ซพษิ 

โรงไฟฟ้าเอกชนสามารถเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิไดเ้อง ไมว่า่จะเป็นแบบไรม้ลพษิ หรอืมี
มลพษิ ถา้ใชช้นดิหลังตอ้งฟอกอากาศใหส้ะอาดกอ่นปลอ่ยทิง้ไปทีป่ลอ่ง ซึง่กา๊ซทีจ่ะ
ปลอ่ยทิง้ออกไปตอ้งไดม้าตรฐานของทางการแลว้เทา่นัน้จงึจะปลอ่ยออกไปได ้

มาตรฐานกา๊ซหรอือากาศทีจ่ะปลอ่ยออกจากปลอ่งของโรงไฟฟ้าเอกชน ทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม่
นีเ้ขม้งวดกวำ่โรงไฟฟ้ำเดมิของ กฟผ.มาก เชน่ ทีแ่มเ่มาะ หรอืบางปะกง หรอืพระนคร
ใต ้ยกตัวอยา่งเชน่ มาตรฐานของกา๊ซก ามะถันไดออกไซด ์(หรอืซลัเฟอรไ์ดออกไซด)์ 
ของโรงไฟฟ้าใหมจ่ะดกีวา่ (คอืเขม้งวดกวา่) กา๊ซทีป่ลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ
ตอนทียั่งไมไ่ดต้ดิเครือ่งเอฟจดี ี(FGD : Flue Gas Desulphurization หรอืเครือ่งดักจับ
กา๊ซก ามะถัน) ถงึเกอืบ 20 เทา่ สว่นคา่มลพษิอากาศอืน่ๆ เชน่ฝุ่ นละออง ก็เขม้งวดกวา่
เชน่กนั สว่นกา๊ซพษิในรปูไนโตรเจนออกไซดนั์น้ มทีัง้เขม้งวดมากกวา่และนอ้ยกวา่
โรงไฟฟ้าเดมิของ กฟผ. 

อยา่งไรก็ตาม การปลอ่ยกา๊ซมลพษิออกทางปลอ่งอยา่งไดม้ำตรฐำนของทางการ อาจ
ไมไ่ดห้มายความวา่บรเิวณโดยรอบนัน้ จะมอีากาศบรสิทุธิเ์สมอไป เพราะถา้ลมสงบ ฟ้า
ปิด ไมม่อีากาศหมนุเวยีน กา๊ซมลพษิก็ไมก่ระจายไป ความเขม้ขน้ของกา๊ซพวกนีใ้น
อากาศโดยรอบ ก็จะเพิม่ขึน้ได ้ทางการจงึก าหนด มาตรฐานขึน้มาอกีอยา่งหนึง่ เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยใหแ้กป่ระชาชน มาตรฐานนีเ้รยีกวา่ มำตรฐำนคณุภำพอำกำศโดยรอบ
บรเิวณ ซึง่ถา้โรงไฟฟ้าปลอ่ยกา๊ซมลพษิออกมาจากปลอ่ง และเจา้หนา้ทีไ่ปตรวจแลว้
ไดม้าตรฐาน ถอืวา่ผา่นเกณฑข์องราชการ แตถ่า้ตรวจอากาศโดยรอบแลว้กลบัพบวา่
อากาศไมด่ ีคอื คณุภาพไมด่พีอทีจ่ะหายใจ โรงไฟฟ้าตอ้งหยดุผลติไฟชัว่คราว จนกวา่
ฟ้าจะเปิดและกา๊ซมลพษิกระจายตวัไปในอากาศไดด้ขี ึน้ 

จากรายงานอไีอเอ นักวชิาการไดล้องค านวณและท านายคณุภาพอากาศใน
บรเิวณใกลเ้คยีงโรงไฟฟ้าเอกชนสองราย พบวา่กา๊ซก ามะถันไดออกไซดใ์น
บรรยากาศมคีา่ต า่กวา่มาตรฐาน 

กำ๊ซก ำมะถนัไดออกไซดใ์นบรรยำกำศ (ไมโครกรมัตอ่ลกูบำศกเ์มตร) 

คณุภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศ 

บ.ยเูนยีนฯ บ.กลัฟ์ฯ มำตรฐำน 

เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 566 564 780 
เฉลีย่ทัง้วนั (24 
ชัว่โมง) 

164 70 300 

เฉลีย่ตลอดปี - 2 100 



หมำยเหต ุ: มำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำแมเ่มำะใหส้งูถงึ 1,300 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูนีเ้ป็นผลจากการค านวณ ของจรงิจะเป็นอยา่งไร ตอ้ง
ตดิตามดหูลังจากกอ่สรา้งเสร็จแลว้ 

  

สิง่แวดลอ้มน ำ้ 

ปัญหาน ้าเสยีจากโรงไฟฟ้าสว่นใหญค่อืน ้ารอ้น เพราะน ้ารอ้นทีป่ลอ่ยออกมา จะท าใหน้ ้า
ในแหลง่น ้าสาธารณะบรเิวณรอบๆ หรอืใกลโ้รงไฟฟ้ารอ้นขึน้ ซึง่มผีลกระทบตอ่ปลา พชื
น ้า และสิง่มชีวีติอืน่ๆ เชน่ สาหรา่ย หรอืปะการัง ลลล 

มาตรการทีใ่ชป้้องกนัปัญหานีค้อื โรงไฟฟ้าตอ้งตดิเครือ่งหลอ่เย็น หรอืหอหลอ่
เย็น เพือ่ระบายความรอ้นใหน้ ้าทีป่ลอ่ยออกมาไมร่อ้นจัดจนเกนิไป เชน่ ถา้จะปลอ่ยลง
ทะเล น ้าทิง้นีต้อ้งรอ้นไมเ่กนิ 34 องศาเซลเซยีสเฉลีย่ตลอดปี หมายความวา่มเีกนิได ้
บา้ง ต า่กวา่บา้ง แตเ่ฉลีย่แลว้ทัง้ปีตอ้งไมเ่กนิ 34 องศา 

แตน่ ้า 34 องศาเซลเซยีสทีป่ลอ่ยไปนี ้ถา้มปีรมิาณมากๆ และแหลง่น ้ารองรับมนี ้านอ้ย ก็
ท าใหน้ ้าในแหลง่รองรับ เชน่ คลอง แมน่ ้า ลลล รอ้นขึน้เกนิไปไดอ้กีเหมอืนกนั รัฐจงึมี
มาตรการป้องกนัเพิม่ขึน้อกีชัน้หนึง่ คอื มกีฎวา่ถา้โรงไฟฟ้าปลอ่ยน ้าทิง้ลงทะเลแลว้ น ้า
ทะเลทีร่ะดับความลกึตรงกลางๆ ณ จดุหา่งจากจดุปลอ่ยน ้ารอ้นของโรงไฟฟ้าไป 500 
เมตร จะรอ้นขึน้ไดไ้มเ่กนิแค ่3 องศาเซลเซยีสตลอดเวลาทัง้ปี ถา้รอ้นเกนิคา่นีต้อ้งถกู
สัง่ปิด หรอืตดิตัง้อปุกรณห์ลอ่เย็นเพิม่เตมิอกีจนปัญหานีห้มดไป 

นอกจากนี ้ถา้น ้าทีจ่ะทิง้ออกจากโรงไฟฟ้ามสีภาพเป็นกรดหรอืเป็นดา่ง โรงไฟฟ้าตอ้ง
ปรับน ้านัน้ใหเ้ป็นกลางเสยีกอ่น จงึจะปลอ่ยออกนอกโรงไฟฟ้าได ้

 

หลอ่เย็น 

เนือ่งจากโรงไฟฟ้าตอ้งใชเ้ชือ้เพลงิมาเผาใหเ้กดิความรอ้น เอามาตม้น ้าใหเ้ป็นไอน ้า ซึง่
ไอน ้าจะไปหมนุกงัหนัเพือ่ผลติไฟฟ้าอกีทอดหนึง่ ไอน ้าทีใ่ชแ้ลว้จะถกูท าใหเ้ย็นลงและ
กลั่นตัวเป็นน ้า เอากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้วธิทีีท่ าใหไ้อน ้าเย็นลงมักใชว้ธิกีารอยา่งหนึง่ที่
เรยีกวา่กระบวนกำรหลอ่เย็น โดยเอาน ้ามาหลอ่ไวท้ีเ่ครือ่ง ซึง่ก็จะกลับไปท าใหน้ ้ารอ้น
ขึน้ และพอน ้ารอ้นถงึจดุหนึง่ น ้ารอ้นนีก็้ใชห้ลอ่เย็นไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ตอ้งปลอ่ยทิง้ไป และ
เอาน ้าใหมเ่ย็นๆ เขา้มาหลอ่แทน 



ปัญหาทีต่ามมาคอื น ้าทีจ่ะใชห้ลอ่เย็นนีต้อ้งใชจ้ านวนมาก (ตอ้งเรยีกวา่มากๆ จงึจะถกู 
เพราะใชป้รมิาณมากจรงิๆ) โรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิมาป่ันไฟจงึตอ้งอยูใ่กลแ้หลง่น ้า
ขนาดใหญ ่เชน่โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื และโรงไฟฟ้าพระนครใต ้อยูร่มิแมน่ ้าเจา้พระยา 
หรอืโรงไฟฟ้าขนอมอยูร่มิทะเล เป็นตน้ 

ทะเลดจูะเป็นแหลง่ระบายความรอ้นทีใ่ชก้ันมาก เพราะเป็นแหลง่น ้าขนาดใหญ ่
และใชเ้ป็นแหลง่ขนสง่เชือ้เพลงิ เชน่ ถา่นหนิไดอ้ยา่งสะดวกดว้ย โรงไฟฟ้า
หลายแหง่จงึอยูต่ดิทะเล 

  

กฟผ.เลอืกไอพพีอียำ่งไร 

ในการทีจ่ะคดัเลอืกเอกชนมารว่มงานกบั กฟผ.นัน้ตอ้งมกีตกิา และตอ้งเป็นกตกิาทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่สว่นรวม กฟผ. จงึก าหนดหลักเกณฑก์ารประเมนิและคดัเลอืกไอพพีดีงันี ้

  

60% 

 คา่ความพรอ้มจา่ยไฟ 
 คา่พลังงานไฟฟ้า 
 คา่ใชจ้า่ยมาเชือ่มสาย กับ

สายสง่ของ กฟผ. 

ปจัจยัดำ้นรำคำ 

40% 

 ความเป็นไปได ้ 25% 
 เชือ้เพลงิ  4% 
 อืน่ๆ  11% 

 ปจัจยัไมเ่กีย่วกบัรำคำ 

  

กฟผ. เลอืกไอพพีแีลว้หรอืยงั 

นับถงึตน้ปี 2542 กฟผ.ไดค้ดัเลอืกไอพพีไีปแลว้ 7 ราย รายละเอยีดมดีงันี ้

 3 รายแรก อยูท่ีช่ลบรุ ี(อา่วไผ)่ ราชบรุ ีและสมทุรปราการ (บางบอ่) 
 อกี 4 ราย อยูท่ีป่ระจวบครีขีนัธ ์(บางสะพาน และ อ.เมอืงล) ชลบรุ ี(บอ่วนิ) 
และระยอง (มาบตาพดุ) 



จะเห็นไดว้า่โรงไฟฟ้าเอกชนเหลา่นีอ้ยูใ่กลบ้รเิวณทีม่โีรงงานจ านวนมาก คอื มนีคิม
อตุสาหกรรม หรอืไมก็่อยูบ่รเิวณทีเ่ป็นจดุบอดของการจา่ยไฟ ซึง่ระบบไฟฟ้าไมม่ั่นคง 
ไฟตกไฟดบับอ่ยน่ันเอง 

  ก ำลงั
ผลติ (เม
กะวตัต)์ 

เชือ้เพลงิ ทีต่ ัง้ ก ำหนด
เปิดใช ้

ระยะแรก (2539-2543)         
บรษัิทผลติไฟฟ้าอสิระ 700 กา๊ซ

ธรรมชาต ิ
อา่วไผ ่ชลบรุ ี 2542 

บรษัิทไตรเอ็นเนอย ี 700 กา๊ซ
ธรรมชาต ิ

ราชบรุ ี 2543 

บรษัิท อสีเทอรน์ เพาเวอร ์
แอนด ์อเีล็กทรกิ 

350 กา๊ซ
ธรรมชาต ิ

บางบอ่ 
สมทุรปราการ 

2545 

ระยะทีส่อง (2544-2546)         
บรษัิท ยเูนยีน พาวเวอร ์ดเีวลล
อปเมนท ์

1,400 ถา่นหนิ บางสะพาน 
ประจวบล 

2546 

บรษัิท บอ่วนิ เพาเวอร ์ 713 กา๊ซ
ธรรมชาต ิ

บอ่วนิ ชลบรุ ี 2545 

บรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์ 1,346 ถา่นหนิ มาบตาพดุ 
ระยอง 

2545 

บรษัิท กัลฟ์ เพาเวอร ์เจเนอ
เรชัน่ 

734 ถา่นหนิ อ.เมอืงล 
ประจวบล 

2546 

  

ต ำแหนง่โรงไฟฟ้ำ 

หลายคนคงเคยไดย้นิค าวา่แรงดนัไฟฟ้ำมาแลว้ ไฟฟ้ากเ็หมอืนน ้า คอืตอ้งมแีรงดันมาก
พอ น ้า(หรอืไฟ) จงึจะไหลได ้แตถ่า้แรงดันไมพ่อ น ้า (หรอืไฟ) ทีป่ลายทางก็จะไหล
เอือ่ยๆ จนบางทไีมพ่อใช ้

ไฟฟ้าก็เชน่กนั ทีป่ลายทาง เชน่ในชนบทไกลๆ บางทแีรงดันไมพ่อ เกดิไฟตก แลว้ไฟก็
ดับ เกดิการตดิๆ ดบัๆ ซึง่ไมส่ะดวกแกช่าวบา้น และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเสยีหายได ้

ในระบบจา่ยน ้า นายชา่งจะไมส่รา้งโรงผลติน ้าประปาไวท้ีก่รงุเทพล แลว้ดันหรอืสง่น ้าไป
ไกลๆ ถงึอยธุยา แตเ่ขาจะไปสรา้งโรงผลติทีอ่ยธุยาอกีโรงหนึง่ แลว้ใหจ้า่ยน ้าส าหรับ
ชาวอยธุยาเอง 

วธินีีจ้ะถกูกวา่ และไดน้ ้าแรงดันดตีลอดเวลา 



แตถ่า้เป็นชมุชนใกล ้ๆ  เชน่ แถวสมทุรปราการหรอืนนทบรุ ีการสรา้งโรงผลติน ้าประปา
ใหญ่ๆ  แลว้ตอ่ทอ่ไปจา่ยน ้าใหช้าวสมทุรปราการและนนทบรุ ีจะถกูกวา่ไปสรา้งที่
สมทุรปราการและนนทบรุอีกีโรงหรอืสองโรง 

วธิคีดิกค็อื โรงใหญ่ๆ จะมตีน้ทนุ (ทัง้หมด) ถกูกวา่โรงเล็กหลายโรง แตถ่า้ตอ้งสง่ไป
ไกลๆ ราคาขนสง่จะสงูเกนิไป ไมคุ่ม้ จงึไปสรา้งในชมุชนนัน้ๆ จะดกีวา่ 

โรงไฟฟ้าก็เหมอืนกนั ควรมหีลายๆโรงกระจายไปใหท้ั่วประเทศ ตามความตอ้งการใชไ้ฟ
ของประชาชนและธรุกจิในแตล่ะจังหวดัหรอืแตล่ะภาค ปัจจบุันประเทศไทยมโีรงไฟฟ้า
กระจายอยูท่ัว่ประเทศเชน่ที ่กรงุเทพมหานคร แมเ่มาะ บางปะกง ขนอม ลลล แตถ่า้
เทยีบกบัความตอ้งการใชไ้ฟแลว้ก็ยังไมพ่อ ยังมไีฟตกไฟดับบอ่ยๆอยูใ่นหลายจังหวดั 
จงึยังมจีดุโหวห่รอืจดุทีค่วรสรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้อกีหลายจังหวดั ดังตอ่ไปนี ้บรเิวณ
ดังกลา่วนีม้ปีระชากรหนาแน่น และเป็นแหลง่อตุสาหกรรม จงึจ าเป็นตอ้งมโีรงไฟฟ้าให ้
เพยีงพอแกค่วามตอ้งการ 

 ภาคกลาง : สระบรุ ีลพบรุ ีอา่งทอง สงิหบ์รุ ีอยธุยา นครนายก 
 ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก : ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสาคร 
 ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก : ชลบรุ ีระยอง จันทบรุ ีปราจนีบรุ ีสระแกว้ 

จังหวดัทีเ่สนอแนะไวน้ีม้ขีอ้ดอีกีขอ้ คอื ในบรเิวณนัน้มสีายสง่ของ กฟผ.อยูแ่ลว้ 
โรงไฟฟ้าใหมจ่งึสามารถตอ่เขา้กบัสายสง่ไดเ้ลย ท าใหป้ระหยัดคา่ใชจ้า่ยไดอ้กีมาก 

  

กฟผ.กบัยคุไอเอ็มเอฟ 

ในชว่งวกิฤตเิศรษฐกจิ การใชพ้ลงังานตัง้แตปี่ 2540 ลดลงอยา่งมาก กฟผ.จงึมกี าลงั
การผลติ ไฟฟ้ามากเกนิความตอ้งการ หรอืพดูอกีอยา่งหนึง่คอืมโีรงไฟฟ้า มากเกนิไป
ส าหรับความตอ้งการใชไ้ฟขณะนี ้ในเดอืนกนัยายน 2541 รัฐจงึไดป้รับการท านาย
ปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟขึน้ใหมเ่ป็น 3 กรณี คอื 

 ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตวัชำ้ จะตอ้งการไฟ 26,000 เมกะวตัต ์ในปี 2554 
 ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตวัปำนกลำง จะตอ้งการไฟ 31,000 เมกะวตัต ์ในปี 2554 
 ถา้เศรษฐกจิฟ้ืนตวัเร็ว จะตอ้งการไฟ 35,000 เมกะวตัต ์ในปี 2554 

จะน าตวัเลขตัวไหนมาใชก็้คงตอ้งรอดกูารฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทยอกีท ีถา้ฟ้ืนตวัชา้จะ
ใชไ้ฟนอ้ย ถา้ฟ้ืนตัวเร็วก็จะใชม้าก ซึง่ ณ วันนี ้(2542) คงยังไมม่ใีครบอกได ้

 ในยคุไอเอ็มเอฟนี ้กฟผ.ไดป้รับแผนลงทนุใหมแ่ลว้ โดยปรับใหรั้บกบัสภาพการใชไ้ฟที่
ลดลง โดยสมมตุวิา่เศรษฐกจิประเทศไทยจะฟ้ืนตวัในระดับปานกลาง และก าหนดให ้



ก าลงัผลติไฟส ารองทีปี่ 2544 เป็นตน้ไปไวท้ี ่25 เปอรเ์ซ็นต ์คอื มกี าลงัส ารองไวผ้ลติ
ไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉนิเพิม่ไดอ้กี 25 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่จะท าใหค้วามม่ันคงของระบบไฟสงูดี
ทเีดยีว แผนการใชไ้ฟฟ้ามดีงันี ้

 โครงการใดทีแ่ม ้กฟผ.จะไดรั้บอนุมัตมิากอ่นแลว้ ก็ใหช้ะลอไปกอ่น โดย
เลือ่นออกไป 1-4 ปี 

 ชะลอการซือ้ไฟจากเอกชนรายใหญ(่ไอพพี)ี และรายเล็ก(เอสพพี)ี โดย
เลือ่นออกไป 2 เดอืน ถงึ 2 ปี 

 ชะลอการซือ้ไฟจากลาวออกไป 2-4 ปี 

กลา่วโดยยอ่ เมือ่มกีารใชไ้ฟนอ้ยลง ก็จะไมเ่ตรยีมผลติไวม้ากๆ รวมทัง้ลดแผนการซือ้
ไฟลงดว้ย 

แผนผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. (ชว่งปี 2542 - 2554) 

 จะใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นหลัก ประมาณ 56-74 เปอรเ์ซ็นต ์
 จะใชน้ ้ามันเตารองลงมาคอื 16.6 เปอรเ์ซ็นตใ์นปี 2542 แตจ่ะใชล้ดลง

เรือ่ยๆ 
 จะเลกิใชด้เีซลไปเลย 
 ใชล้กิไนตท์ีแ่มเ่มาะทีเ่ดยีว แตส่ดัสว่นการใชล้ดลงเรือ่ยๆ เมือ่เทยีบกับ

เชือ้เพลงิอืน่ 
 ถา่นหนิตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ ตอนนีม้ใีชเ้ล็กนอ้ย(โดยเอสพพี)ี 

แตจ่ะใชม้ากขึน้ (โดยไอพพี)ี จนถงึประมาณ 18.8 เปอรเ์ซ็นตใ์น 12 ปี
ขา้งหนา้ 

 พลังน ้าตอนนีใ้ชไ้มม่าก และจะลดสดัสว่นลงดว้ย เพราะไมค่อ่ยมทีีใ่ห ้
สรา้งเขือ่นผลติไฟฟ้าอกีแลว้ 

 ซือ้ไฟฟ้าจากลาว ซึง่จะซือ้มากขึน้ๆ จนเป็น 9 เปอรเ์ซ็นตใ์น 12 ปี
ขา้งหนา้ 

  

สรปุ 

เดีย๋วนีไ้ฟฟ้าเป็นเรือ่งจ าเป็นส าหรับคนทัว่ไป โดยเฉพาะคนทีพั่กอาศัยอยูใ่นเขตเมอืง 
ยิง่ประชากรเพิม่ขึน้ ความตอ้งการใชไ้ฟก็ตอ้งมากขึน้ตามไปดว้ย การสรา้งโรงไฟฟ้าใหม ่
ๆ ขึน้มาเพือ่รองรับปัญหานีจ้งึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้แมจ้ะมคีวามพยายามรณรงคใ์ห ้
ทกุคนชว่ยกนัประหยัดการใชไ้ฟอยา่งมากแลว้ก็ตาม 

เมือ่จ าเป็นตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้า ก็ตอ้งมปัีญหาตามมาอยูด่ ีทัง้ปัญหาสงัคม และปัญหา
สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ไดแ้ก ่กา๊ซพษิจากปลอ่ง น ้ารอ้นจากหอหลอ่เย็น ฝุ่ นละอองจากการ



ขนสง่เชือ้เพลงิ เชน่ ถา่นหนิ และการเผาไหม ้แตปั่ญหาเหลา่นีมั้กแกห้รอืป้องกนัไดด้ว้ย
เทคโนโลย ีเพยีงแตต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

ปัญหาทีซ่บัซอ้นกวา่นัน้ คอื เมือ่ใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาทีว่า่นัน้ไดแ้ลว้ คณุภาพ
สิง่แวดลอ้มโดยรวมยังดไีดด้ังเดมิหรอืไม ่ค าถามนีต้อบยาก เพราะขึน้อยูก่บัสภาพ
ทอ้งถิน่ของแตล่ะที ่

แตถ่า้มปัีญหา แลว้ใหเ้ลกิหรอืหยดุสรา้งโรงไฟฟ้าใหม ่ก็คงไมไ่ด ้เพราะความจ าเป็นใช ้

ไฟเพิม่ยังมอียู ่ประเด็นนีท้กุคนคงเห็นดว้ย ค าถามทีต่ามมาคอื ถา้เชน่นัน้ จะสรา้ง
โรงไฟฟ้าใหมท่ีใ่ดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ ค าถามนีก็้ตอบยากเชน่กนั เราตอ้งรว่มกนัคดิและ
รว่มกนัแกไ้ข ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ทกุประเทศทั่วโลกคงไมส่รา้งและไมใ่ชโ้รงไฟฟ้ากนัเป็นแน่ 
นอกจากโรงไฟฟ้าจะผลติไฟใหป้ระชาชนใชใ้นชวีติประจ าวัน และส าหรับโรงงานใชใ้น
การผลติสนิคา้แลว้ โรงไฟฟ้ายังมขีอ้ดอีืน่ๆ ในการชว่ยพัฒนาทอ้งถิน่ คอื 

 มกีารจา้งแรงงานทอ้งถิน่ ทัง้ในชว่งกอ่สรา้งและชว่งใชง้าน 
 ท าใหเ้กดิสภาพเงนิหมนุเวยีนในสงัคมทอ้งถิน่ 
 ประชาชนมรีายได ้มงีานท า ท าใหก้ลุม่คนบางสว่นมฐีานะดขีึน้ 
 อบต.เก็บภาษีไดม้ากขึน้ น ามาใชพั้ฒนาทอ้งถิน่ไดด้ขี ึน้ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พลงังำน 
เพือ่ควำมเขำ้ใจ ใชอ้ยำ่งรูค้ำ่ พฒันำสูค่วำม
ย ัง่ยนื 

สงวนลขิสทิธิโ์ดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
ส านักนายกรัฐมนตร ี

คณะผูจ้ดัท ำ 

ฉบบัพมิพ ์มภีำพประกอบ  
พมิพค์รัง้ที ่1 พ.ศ. 2543 
จ านวนพมิพ ์20,000 เลม่ 

  

เนือ้หา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ

ประสานงาน ศนูยบ์รกิารทางวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

เรยีบเรยีง ธงชยั พรรณสวสัดิ ์
ออกแบบและภาพประกอบ ปรดีา ปัญญาจันทร ์

ชวีนั วสิาสะ 
ทีป่รกึษาบรรณาธกิาร วรีะพล จริประดษิฐกลุ 

มรกต ลิม้ตระกลู 
บรรณาธกิาร อษุณีย ์วฒันพันธ ์
พมิพท์ี ่ โรงพมิพค์รุสุภาลาดพรา้ว 

วชิยั พยัคฆโส ผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณา 
ฉบบัอเิลคทรอนกิส ์ไมม่ภีำพประกอบ  
จัดท าโดย NEPO WebMaster 

กองนโยบายและแผนพลังงาน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ
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