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อภิธานศัพท์ / ตัวย่อ 

CCGT โรงไฟฟ้าพลงัร่วมกงัหนัก๊าซ 

DSM การจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน 

EE มาตรการประสิทธิภาพพลงังาน 

RE พลงังานหมุนเวียน 

PDP แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 

GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ERC คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

Load Factor ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า 

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง  

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

MW เมกะวตัต ์

RM กาํลงัผลิตสาํรอง 

GHG ก๊าซเรือนกระจก 

SOx ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

NOx ไนโตรเจนไดออกไซด ์

PM ฝุ่ นละออง 

Hg ปรอท 

GW กิกะวตัต ์

GWh กิกะวตัตช์ัว่โมง 

kWh กิโลวตัตช์ัว่โมง 

MWh เมกะวตัตช์ัว่โมง 

Ktoe กิโลตนันํ้ ามนัเทียบเท่า 



PPA  สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

IPP ผูผ้ลิตไฟฟ้าชอิสระ 

SPP ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 

VSPP  ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก  

CHP/Cogeneration ระบบผลิตพลงัไฟฟ้าและความร้อนร่วม หรือโคเจนเนอเรชัน่ 

NEPC คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

EPPO สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

CFL หลอดไฟเกลียวประสิทธิภาพสูง 

 

   



 

ข้อเสนอแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้า 2555-2573 (แผนพดีพี ี2012)  
และกรอบเพือ่การพฒันาความรับผดิตรวจสอบได้ของการวางแผนภาคพลงังานไฟฟ้า 

โดย ช่ืนชม สง่าราศรี กรีเซน และ ดร. คริส กรีเซน 

บทนํา 
แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan –พีดีพี) ของประเทศไทย เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเป็นประจาํโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  แผนดงักล่าวเป็นแผนแม่บทสาํหรับการลงทุนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าในประเทศ  ตวัแผนฯ จะ
กาํหนดวา่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าแบบใดข้ึนบา้ง เป็นจาํนวนเท่าไร ท่ีไหน และเม่ือไร  แผนพดีีพมีีนยัยะท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง โดย
ไม่เพียงแต่กาํหนดอนาคตของภาคพลงังาน ภูมิทศัน์ทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเท่านั้น หากยงัส่งผลต่อประเทศเพื่อน
บา้นต่างๆ อีกดว้ย 

แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัทางการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการวางแผนท่ีเป็นปัญหาถึงขั้นวิกฤต  การเลือกท่ีจะสร้าง
โรงไฟฟ้าจาํนวนมากท่ีก่อมลพิษ สร้างความขดัแยง้ มีตน้ทุนและความเส่ียงสูง แทนท่ีจะเป็นทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีปลอดภยักวา่ สะอาด
กวา่ และถูกกวา่นั้น ขดักบันโยบายดา้นการพลงังานของประเทศไทย และยงัขดักบัผลประโยชนข์องประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศอีกดว้ย  จากการศึกษาจาํนวนมาก ผูไ้ดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่คือชาวบา้นท่ียากจนในชนบท  ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีตั้งแต่
โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอยา่งรุนแรงในกลุ่มชาวบา้นหลายร้อยคนอนัเกิดจากโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน1 ความขดัแยง้
รุนแรงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโรงไฟฟ้า ไปจนถึงราคาสินคา้ต่างๆ ท่ีแพงขึ้นจากการลงทุนท่ีมากเกินจาํเป็น  การลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงันํ้าในประเทศเพื่อนบา้นไดท้าํใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทาํลายวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่นํ้านบัแสนๆ ชุมชน เกิดนํ้า
ท่วมพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีคุณค่า และทาํลายระบบนิเวศน์ของแม่นํ้าท่ีประชาชนหลายลา้นคนตอ้งอาศยัพึ่งพิง 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้เสนอแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัใหม่ เราไม่อยากเรียกแผนน้ีวา่ “แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบั
ทางเลือก” เพราะเราเช่ือว่าแผนดงักล่าวไม่ควรจะถกูลดสถานะเป็นเพียงแค่ “ทางเลือก”  เราเรียกแผนน้ีง่ายๆ ว่า “แผนพฒันากาํลงั
การผลิตไฟฟ้า 2555-2573” (แผนพีดีพี 2012) โดยมุ่งหมายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของประเทศไทยและผลประโยชนข์อง
ประชาชนไทยมากยิง่ข้ึน  เราไม่ไดอ้ยากใหแ้ผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัน้ีเป็นเพียงแผนฯ “ฉบบัเดียว” แต่อยากใหเ้ป็นแผนฯ 
หน่ึงท่ีไดรั้บการพิจารณาเปรียบเทียบกบัแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัอ่ืนๆ  เราหวงัวา่แผนฯ ฉบบัอ่ืนๆ ท่ีมีการเสนอข้ึนมา
นั้นจะไดรั้บการนาํเสนอต่อสาธารณะในลกัษณะท่ีเนน้ถึงคุณค่าและสมมติฐานท่ีมีรากฐานมาจากการคาดการณ์ภาพอนาคตแบบ
ต่างๆ และหวงัวา่จะมีการเลือกใชแ้ผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด โดย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองกบัความตอ้งการของสาธารณชนไทย 

ในหลายปีท่ีผา่นมา “ความมัน่คงทางพลงังาน” ไดก้ลายเป็นคาถาสาํคญัท่ีใชรั้บรองความชอบธรรมสาํหรับแผนพฒันากาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าฉบบัทางการของรัฐบาล และการกาํจดัขอ้เสนอทางเลือกอ่ืนๆ ออกไปโดยไม่มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นอยา่งจริงจงั  
แต่ความมัน่คงทางพลงังานนั้นคืออะไรกนัแน่  ในเอกสารฉบบัน้ีเราเสนอชุดตวัช้ีวดัความมัน่คงทางพลงังานเชิงปริมาณและตวัช้ีวดั

                                                                 

1 การค้นข้อมลูทาง google โดยใช้ภาษาไทย ในเร่ืองผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ได้ผลการค้นหา 120,000 รายการ 



อ่ืนๆ เพ่ือช้ีวดัความสอดคลอ้งของแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าฉบบัต่างๆ กบัเป้าหมายทางนโยบายของไทย  เราใชต้วัช้ีวดัเหล่าน้ี
มาประเมินแผนพีดีพี 2012 โดยเปรียบเทียบกบั แผนพีดีพี 2010 

การศึกษาช้ินน้ีสรุปดว้ยขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใหมี้การปรับปรุงกระบวนการวางแผน ตลอดจนการปฏิรูปอุตสาหกรรม
พลงังานและโครงสร้างการกาํกบัดูแลเพื่อใหก้ารพฒันาและการดาํเนินการของกิจการพลงังานมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทาง
นโยบายท่ีกาํหนดไวข้องรัฐบาลมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของนโยบายพลงังานและกรอบนโยบาย 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลกัท่ีควบคุมเร่ืองพลงังานในประเทศไทย  ตามพ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว 
รัฐบาลไทยชุดต่างๆ ไดก้าํหนดเป้าหมายเชิงนโยบายของกิจการพลงังานไวด้งัน้ี 

• ความมัน่คงทางพลงังาน: จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ  
• การพึ่งพาพลงังาน: ลดการพึ่งพาพลงังานนาํเขา้จากต่างประเทศ   
• ส่งเสริมพลงังานหมุนเวียน: เพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวียน  
• ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ: ลดความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน   
• กระจายแหล่งและชนิดของเช้ือเพลิง  
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
• ลดผลกระทบจากการจดัหาพลงังาน 
• อตัราค่าบริการพลงังานท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลสาํหรับผูบ้ริโภค  

ภายใตพ้.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัแผนสองฉบบั คือ แผนพฒันา
พลงังานหมุนเวียน ซ่ึงกาํหนดใหมี้การเพิ่มสดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ภายใน 15 ปี (นบัจากพ.ศ. 2552) และ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายในการลดความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 25 จากอตัราของปี 2548 ใหไ้ด้
ภายใน 20 ปี  ความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน (energy intensity) นั้นเป็นการวดัความไม่มีประสิทธิทางพลงังานของเศรษฐกิจ และ
หมายถึงปริมาณพลงังานท่ีใชต้่อหน่วยผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP)  เม่ือเดือนสิงหาคม 2554 รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
ยนืยนัเป้าหมายการลดความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 25 และตั้งเป้าวา่จะใชพ้ลงังานหมุนเวียนและพลงังานทางเลือกให้
ไดร้้อยละ 25 ของความตอ้งการพลงังานของประเทศไทย (2554) 

แมว้า่นโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาลท่ีกาํหนดไวจ้ะมีวตัถุประสงคห์ลายดา้นดงัท่ีสรุปไวด้า้นบน แต่ “ความมัน่คงดา้นพลงังาน” ก็
ดูเหมือนจะเป็นวตัถุประสงคท่ี์สาํคญักว่าขอ้อ่ืนๆ ในการวางแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าในทางปฏิบติั  ในเอกสารของการทาง 
ไม่ไดมี้การนิยามคาํวา่ “ความมัน่คงทางพลงังาน” ไวอ้ยา่งชดัเจน แต่โดยทัว่ไปคาํน้ีมกัจะใชห้มายถึงการมีพลงังานพร้อมใหใ้ช ้ จาก
การทบทวนบทความวิชาการ 91 ช้ินท่ีผา่นการประเมินโดยนกัวิชาการอ่ืนๆ มาก่อน ในเร่ืองความมัน่คงทางพลงังาน Brown (2554) 
พบวา่ “ความมัน่คงทางพลงังาน” นั้นมีมิติหลกัๆ ส่ีดา้นดงัท่ีสรุปไวใ้นตาราง 1 คือ ความพร้อมใช ้(availability) (ของแหล่งพลงังาน) 
ความสามารถจ่ายได ้(ราคาของค่าบริการพลงังาน) ความมีประสิทธิภาพ และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

มติ ิ คาํอธบิาย  ตวัชีว้ดั (ตวัอยา่ง)  สดัสว่นของ
บทความ  



ปรมิาณ  •  การกระจายแหลง่
พลังงานและเชือ้เพลงิ 

•  การลดการพึง่พงิแหลง่
พลังงานนําเขา้ 

•  การพึง่พงิการนําเขา้
พลังงานรปูแบบตา่งๆ  

•  การกระจายแหลง่
เชือ้เพลงิ 

82%  

ราคา  •  การใหบ้รกิารในราคาที่
สามารถจา่ยได ้ 

•  การลดความผันผวนของ
ราคา  

•  คา่ไฟฟ้าตอ่เดอืน  51%  

ประสทิธภิาพ  ประสทิธภิาพดา้นพลังงานของการ
ใชก้ารแปรรปู และประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกจิ  

•  ความสมัพันธข์อง
พลังงานตอ่ 

จดีพี ี

•  การใชไ้ฟฟ้าตอ่หวั 

34%  

สิง่แวดลอ้ม  การรักษาสิง่แวดลอ้มและทรัพยากร
สําหรับชนรุน่หลัง  

•  การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

•  การปลอ่ยกา๊ซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซต ์

26%  

ตารางที่ 1 มติิส่ีด้านของความม่ันคงทางพลังงาน จากการทบทวนบทความทางวิชาการ 91 ช้ิน  แหล่งที่มา: Brown, 2011 

แนวนโยบายพื้นฐานดา้นพลงังานของรัฐบาลไทยตามท่ีบญัญติัไวใ้นพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลงังานนั้นครอบคลุมมิติความ
มัน่คงของพลงังานทั้งส่ีดา้น  ทว่า มีความเช่ือมโยงอยูน่อ้ยมากหรือแทบไม่มีเลยระหวา่งการวางแผนกิจการพลงังานในทางปฏิบติั
กบัมิติต่างๆ ของ “ความมัน่คงทางพลงังาน” ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ยงัไม่เคยมีการประเมินอยา่งเป็น
ระบบถึงผลลพัธ์จากกระบวนการวางแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า โดยอิงกบักรอบนโยบายพ้ืนฐานเร่ืองพลงังานเลย  พีดีพีฉบบั
ต่างๆ ท่ีมีมาในอดีตนั้นมกัจะเนน้เร่ืองการจดัหาพลงังานมากเกินไป บนความสูญเสียของส่ิงแวดลอ้ม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
และการใชพ้ลงังานโดยรวม (overall sector economic and energy efficiency) และราคาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย 

เราขอเสนอกรอบในการประเมินผลลพัธ์ของพีดีพใีหส้ะทอ้นมิติทั้งส่ีดา้นท่ี Brown ไดส้รุปไวด้งัในตารางท่ี 2 เพื่อใหเ้กิดและมีการ
ปรับปรุงการรับผดิตรวจสอบไดข้องกระบวนการจดัทาํพีดีพีต่อวตัถุประสงคเ์ชิงนโยบายของรัฐบาล  เราเสนอชุดตวัช้ีวดัแบบง่ายๆ 
ในแต่ละมิติเร่ืองความมัน่คงทางพลงังานเอาไว ้เช่น ร้อยละของการนาํเขา้พลงังาน ตน้ทุนของการจดัเกบ็ค่าไฟฟ้า ความเขม้ขน้ของ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด เพือ่ใชป้ระเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานของ
แผนพฒันาพลงังานตามวตัถุประสงคน์โยบายต่างๆ 

ในส่วนหลงัๆ ของเอกสารฉบบัน้ี เรานาํตวัช้ีวดัเหล่าน้ีมาใชเ้ปรียบเทียบระหว่างแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า ฉบบัพ.ศ. 2553 ท่ี
ไดรั้บการอนุมติั กบัแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 2555 ท่ีเราเสนอ  เราหวงัวา่ กรอบการรับผดิตรวจสอบไดน้ี้จะไดรั้บการ
พิจารณา มีการนาํไปใช ้และพฒันาใหดี้ข้ึน เพื่อทาํใหแ้ผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าในอนาคตสอดรับกบัพ.ร.บ.การประกอบ
กิจการพลงังานและตอบสนองต่อนโยบายที่รัฐบาลกาํหนด และเรายงัหวงัวา่ การวางแผนเร่ืองกิจการพลงังานในอนาคตจะไม่ได้
พิจารณาแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกฟผ.เป็นผูเ้สนอเพียงฉบบัเดียว  แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 2555 ของเราดงัท่ีจะ
ปรากฏดา้นล่างน้ี อาจถือไดว้่าเป็นร่างขอ้เสนอเพือ่ใหป้ระเมินเปรียบเทียบกบัร่างฉบบัอ่ืนๆ รวมถึงร่างของกฟผ. โดยอยูบ่นฐานของ
กรอบการประเมินและการรับผดิดงัท่ีเสนอไว ้ณ ท่ีน้ี 

4 มติคิวามม ัง่คงดา้น
พลงังาน  

พรบ.การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ.
2550  

ตวัชีว้ดั  

ปรมิาณ  - ความเพยีงพอดา้นพลังงาน  
-  ลดการพึง่พงิพลังงานนําเขา้  

- กําลังผลติสํารอง ≥15% 
-  % การนําเขา้พลังงาน  



-  การกระจายแหลง่พลังงาน  -  ดัชนกีารกระจกุตัวของ
โรงไฟฟ้า  

ราคา  - ตน้ทนุการใหบ้รกิารทีไ่มแ่พง  
- คา่ความเสีย่งตอ่ราคาผันผวน  

- คา่ไฟฟ้ารายเดอืน  
- % โครงสรา้งราคาทีอ่า้งองิราคา
น้ํามัน  

ประสทิธภิาพ  - ใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เศรษฐกจิ  

- ความเขม้ขน้พลังงานไฟฟ้า
(GWh/GDP)  

สิง่แวดลอ้ม  - ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  -  การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

-  มลพษิจากปลอ่ง
โรงไฟฟ้า  

ตารางที่ 2: ข้อเสนอกรอบตัวช้ีวัดเพือ่ให้มกีารเช่ือมความรับผิดชอบระหว่างกระบวนการวางแผนพฒันาพลงังานกบันโยบาย

พลังงานของรัฐบาล ตามทีก่าํหนดไว้ในพ.ร.บ.การประกอบกจิการพลังงาน  2550 

แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้า 2553-2573: ข้อวจิารณ์ 

กระบวนการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ในประเทศไทยนั้นดาํเนินไปตามขั้นตอนหลกัๆ สองขั้นตอน คือ หน่ึง 
การทาํการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า และสอง การจดัทาํแผน (แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า) ท่ีกาํหนดรายการโรงไฟฟ้าท่ี
จะตอ้งสร้างและป้อนเขา้สู่ระบบตามกรอบเวลา เพื่อใหส้ามารถตอบสนองการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าไดโ้ดยมีความเช่ือถือได้
ระดบัหน่ึง 

การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้านั้นจดัทาํข้ึนโดยคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า กระทรวงพลงังาน  ส่วน
แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้านั้นร่างโดยกฟผ. ภายใตก้รอบแนวนโยบายกวา้งๆ ของกระทรวงพลงังาน และจะตอ้งผา่นการ
พิจารณาไปตามลาํดบัขั้นโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมีปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน  ผูใ้หค้วามเห็นชอบขั้นสุดทา้ยคือ 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะรัฐมนตรีและขา้ราชการระดบัสูงจากกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการ  หลงัจากผา่นคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ครม.พลงังาน”) แลว้ 
คณะรัฐมนตรีกม็กัจะใหค้วามเห็นชอบโดยไม่มีการแกไ้ขอีก  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติทาํหนา้ท่ีเป็นกอง
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ดงักล่าว 

ควรจะกล่าวไวใ้นท่ีน้ีวา่ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจหลกัๆ หลายคนท่ีอยูใ่นคณะกรรมการต่างๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้น กน็ัง่เป็น
คณะกรรมการอาํนวยการของบริษทัพลงังานต่างๆ ท่ีมีผลประโยชน์โดยตรงในกระบวนการวางแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า ดว้ย  
ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภครายยอ่ยและสาธารณชนมีตวัแทนเขา้ไปนัง่ในคณะกรรมการต่างๆ เพยีงจาํนวนนอ้ย และมีบทบาทจาํกดั
มากในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

นอกจากปัญหาเร่ืองผลประโยชนท์บัซอ้นแลว้ ก็ยงัมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกสองประการ คือ การผกูขาด และโครงสร้างการจูงใจ
แบบบวกเพิ่มตน้ทุนมากข้ึนไปเร่ือยๆ (“cost-plus” incentive structure)  น่ีเป็นประเดน็สาํคญัท่ีควรพดูถึง และไดมี้การพดูถึงไปแลว้
ในโอกาสอ่ืน2 แต่เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของเอกสารช้ินน้ี  เอกสารช้ินน้ีจะกล่าวถึงตวัอาการของปัญหา คือ แผนพฒันา

                                                                 

2 ดูตวัอย่างเช่น “รสนา โตสิตระกูล ชําแหละ แผนพฒันาผลิตไฟฟ้าใหม่ โยนภาระค่าโง่ปีละแสนลา้นใหป้ระชาชน” 8 มีนาคม 2553, 

http://www.oknation.net/blog/sutku/2010/03/08/entry‐2, และ “Rethinking “energy security” and power sector 
planning:  



กาํลงัการผลิตไฟฟ้า 2553 ซ่ึงเป็นฉบบัล่าสุดนั้นคลา้ยกบัแผนฯ ฉบบัอ่ืนๆ คือ กาํหนดใหมี้จาํนวนโรงไฟฟ้ามากเกินไป และเป็น
โรงไฟฟ้าประเภทท่ีไม่ควรสร้าง (คือ มีความเส่ียงสูง มีราคาแพง และส่งผลเสียต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม)  เน้ือหาในส่วนต่อไปจะ
กล่าวถึงขอ้ผดิพลาดโดยละเอียดของกระบวนการวางแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งสองขั้นตอน คือ การคาดการณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้าและการจดัหาพลงังาน 

การคาดการณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้า 

พื้นฐานของการวางแผนขยายระบบไฟฟ้าก็คือ การพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าในอนาคต  เน่ืองจากเราไม่สามารถทาํการจดัเกบ็ไฟฟ้าใน
ปริมาณมากๆไดโ้ดยง่าย ระบบไฟฟ้าจึงตอ้งมีการจดัหาไฟฟ้าอยา่งสมดุลยก์บัความตอ้งการในทุกขณะเพื่อรักษาระดดัแรงดนัและ
ความถ่ีไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  ดงันั้น การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด เพราะเป็น
ตวักาํหนดปริมาณโรงไฟฟ้าท่ีจาํเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเพียงพอและรักษาเสถียรภาพความมัน่คงของระบบในประเทศ  
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าและการลงทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีช่วงระยะเวลาการดาํเนินการเตรียมการนาน (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนขนาดใหญ่
โดยทัว่ไปตอ้งใชเ้วลาก่อสร้างสองถึงสามปี โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าทัว่ไปใชเ้วลาอยา่งนอ้ยส่ีปี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหา้ปี
โดยยงัไม่รวมถึงเวลาในการขออนุญาตและการอนุมติัโครงการ3) จึงตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้เพ่ือไม่ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนไฟฟ้า  
ทวา่ การพยากรณ์ท่ีไม่เท่ียงตรงกอ็าจจะทาํใหเ้กิดภาวะการขาดแคลน (สร้างโรงไฟฟ้านอ้ยเกินไป) หรือเกิดภาวะพลงังานลน้เกิน 
(สร้างโรงไฟฟ้ามากเกินไป)  ไม่ว่าทางใดทางหน่ึงลว้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ดงัท่ีจะไดอ้ธิบายต่อไป การพยากรณ์ความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยมกันาํไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าปริมาณมากเกินไปและเป็นภาระทางการเงินสูงอยูเ่สมอมา 

คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า4 ภายใตก้ระทรวงพลงังาน เป็นผูค้าดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคตของ
ประเทศ และปรับปรุงการคาดการณ์ใหม่ทุกๆ สองปีโดยประมาณ หรือตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

วิธีการหลกัๆ ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความตอ้งการกคื็อ 

− การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าบนสมมติฐานการพยากรณ์อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ระยะสั้นและ
ระยะยาวเป็นหลกั (Vernstrom 2005) 

− แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิประกอบดว้ยลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีมีขอ้มูลเพียงพอ (ท่ีอยูอ่าศยั และ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรมบางประเภท) 

− แนวความคิดท่ีเป็นพื้นฐานก็คือ อตัราการเติบโตแบบเพิม่ทวีคูณ  (การเพิม่ข้ึนรายปีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ เน่ืองจากฐาน(การ
บริโภคทั้งหมด)สูงข้ึนทุกปี)  

                                                                                                                                                                                                                     

 a case study of Thailand” Greacen, 2012, 
http://www.palangthai.org/docs/RethinkingEnergySecurityChomMEENET18Jan2012.pptx. 

3 French Nuclear Safety Authority (ASN) ชีว่้า ต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีในการวางรากฐานโครงสร้างทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับสาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่ึงโครงการ ใช้เวลาสองถึงสิบปีในการขออนุญาตโรงงานใหม่ และใช้เวลาประมาณห้าปีในการสร้างโรงไฟฟ้าขึน้หน่ึงโรง  
น่ันหมายความว่าต้องมี “ช่วงระยะเวลาดาํเนินการก่อนการเปิดใช้นาน 15 ปี เป็นอย่างน้อย” ก่อนท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่จะสามารถเร่ิมขึน้
ได้ในประเทศท่ีไม่ได้มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจาํเป็นอยู่แล้ว  ท่ีมา http://www.world‐nuclear.org/info/inf102.html, เข้าถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2555 

4 ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานคณะอนกุรรมการฯ  คณะอนกุรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากการไฟฟ้า

ทัง้สาม หน่วยงานรัฐบาล ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เป็นหลกั และมีนกัวิชาการอยู่สองสามคน 



แผนภูมิท่ี 1 แสดงถึงความตอ้งการพลงังานสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศไทย (เสน้ทึบสีแดง) โดยเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์
ทั้งหมดท่ีใชใ้นการกาํหนดแผนพฒันาพลงังานของประเทศในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา  จะเห็นแนวโนม้อยา่งชดัเจนวา่การประเมินความ
ตอ้งการไฟฟ้ามกัจะสูงเกินจริง 

 

แผนภูมทิี ่1: ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของรัฐบาลในช่วงหลายปีทีผ่่านมา (หน่วยเป็นเมกะวตัต์) สูงกว่าค่าความต้องการ

จริงอยู่มาก (เส้นทบึสีแดงล่างสุดของกราฟ) 

ลกัษณะอีกประการท่ีควรจะกล่าวถึงกคื็อ เสน้โคง้ของคา่พยากรณ์  ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นทางการนั้นคาํนวณ
ข้ึนมาจากสมมติฐานวา่มีการเพิม่ข้ึนแบบทวีคณู (เอกซ์โพเนนเชียล) โดยเสน้โคง้จะสูงชนัข้ึนเร่ือยๆ   เน่ืองจากปัจจยัหลกัในการ
คาํนวณค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของรัฐบาลกคื็ออตัราการเจริญเติบโตของ GDP แบบทวีคูณ (Vernstrom 2004, สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 2550) 

อตัราการเติบโตของ GDP ท่ีนกัพยากรณ์ใชน้ั้นปรากฏชดัแลว้วา่มีลกัษณะเลง็ผลเลิศมากเกินไป  ในขณะท่ีนกัวางแผนคาดการณ์ว่า
อตัราการเติบโตของ GDP ขั้นตํ่าในช่วงปี 2550 ถึง 2554 คือร้อยละ 5 แต่อตัราการเติบโตของ GDP ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงหา้ปีน้ีเฉล่ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 2.8 เท่านั้น (ดูตารางท่ี 3)  เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของธนาคารการพฒันาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) 
ไดก้ล่าวในการประชุมเก่ียวกบัการวางแผนกิจการพลงังานในภูมิภาคแม่นํ้าโขงวา่ “ตวัเลข GDP ของไทยนั้นมีลกัษณะค่อนขา้งเป็น
การเมือง และเป็นเหมือนตวัเลขท่ีปรารถนาใหเ้ป็นเสียมากกวา่”  คงมีนกัการเมืองนอ้ยรายท่ีอยากจะประกาศการคาดการณ์ GDP 
ในช่วงระหวา่งท่ีตนดาํรงตาํแหน่งวา่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัธรรมดาๆ  ตวัเลขตามความปรารถนาน้ีนาํไปสู่การลงทุน
ขยายระบบไฟฟ้าท่ีมากเกินความจาํเป็นซ่ึงเป็นภาระต่อผใ็ชไ้ฟและมีผลกระทบขา้งเคียง  



ตารางที่ 3: การเติบโตของ GDP ทีค่าดการณ์และที่เกดิขึน้จริงในปี 2550-2554 รวมถึงการเติบโตท่ีคาดการณ์สําหรับปี 2555-2559 

(แหล่งข้อมูล:สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 2550; สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 2554); 

(Yuvejwattana 2011) 

ยิง่ไปกวา่นั้น ปัญหาของการพยากรณ์การเติบโตของ GDP ไม่ไดมี้เพียงการป้ันตวัเลขอนัสวยหรูหรือความปรารถนาของการเมือง
เท่านั้น  ส่วนหน่ึงของปัญหาก็คือการเติบโตท่ีแทจ้ริงของเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากปรากฏการณ์ Black Swan นัน่คือ 
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมาย เช่น วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 การพุง่ข้ึนของราคานํ้ ามนั ความขดัแยง้รุนแรงทางการเมือง และนํ้าท่วมใหญ่
ในรอบ 50 ปี ซ่ึงลว้นเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดไดล้่วงหนา้ และไม่เคยเป็นส่ิงท่ีถูกนาํมาพิจารณาในการพยากรณ์ความตอ้งการ
พลงังาน  แมเ้หตุการณ์เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง แต่ภาวะชะงกังนัสาํคญัๆ ไดเ้กิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่าโดยมีผลกระทบ
สาํคญัต่อเศรษฐกิจและการบริโภคไฟฟ้า (ดูแผนภูมิท่ี 2)  

 

แผนภูมทิี ่2: การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ไม่ได้ดําเนินไปโดยปราศจากภาวะชะงักงัน  วิกฤติเศรษฐกจิปี 

2540 ความไม่มั่นคงทางการเมอืงเมือ่ปี 2552 และนํ้าท่วมใหญ่ในรอบ 50 ปีเมือ่ปี 2554 ส่งต่างผลทางลบอย่างมากต่อเศรษฐกจิและ

การบริโภคพลังงานไฟฟ้า 

เหตุการณ์ซ่ึงคาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้ากเช่นน้ีเป็นความจริงส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจ  ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่าน้ีทาํใหค้วาม
เติบโตท่ีคาดการณ์ไวอ้ยา่งสวยหรูไม่เป็นไปตามอยา่งท่ีคิด ดว้ยความไม่แน่นอนท่ีเป็นอยูข่องเศรษฐกิจโลก สภาพการเมือง
ภายในประเทศท่ีความไม่แน่นอน และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีอาจก่อภยัพิบติัอยา่งรุนแรง ทาํใหไ้ม่อาจจะหวงัไดว้า่ GDP 
และความตอ้งการไฟฟ้าจะสูงข้ึนแบบทวีคูณ ดงัท่ีคาดการณ์ไว ้

ลกัษณะการเลง็ผลเลิศของการพยากรณ์ความตอ้งการน้ีเห็นไดช้ดัเม่ือเราเปรียบเทียบปริมาณความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึนรายปีตามท่ี
พยากรณ์ไวใ้นแผนพีดีพี 2010 กบัขอ้มูลในอดีต ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 3  

สมมตฐิานในการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า ในแผน PDP2007
ค่าพย่ากรณเ์ศรษฐกจิ 2550 2551 2552 2553 2554 เฉล ีย่ 5 ปี 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลีย่ 5 ปี
กรณเีศรษฐกจิเตบิโตชา้ 4 4.5 4.7 4.5 4.5 4.4 4.8 5 5 5.3 5.3 5.1
กรณเีศรษฐกจิเตบิโตชา้ 4.8 5 5.2 5 5 5.0 5.3 5.5 5.5 5.8 5.8 5.6
กรณเีศรษฐกจิเตบิโตเร็ว 5 5.5 5.7 5.5 5.5 5.4 5.8 6 6 6.3 6.3 6.1
ค่าจรงิท ีเ่กดิข ึน้ 5.04 2.48 -2.3 7.81 1.0* 2.8
*ค่าประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยม ที่มา: นสพ. มตชิน วันที่ 4 ก.พ. 2555
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2000 ค่าเฉล่ียจริงที่ผ่านมา:
830 MW/ป (25 ป)
813 MW/ป (15 ป)
772 MW/ป (10 ป)
407 MW/ป ( 5 ป)

ค่าจริงท่ีเกิดข้ึน ค่าพยากรณ์

ค่าเฉล่ียท่ีใชใ้นแผน PDP2012
830 MW/ป

ค่าเฉล่ียตามการพยากรณ์ที่ช้ใน
แผน PDP2010  1,491 MW/ป

การเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟาสูงสุดรายป (MW: เมกะวัตต์)

 

แผนภูมทิี ่3: ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดทีเ่พิม่ขึ้นจริงรายปี หน่วยเป็นเมกะวตัต์: เปรียบเทยีบค่าพยากรณ์ในแผนพดีพี ี2010 

กบัข้อมูลทีเ่กดิขึ้นจริงในอดตีและค่าเฉลีย่ทีผ่่านมา  ความแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์การเติบโตของแผนพดีีพ ี2010 กบัค่าเฉลีย่

ของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทีเ่กดิขึ้นจริงในอดตี อยู่ทีป่ระมาณ 660 เมกกะวตัต์ ในความต้องการสูงสุดต่อปี หรือเท่ากบัโรงไฟฟ้าถ่านหิน

หน่ึงโรงต่อปี 

ดงัท่ีแสดงไวใ้นแผนภูมิท่ี 3 ขา้งตน้ เม่ือคิดโดยเฉล่ียตลอดช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา ความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศไทยไดเ้พิม่ข้ึนประมาณ
ปีละ 830 เมกกะวตัต ์ เม่ือคิดเฉล่ียในช่วง 15 ปี กล็ดลงเหลือปีละ 813 เมกกะวตัต ์ ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา ความตอ้งการไดเ้พิ่มข้ึนโดย
เฉล่ียเพียงปีละ 772 เมกกะวตัต ์และในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา มีการเพิ่มโดยเฉล่ียเพียงปีละ 407 เมกกะวตัต ์ ในทางตรงกนัขา้ม แผนพีดีพี 
2010 คาดการณ์วา่จะมีความตอ้งการไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 1491 เมกกะวตัต ์สูงกวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีผา่นมาถึงร้อยละ 80 ซ่ึงมีความ
เป็นไปไดน้อ้ยและคงจะคาดการณืเกินจริงดงัเช่นในอดีต เม่ือพิจารณาถึงแนวโนม้ท่ีเป็นจริงในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา (มีการเพิม่ข้ึน
นอ้ยลงทุกปี) ก็เป็นการสนันิษฐานขั้นตํ่า (conservative estimate) หากใชส้มมติฐานวา่แนวโนม้การเพิ่มความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
ในระยะยาวจะใกลเ้คียงกบัอตัราเฉล่ียของการเพิ่มท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา น่าจะมีความสมเหตุสมผลมากกวา่สมมติฐาน
ของรัฐท่ีเช่ือว่าการเพิ่มในอนาคตจะสูงกวา่แนวโนม้ในอดีตกวา่ร้อยละ 80  

จากขอ้มูลตวัเลขดงักล่าว เราไดป้รับสมมติฐานท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของแผนพีดีพี 2012 ดงัน้ี 

สมมติฐาน หลกัเหตุผล 

ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริงของปี 2554 เป็น
ฐานในการพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต 

พีดีพีฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 คาดการณ์ความตอ้งการสูงสุดของปี 
2554 เกินไป 668 เมกะวตัต ์

แนวโนม้การเพิ่มความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าต่อปีในระยะ การพยากรณ์ของรัฐอยูบ่นสมมติฐานวา่เศรษฐกิจจะการเติบโตแบบ



ยาวจะเท่ากบัอตัราเฉล่ียของการเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจริง
ในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา (830 MW/ปี) 

กา้วกระโดด (exponential) โดยไม่สะดุดเลย แต่แนวโนม้ท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตมิไดเ้ป็นเช่นนั้น ในความเป็นจริง มีเหตุการณ์ “ท่ีไม่

คาดหมาย” อยา่งเช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และภยั
ธรรมชาติ ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการบริโภค
ไฟฟ้า 

ตารางที่ 4: สมมติฐานทีใ่ช้ในการพยากรณ์ความต้องการในแผนพฒันากาํลังการผลติไฟฟ้า 2555 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานสูงสุดท่ีปรับตามสมมติฐานใหม่แลว้ หรือ “ค่าพยากรณ์แผนพีดีพี 2012” จึง
เป็นดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 4  เม่ือเปรียบเทียบกบัการพยากรณ์แผนพีดีพี 2010 ความตอ้งการพลงังานสูงสุดของแผนพีดีพี 
2012 สาํหรับปี 2573 ลดลงไปประมาณ 13,200 เมกะวตัต ์เหลือ 39,692 เมกะวตัต ์

เปรียบเทยีบค่าพยากรณ์ที่ใช้ในแผน PDP 2010 และแผน PDP 2012 
  PDP 2010 PDP 2012 

โหลดแฟคเตอร์   พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงาน พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงาน 
ปี พลังไฟฟ้า เพิ่มขึน้ต่อปี GWh พลังไฟฟ้า เพิ่มขึน้ต่อปี GWh %
  MW MW  %   MW MW %     

2554 24,568 1,319 5.67% 160,331 23,900 -110 -0.46% 155,972 74.50%
2555 25,913 1,345 5.47% 168,049 24,731 831.14 3.48% 160,385 74.03%
2556 27,188 1,275 4.92% 175,631 25,562 831.14 3.36% 165,129 73.74%
2557 28,341 1,153 4.24% 183,452 26,393 831.14 3.25% 170,845 73.89%
2558 29,463 1,122 3.96% 191,224 27,225 831.14 3.15% 176,696 74.09%
2559 30,754 1,291 4.38% 200,012 28,056 831.14 3.05% 182,463 74.24%
2560 32,225 1,471 4.78% 209,329 28,887 831.14 2.96% 187,645 74.15%
2561 33,688 1,463 4.54% 218,820 29,718 831.14 2.88% 193,033 74.15%
2562 34,988 1,300 3.86% 227,599 30,549 831.14 2.80% 198,724 74.26%
2563 36,336 1,348 3.85% 236,956 31,380 831.14 2.72% 204,639 74.44%
2564 37,856 1,520 4.18% 246,730 32,211 831.14 2.65% 209,941 74.40%
2565 39,308 1,452 3.84% 256,483 33,043 831.14 2.58% 215,601 74.49%
2566 40,781 1,473 3.75% 266,488 33,874 831.14 2.52% 221,352 74.60%
2567 42,236 1,455 3.57% 276,805 34,705 831.14 2.45% 227,448 74.81%
2568 43,962 1,726 4.09% 287,589 35,536 831.14 2.39% 232,468 74.68%
2569 45,621 1,659 3.77% 298,779 36,367 831.14 2.34% 238,174 74.76%
2570 47,344 1,723 3.78% 310,387 37,198 831.14 2.29% 243,872 74.84%
2571 49,039 1,695 3.58% 322,427 38,029 831.14 2.23% 250,040 75.06%
2572 50,959 1,920 3.92% 334,921 38,861 831.14 2.19% 255,406 75.03%
2573 52,890 1,931 3.79% 347,947 39,692 831.14 2.14% 261,120 75.10%
*ตวัเลขในพ่ืนที่สีชมพเูป็นคา่จริง ไมใ่ข่คา่ประมาณการ 

แหลง่ข้อมลู (PDP2010): สนพ., 2553, http://www.eppo.go.th/power/pdp/page‐7.html 

ตารางที่ 5: เปรียบเทยีบค่าพยากรณ์ความต้องการสูงสุดทีใ่ช้ในแผนพดีีพ ี2010 กบั แผนพดีพี ี2012  ในทีน้ี่สันนิษฐานว่าค่า

ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ของแผนพดีพี ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 เท่ากนั 
ทา้ยท่ีสุดแลว้ ประเทศไทยควรจะกา้วพน้การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าแบบ “บนลงล่าง” ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของการถดถอยทาง
เศรษฐมิติ (Econometric regression) แลว้หนัมาลงทุนพฒันาศกัยภาพท่ีจะทาํการพยากรณ์แบบ “ล่างข้ึนบน” อยา่งจริงจงั ดว้ย
การสร้างฐานขอ้มูลการบริโภคไฟฟ้าท่ีแทจ้ริงในแต่ละภาคส่วน แต่ละอุตสาหกรรม และลกัษณะการใชแ้ต่ละประเภท  กระบวนการ



เช่นน้ีตอ้งใชข้อ้มูลอยา่งมาก และตอ้งอาศยัความเขา้ใจในรายละเอียดมากข้ึนว่าผูใ้ชแ้ต่ละประเภทมีลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าอยา่งไร 
และมีแนวโนม้จะปรับเปล่ียนไปอยา่งไรดว้ยปัจจยัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีการปรับปรุงประสิทธิภาพของของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การเลือกรับเทคโนโลย ีราคา บรรยากาศเศรษฐกิจในและต่างประเทศ และการเปล่ียนแปลงประชากร  แมจ้ะเป็น
ภาระท่ีใหญ่หลวง แต่การลงทุนในการสาํรวจผูใ้ช ้และการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลก็น่าจะเป็นการลงทุนท่ีดีกวา่การสร้าง
โรงไฟฟ้าท่ีคิดกนัวา่เป็นส่ิงจาํเป็นแต่ท่ีจริงแลว้ไม่มีความจาํเป็นเลย
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แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้า: การจดัหาพลงังานเพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ในวิธีปฏิบติัแบบเดิมท่ีทาํกนัมา เม่ือมีคา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าแลว้ กฟผ.กจ็ะจดัทาํร่างแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 
(พีดีพี) ท่ีคณะกรรมการต่างๆ ของรัฐบาลจะเป็นผูพ้จิารณา และเสนอผา่นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ในการจดัทาํ
แผนพีดีพี 2010 กฟผ.ไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชยท่ี์มีชุดคาํสัง่คาํนวณเลือกเอาทางเลือกการจดัหาพลงังานท่ี
กาํหนดไวด้งัในรายการดา้นล่าง  โดยทัว่ไปทางเลือกเหล่าน้ีกคื็อการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในบริเวณ “green-field” (บริเวณท่ี
ไม่เคยมีโรงไฟฟ้ามาก่อน) หรือการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิม่เติมเขา้ไปท่ีบริเวณ “brown-field” (บริเวณท่ีมีโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้) 
ท่ีมีศกัยภาพจะขยายโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมได:้ 

 โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (combined cycle gas turbine - CCGT), โรงละ 800 เมกะวตัต ์

 นิวเคลียร์, โรงละ 1000 เมกะวตัต ์

 ถ่านหิน, โรงละ 800 เมกะวตัต ์

ในแผนพดีีพขีอง กฟผ. นอกจากตวัเลือกเหล่าน้ีแลว้กมี็การจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า (demand side management –DSM) ใน
ปริมาณจาํกดั (ร้อยละ 0.3 ของความตอ้งการพลงังานทั้งหมด) และพลงังานหมุนเวียน (ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาด
เลก็มาก [VSPP] และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ [SPPs])   แผนน้ียงัรวมถึงการนาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้ าและถ่านหินลิกไนตจ์ากประเทศ
เพือ่นบา้นเป็นจาํนวนมากจนน่ากงัวลอีกดว้ย  โครงการขา้มพรมแดนเหล่าถูกกาํหนดโดยขอ้ตกลงในการเจรจาทางการเมือง
แบบทวภิาคีท่ีแยกออกจากกระบวนการจดัทาํแผนพีดีพี  ส่วนท่ีเหลือของการทาํแผนพดีีพีเป็นการจดัลาํดบัโครงการต่างๆ 
เหล่าน้ีตามเกณฑก์ารเลือกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผูเ้ขียนเช่ือวา่ การเลือกแหล่งพลงังานเหล่าน้ีสะทอ้นถึงวิสยัทศันอ์นัจาํกดัอยา่งยิง่ในเร่ืองทางเลือกต่างๆ สาํหรับกิจการ
พลงังาน  ในส่วนต่อไปน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอการอภิปรายทางเลือกแหล่งพลงังานท่ีกวา้งขวางกวา่ในแผนพีดีพี 

ทางเลอืกแหล่งพลงังาน 

โดยปกติแลว้ แนวทางของกฟผ. คือการตอบสนองค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนโดยการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพิม่มากข้ึนไปเร่ือยๆ  แต่น่ีไม่ใช่ทางเลือกเดียวท่ีจะสามารถทาํได ้ แนวปฏิบติัท่ีดีในต่างประเทศคือการพิจารณา
วางแผนพลงังานใหเ้ป็นองคร์วมท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดยมองใหเ้ป็นเร่ืองการใหบ้ริการพลงังาน ไม่ใช่มองเพยีงเร่ืองการขาย
หน่วยไฟฟ้า (กิโลวตัตช์ัว่โมง)  ดงันั้น การพิจารณาบรรดามาตรการท่ีตน้ทุนตํ่าท่ีสุดก่อนโดยการใหบ้ริการ ความ
สะดวกสบายยงัคงเดิม จึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกวา่ แมจ้ะหมายความวา่จะไม่ไดข้ายไฟฟ้ามากข้ึนกต็าม  หากใชว้ิธีการพจิารณา
เช่นน้ีกจ็ะทาํใหมี้ตวัเลือกเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก  ทางเลือกท่ีมีเพิ่มข้ึนกเ็ช่น การลงทุนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพพลงังาน การผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีสะอาด ระบบผลิตพลงังานร่วม (cogeneration) รวมไปถึงการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้า การ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการสร้างโรงไฟฟ้าเสริมในท่ีท่ีมีโรงไฟฟ้าแบบเดิมอยูแ่ลว้ (brownfield siting) 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจดัการด้านการใช้พลังงาน 
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การลงทุนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานมกัจะถูกกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และใชเ้ช้ือเพลิงป้อนโรงไฟฟ้าเหล่านั้นเป็น
เวลานานหลายสิบปี  การวิเคราะห์ของ กฟผ. เองไดแ้สดงวา่การจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน (demand side management ‐ 

DSM)5 ของกฟผ.นั้นไดช่้วยประหยดัไฟฟ้าไดโ้ดยใชต้น้ทุนตํ่ากว่าการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ถึงกวา่คร่ึง (Foran, Pont et al. 
2009)  การประหยดักิโลวตัตช์ัว่โมง (kWh) ท่ีไดจ้ากการลงทุนในประสิทธิภาพพลงังานนั้น ไม่ไดเ้ป็นเพียงวิธีการท่ีถูกท่ีสุด
ในการตอบรับกบัความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลือกการผลิตไฟฟ้าต่างๆ เท่านั้น แต่ยงัช่วยลดการสูญเสีย
และการสูญเปล่าจากการส่งและจาํหน่ายไฟฟ้า และการแปลงไฟฟ้า ตลอดเสน้ทางการจดัหาไฟฟ้าตั้งแต่เช้ือเพลิงไปถึงการ
ผลิตไปจนถึงการส่งไปยงัผูบ้ริโภคปลายทางอีกดว้ย  และยงัช่วยประหยดัหรือชะลอการลงทุนในระบบส่งและจาํหน่าย
ไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้งินลงทุนอีกกวา่ร้อยละ 40 เพิม่เติมจากงบลงทุนการผลิตไฟฟ้า6 

แผนพีดีพี 2010 ไดพ้จิารณาถึงเร่ืองการประหยดัท่ีจะไดจ้ากการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่โครงการเดียวท่ีอยูใ่น
แผนกล่าวคือโครงการเปล่ียนหลอดไฟ T5 ซ่ึงประมาณการว่าจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าไดร้้อยละ 0.3 ภายในปี 2573  แต่
ปริมาณดงักล่าวถือวา่เลก็นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัศกัยภาพท่ีสามารถทาํไดจ้ริง และเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีทาํกนัอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ 
ทัว่โลก  แผนภูมิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการลงทุนในดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในภูมิภาคแปซิฟิก
ตะวนัตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกากบัประเทศไทย  ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงมากในการเพิม่การลงทุนในเร่ืองการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีถกูท่ีสุดและสะอาดท่ีสุดในการตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า 

 

                                                                 

5  การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Side Management หรือ DSM) เป็นอีกช่ือหน่ึงของการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหมายถึงการ
จัดการกับความต้องการไฟฟ้าใน “ด้านอุปสงค์” หรือด้านของการใช้ไฟฟ้าโดยการลดหรือย้ายโหลด ไม่ได้จัดการกับ “ด้านอุปทาน” โดย
การสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึน้   

6  ตัวอย่างเช่น ในแผนพฒันากาํลังการผลิตไฟฟ้า 2553 งบลงทุนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการส่งไฟฟ้าทาํให้ต้องเพ่ิมงบลงทุนจากงบลงทุนการ
ผลิตไฟฟ้าอีกถึงร้อยละ 40 (ท่ีมา กฟผ., แผนพัฒนากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 2553)  นอกจากนี ้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) กมี็แผนและงบลงทุนในระบบการแจกจ่ายไฟฟ้าของตนเองท่ีสอดคล้องกับแผนการขยายตัวในแผนพัฒนากาํลงัการผลิตไฟฟ้า 
2553 อีกด้วย   
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PDP 2010 (ประเทศไทย) มลรัฐแปซิฟคตะวันตกเฉียงเหนือ 
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ที่มา: Tom Eckman, Northwest Power and 
Conservation Council, 2009.

ที่มา: สไลด์แผ่นที่19, สมมติฐานและภาพรวมร่าง
แผน PDP 2010, 17 กุมภาพันธ์ 2553.
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17feb2553/assumptions-PDP2010.pdf

ประหยัดได้เพียง
แค่ 3% ของความ

ต้องการ

แผนภูมิที ่4: บทบาหทของการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ/การจัดการด้านการใช้พลงังาน (EE/DSM) ในการวางแผน

กจิการพลงังาน : เปรียบเทยีบภูมภิาคแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย  แกน y ในทัง้สอง

กราฟน้ันตรงกนั  ในแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือมาตรการ EE/DSM  ยงัคงได้รับการพจิารณาว่าเป็นวธีิทีถู่กทีสุ่ดและสะอาด

ทีสุ่ดในการจดัหาพลงังาน แม้ว่าจะมีใช้มาตรการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพอย่างประสบความสําเร็จมานานถงึ 30 ปี

แล้วกต็าม  ใน “แผนพลงังานไฟฟ้าและการอนุรักษ์ตะวนัตกเฉียงเหนือ ฉบบัที่ 6” ซ่ึงเป็นฉบับล่าสุด (Northwest Power 

Planning Council 2010) มีการใช้การลงทุนในเร่ือง EE/DSM เพือ่ตอบสนองความต้องการพลงังานทีเ่พิม่ขึน้ได้ประมาณ

ร้อยละ 85   ในทางกลบักนั แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้า 2553 ของประเทศไทยกลบัรวมเอาการประหยดัพลังงานสะสม

ไว้เพยีงร้อยละ 0.3 ทั้งที่มศัีกยภาพสูงมาก 

 
Foran, Du Pont  และคณะ (2009) ไดศึ้กษาวา่ประเทศไทยจะสามารถเพิม่การประหยดัไฟฟ้าใหไ้ด ้14,000 GWh/ปี ภายในปี 
2569 ไดอ้ยา่งไรดว้ยมาตรการการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในภาคท่ีอยูอ่าศยัโดยมุ่งเป้าไปท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น
หลกัหา้ประเภท  สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี จะสามารถประหยดัไฟฟ้าร้อยละ 28 ของการใชไ้ฟฟ้าปกติไดภ้ายใน 20 ปี 
โดยวิธีง่ายๆ เช่น การเพิ่มมาตรฐานการประหยดัไฟของเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ พดัลม หมอ้หุงขา้ว และหลอดประหยดัไฟ 
(compact fluorescent lamps – CFLs) 

โอกาสในการประหยดัไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยย์ิง่มีมากกวา่ในภาคครัวเรือน  ซ่ึงโอกาสเหล่าน้ีปรากฏ
อยูใ่นแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี ของรัฐบาล (ตารางท่ี 5) ซ่ึงตั้งเป้าวา่จะประหยดัพลงังานต่อปีใหไ้ดเ้กือบ 70,000 กิกะวตัต์
ชัว่โมงภายในปี 2573  ในปริมาณ 70,000 กิกะวตัตช์ัว่โมงน้ี ตวัเลขสาํหรับภาคครัวเรือนประมาณ 19,000 กิกะวตัตช์ัว่โมง/ปี 
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กถื็อวา่สอดคลอ้งกบัตวัเลขประมาณการสาํหรับปี 2569 ของ Foran และ Du Pont  

 

ตารางที่ 6: เป้าการประหยดัพลังงานของรัฐบาล  รัฐบาลได้อนุมตัิแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เมือ่เดอืนเมษายน 2553  แผนนี้

ต้ังเป้าให้มกีารประหยดัไฟฟ้าปีละเกอืบ 70,000 กกิะวตัต์ช่ัวโมง หรือร้อยละ 20 ของไฟฟ้าทีใ่ช้ทัง้หมดภายในปี 2573 (ทีม่า: 

(Energy 2011) และ (Foongthammasan, Tippichai et al. 2011) 

แผนพัฒนากาํลังการผลิตไฟฟ้า 2553 ไม่ได้กล่าวถึงแผนอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี เพราะแผนอนุรักษ์พลงังานได้รับการอนุมติั
หลงัแผนพัฒนากาํลงัการผลิตไฟฟ้า เพ่ือท่ีจะให้มีความสอดคล้องกนัในแผนพลงังานฉบับต่างๆ ของรัฐบาล แผนแผนพีดีพี 
2012 ท่ีผู้ เขียนเสนอนีไ้ด้รับเอาเป้าการประหยดัร้อยละ 20 จากการบริโภคไฟฟ้าฐาน (ค่าพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าท่ีปรับแล้ว) 
สาํหรับปี 2573 มาใช้เป้าร้อยละ 20 นีส้อดคล้องกับเป้าโดยรวมในการประหยดัไฟฟ้าสาํหรับภาคส่วนต่างๆ ท่ีกาํหนดไว้ใน
แผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี 

 

พลงังานหมุนเวียน 

ตามระเบียบเร่ืองการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer – VSPP) 
นิยามของ “พลงังานหมุนเวียน” คือไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนมาจากพลงังานแสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ กากหรือเศษเหลือใช ้
(ขยะมูลฝอย ภาคเกษตร หรือกากจากกระบวนการทางอตุสาหกรรม) ไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็และขนาดเลก็มาก พลงัคล่ืน
ทะเลหรือมหาสมุทร และพลงัจากใตภิ้ภพ (สนพ. 2549)  ปัจจุบนัน้ีไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนส่วนใหญ่ของไทยผลิตข้ึนภายใต้
โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเลก็มาก (VSPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายยอ่ย (SPP) ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ผูด้าํเนินการผลิตเอกชนผลิตและขายไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้า โดยไดรั้บราคาพลงังานหมุนเวียนอตัราพิเศษสาํหรับแต่ละ
เทคโนโลย ี

 ขายเขา้ระบบแลว้ (MW) ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ (MW) 

 VSPP SPP VSPP SPP 

ชีวมวล 783 614 1961 5 

ก๊าซชีวภาพ 70 0 126 0 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 67 0 2020 90 

ขยะมูลฝอย 39 0 130 0 

พลงันํ้ าขนาดเลก็ 1 13 6 0 

เป้าหมาย เป้าหมายในส่วนไฟฟ้า*
ภาคเศรษฐกจิ ความรอ้น ไฟฟ้า รวม ทีต่ ัง้ ในปี 2573

ktoe GWh  ktoe ktoe GWh  
ขนส่ง 16,250  ‐  16,250  13,400   ‐ 
อุตสาหกรรม 10,950  33,500  13,790  11,300  27,451 
อาคารธุรกจิขนาดใหญ่ 410  27,420  2,740  2,300  23,017 
อาคารธุรกจิขนาดเล็กและบา้นอยูอ่าศยั 1,690  23,220  3,670  3,000  18,981 

รวม 29,300  84,140  36,450  30,000  69,251 

*คํานวนโดยใชส้มมตฐิานว่าเป้าหมายในภาคไฟฟ้าเป็นสัดส่วนเดยีวกับเป้าหมายรวม 20%

ศกัยภาพทางเทคนคิ
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ลม 0.4 0 72 267 

อ่ืนๆ 0 54 0 0 

รวม 1017 681 4260 362 

รวมทั้งหมด 1698 4622 

ตารางที่  7: ปริมาณพลังงานหมุนเวยีนจาก VSPP และ SPP ที่เข้าระบบแล้ว และทีล่งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว 

ณ เดอืนกนัยายน 2554  รวบรวมจากข้อมูลใน http://www.eppo.go.th/power/data/index.html 

 
จนถึงปัจจุบนัน้ี ประมาณร้อยละ 82 หรือ 1,397 เมกะวตัตจ์ากทั้งหมด 1,698 เมกะวตัต ์ ของพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยูใ่น
ระบบจริงในไทยนั้นเป็นพลงังานชีวมวล โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลยงัมีมากถึงเกือบคร่ึงหน่ึงของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียนท่ีไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements – PPAs) แลว้ แต่ยงัไม่ไดก่้อสร้าง
โรงไฟฟ้า (ตาราง 6)  แหล่งชีวมวลท่ีหามาใชไ้ดง่้ายในประเทศไทย ซ่ึงกคื็อของเสียอุตสาหกรรมเกษตรจากโรงงานนํ้ าตาล 
โรงสีขา้วขนาดใหญ่ และโรงเล่ือยไม ้นั้นส่วนใหญ่ถูกนาํมาใชผ้ลิตไฟฟ้าแลว้ ดงันั้นกิจการไฟฟ้าจากชีวมวลจึงไม่น่าจะมี
การเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ส่วนพลงังานแสงอาทิตยก์าํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว  กาํลงัไฟฟ้าโดยรวมจากพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น
เพิม่ข้ึนเกือบจะเท่าตวัทุกๆ หกเดือน แต่กระนั้นก็ยงัถือเป็นปริมาณเพียงร้อยละ 3.9 ของกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียน
ทั้งหมด  จากพลงังาน 2100 เมกะวตัตท่ี์มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ พลงังานแสงอาทิตยอ์าจจะแซงหนา้พลงังาน
ชีวมวลในแง่กาํลงัการผลิตได ้โดยเฉพาะจากการท่ีราคาแผงโซล่าร์ลดลงอยา่งมากเม่ือไม่นานมาน้ี7 

ขอ้จาํกดัสาํคญัของพลงังานหมุนเวียนโดยรวม และโดยเฉพาะของพลงังานแสงอาทิตย ์นั้นไม่ใช่เร่ืองทางเทคนิค แต่เป็นผล
ของการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีท่ีทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในนโยบาย  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติไดมี้มติ8 ใหพ้กัการรับคาํร้องขอขายไฟฟ้าจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์  กรณี
โครงการพลงังานแสงอาทิตยย์ืน่คาํร้องขายไฟฟ้าแลว้อยูร่ะหวา่งรอการพิจารณาใหล้ดส่วนเพิม่อตัรารับซ้ือไฟฟ้า  ใหมี้การ
วางหลกัคํ้าประกนัสาํหรับโครงการท่ียืน่เสนอขายไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน  และใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (ต่อไปเรียก คณะกรรมการบริหารมาตรการฯ) เพื่อกาํกบัดูแลใหก้ารส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเป็นไปตามนโยบาย 

การเปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ีทาํใหก้ารพฒันาพลงังานหมุนเวียนล่าชา้ลง แต่ส่ิงท่ีแยท่ี่สุดกคื็อการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
มาตรการฯ  สมาชิกคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ส่วนใหญ่มาจากการไฟฟ้าฯ และรัฐบาล  ในการกาํกบัดูแลโครงการ
พลงังานหมุนเวียน “ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย” นั้นมีปัญหาสาํคญัท่ีวา่ คณะกรรมการฯ ขาดการตรวจสอบสาธารณะ อีกทั้ง

                                                                 

7 Berkeley Lab (2011). “Installed Cost of Solar Photovoltaic Systems in the U.S. Declined Significantly in 2010 and 
2011” 15 September. http://newscenter.lbl.gov/news‐releases/2011/09/15/tracking‐the‐sun‐iv/ 

8 การเปล่ียนแปลงสาํคัญๆ ทางนโยบายเหล่านีอ้้างความชอบธรรมโดยการแสดงความกังวลถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคจากค่า
ไฟฟ้าท่ีสูงขึน้ และข้อกงัวลว่าสัญญาพลงังานหมนุเวียนบางประเภทอาจทาํให้เกิดการเกง็กาํไรได้ (2553)  ทว่า ตัวผู้บริโภค
เองกลบัยังไม่ได้แสดงความไม่พอใจหรือความกังวลว่าพลงังานหมนุเวียนจะทาํให้ค่าไฟฟ้าสูงขึน้เลย 
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องคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ีท่ีขาดการแยกแยะระหวา่งการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดูแล และการประกอบการ 
ก่อใหเ้กิดความสับสนซํ้ าซอ้น ไม่ชดัเจน ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และยงัอาจเ)นช่องทางใหเ้กิดการแซกแทรงทาง
การเมืองอีกดว้ย ทาํใหเ้กิดขอ้กงัขาวา่กระบวนการของคณะกรรมการฯ นั้นเป็นประโยชน ์เป็นธรรมและปลอดจาก
ผลประโยชนข์องภาคธุรกิจและจากการแทรกแซงของนกัการเมืองหรือไม่9 (ศรัญญา 2554; กรุงเทพธุรกิจ, 2553)  ไม่มีแนว
ปฏิบติัท่ีชดัเจนวา่โครงการใดจะไดรั้บการพิจารณาก่อน และโครงการใดจะไดรั้บอนุญาตให ้“ลดัคิว” ได ้ทาํใหเ้กิดช่องวา่ง
ในการแสวงหาประโยชนข์องผูท่ี้มีอาํนาจในการอนุมติัโครงการ 

กฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ไดเ้พิ่มข้ึนมา ทาํใหโ้ครงการตอ้งผา่นการพิจาณา “รับ/ไม่รับ” ของคณะ
กรรมการฯ ดว้ยเหตุผลรองรับท่ีไม่ไดมี้ความเป็นอตัวิสยั เช่น การประเมินของคณะกรรมการฯ วา่โครงการท่ีเสนอนั้นมี
สถานะทางการเงินเช่นไร  ยิง่ไปกวา่นั้น คาํร้องหลายโครงการกถ็ูกเตะถ่วงเน่ืองจากไม่มีการกาํหนดระยะเวลาชดัเจนว่า
คณะกรรมการบริหารมาตรการฯ จะใชเ้วลาดาํเนินการพิจารณาคาํร้องไดน้านเท่าใด  เน่ืองจากโครงการต่างๆ ตอ้งพึ่งพาเงินกู้
จากธนาคารและนกัลงทุนหุน้ส่วนใหต้รงจงัหวะเวลา ความล่าชา้และความไม่แน่นอนเช่นน้ีจึงมกัจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อ
โครงการ 

ในขณะท่ีเขียนรายงานฉบบัน้ี ยงัไม่มีการรับคาํร้องโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หม่ และตั้งแต่ท่ีคณะ
กรรมการบริหารมาตรการฯ เร่ิมดาํเนินงานมา มีโครงการพลงังานหมุนเวียนเพียงไม่ก่ีโครงการท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชนิดอ่ืนท่ีผา่น
การพิจารณาไปถึงขั้นการทาํสญัญาซ้ือไฟฟ้า 

แมจ้ะไม่มีการตอบรับรับคาํร้องโครงการใหม่ๆ แต่กมี็โครงการพลงังานแสงอาทิตย(์ขนาดใหญ่) รวมกาํลงัผลิต 2100 เมกะ
วตัต ์และอีก 2500 เมกะวตัตข์องพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บลญัญาซ้ือขายแลว้กาํลงัเดินหนา้ก่อสร้างต่อ  นอกจากน้ี ยงั
มีการเกง็กาํไรซ้ือสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ลงนามแลว้กนัอยา่งคึกคกั โดยมีรายงานวา่สัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้านั้นมีราคาสูงกวา่หน่ึงลา้นบาทต่อเมกะวตัตที์เดียว 

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า 2553-2573 กาํหนดใหใ้นช่วงระหวา่งปี 2554 และ 2573 มีพลงังานหมุนเวียนใหม่สะสม 4617 เม
กะวตัต ์ ปริมาณน้ีนอ้ยกวา่ 4622 เมกะวตัตข์องโครงการพลงังานหมุนเวียนท่ีเดินเคร่ืองแลว้รวมกบัโครงการใหม่ท่ีลงนาม
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ณ เดือนกนัยายน 2554  ดงันั้นตวัเลขของแผนพีดีพ ี2010 จึงค่อนขา้งตํ่า
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาประกอบวา่การก่อสร้างและการทดสอบระบบของโครงการ VSPP หรือ SPP นั้นใชเ้วลานอ้ย
กวา่สองปี อีกทั้งราคาของไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ ก็กาํลงัลดลงดว้ย 

อยา่งไรกต็าม เพื่อใชต้วัเลขแบบอนุรักษนิ์ยมในการวิเคราะห์ แผนพีดีพี 2012 รับเอาค่าประมาณการกาํลงัผลิตจาก SPP และ 
VSPP พลงังานหมุนเวียนรายใหม่ตามท่ีกาํหนดในแผนพีดีพี 2010 มาใช ้ แมว้า่กลทางฝ่ายนโยบายในปัจจุบนัจะมีความไม่

                                                                 

9 กรุงเทพธุรกิจ 2553. “เลง็เคาะโครงการผลิตไฟฟ้าหมนุเวียนเพ่ิม เอกชนโวยไม่เป็นธรรมเตรียมย้ายฐานหนี,”  Bangkok  
Business News (9 พฤศจิกายน 2553), 
http://www.bangkokbiznews.com/2010/11/09/news_31895578.php?news_id=31895578 (เข้าถึงเม่ือ สิงหาคม 2554); 
ศรัญญา ทองทับ. 2554. “ธรรมาภิบาลในกิจการพลงังาน..มีไหม?” กรุงเทพธุรกิจ (21 กมุภาพันธ์ 2554), 
http://bit.ly/eZTLws (เข้าถึงเม่ือสิงหาคม 2554) 
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แน่นอน ตวัเลขน้ียงัถือวา่เป็นการประเมินปริมาณพลงังานหมุนเวียนขั้นตํ่าท่ีจะเขา้สู่ระบบภายในปี 2573  เราจะสามารถใช้
ประโยชนจ์ากพลงังานหมุนเวียนไดม้ากกวา่น้ีหากรัฐจกัการกบัอุปสรรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

คาํถามหน่ึงท่ีจะตอ้งหาคาํตอบใหไ้ดก้คื็อ จะประเมินค่ากาํลงัผลิตพึ่งได ้ (dependable capacity) ของพลงังานหมุนเวียนใน
พีดีพีอยา่งไร  กาํลงัการผลิตพึ่งไดห้มายถึงระดบักาํลงัการผลิตท่ีสามารถมัน่ใจไดว้า่จะมีการจ่ายไฟฟ้าไดพ้อตามความ
ตอ้งการไฟฟ้า  เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนบางชนิดสามารถกกัเกบ็เช้ือเพลิง (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ) ไวไ้ด ้ส่วนบางประเภท
ผลิตเป็นช่วงๆ (แสงอาทิตย ์ลม)  ทว่า มีปัจจยัหน่ึงท่ีเราตอ้งคาํนึงถึงก็คือ ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยนั้นมี
ปัจจยัหลกัมาจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ ทาํใหมี้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงในวนัท่ีแดดจดัและอากาศ
ร้อน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดสู้งสุดเช่นกนั  การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย(์ซ่ึงไม่ตอ้งมีช้ินส่วนเคล่ือนไหวและอินเวอร์ตเตอร์ทาํงานคู่ขนาน)สามารถพึ่งพาไดม้ากกว่าโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง
ฟอสซิลในช่วงความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดยามท่ีมีแดดจดัและอากาศร้อน  

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการพิจารณาเร่ืองกาํลงัการผลิตพึ่งไดเ้ป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีโรงไฟฟ้าจาํนวนมากทาํงานพร้อม
กนั  การไฟฟ้าคุน้เคยกบัความคิดท่ีวา่แมผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหลายพนัรายจะเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่พร้อมกนัและการไฟฟ้าไม่
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการใชร้ายบุคคลได ้แต่เม่ือดูในภาพรวมแลว้ สามารถประมาณการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าราย
ชัว่โมงหรือรายวนัได ้ ในทาํนองเดียวกนั การผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนจาํนวนมากรายกส็ามารถคาดการณ์กาํลงัผลิต
ไฟฟ้าพึ่งไดโ้ดยรวมเช่นกนั แมว้า่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงอาจจะไม่เดินเคร่ืองสมํ่าเสมอตลอดเวลากต็าม 

 

แผนพีดีพี 2010 กาํหนดสดัส่วนกาํลงัการผลิตพึ่งไดข้องพลงังานหมุนเวียนไวด้งัในตารางท่ี 7  ในแผนพดีีพ ี2012 เราใช้
ตวัเลขเดียวกนัตามแผนพดีีพี 2010  แต่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งตํ่า โดยเฉพาะในกรณี
พลงังานแสงอาทิตย ์อาจทาํใหก้ารคาํนวณคุณูปการของพลงังานหมุนเวียนในการลดความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดตํ่ากวา่ความ
เป็นจริง  เราเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการวิจยัเพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองกาํลงัการผลิตพึ่งไดท่ี้มีประสิทธิภาพของพลงังาน
หมุนเวียนในประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรผนัในความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในแต่ละฤดูและ
ในช่วงกลางวนั  เน่ืองจากพลงังานหมุนเวียนมีส่วนช่วยทดแทนการผลิตไฟฟ้าเพิม่ใหม่ดงัท่ีกาํหนดไวใ้นพีดีพี ทาํให้
สมมติฐานเร่ืองกาํลงัการผลิตพึ่งไดจึ้งสาํคญัเท่าๆ กบัการคาดการณ์จาํนวนเมกะวตัตข์องกาํลงัการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้ 

พลงังานหมนุเวยีน กําลงัผลติพึง่ได ้
ชวีมวล 40% 

ชวีมวล (แกลบ) 70% 
กา๊ซชวีภาพ 21% 

พลงังานแสงอาทติย ์ 21% 
ลม 5% 

พลงังานน้ําขนาดเล็ก 40% 
ขยะ 20% 

*ท่ีมา: EPPO, http://www.eppo.go.th/power/pdp/page-7.html, 2010 

ตารางที่ 8: กาํลงัการผลติพึง่ได้ของพลงังานหมุนเวียนทีใ่ช้ในแผนพดีพี ี2010 และแผนพดีีพ ี2012 

การผลติพลงัไฟฟ้าและความร้อนร่วมทีม่ปีระสิทธิภาพสูง (Cogeneration หรือ “โคเจนเนอเรช่ัน”) 



 

25 

 

2

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ คือโรงไฟฟ้าท่ีผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อนท่ีมีประโยชนไ์ปพร้อมกนั  โดยทัว่ไปหมายถึงการใช้
ประโยชนจ์ากกระบวนการผลิตทั้งในรูปของความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั ปกติในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทัว่ไป ความร้อนท่ี
เป็นผลพลอยไดจ้ะถูกปล่อยเสียเปล่าไปทางหอหล่อเยน็หรือแม่นํ้ าหรือนํ้าทะเล  การผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่นาํความร้อนท่ี
เสียเปล่าน้ีมาใชป้ระโยชน ์ทาํใหส้ามารถช่วยประหยดัเช้ือเพลิงไดจ้าํนวนมากเม่ือเทียบกบัการใชเ้ช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ากบัผลิต
ความร้อนอุตสาหกรรมแยกกนั 

วิธีการแบบทัว่ไปในการแยกการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนยอ์อกจากความร้อนและ/หรือไอนํ้ าท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต มี
ประสิทธิภาพรวมประมาณร้อยละ 30 ถึง 50  ส่วนระบบโคเจนเนอเรชัน่สามารถมีประสิทธิภาพไดถึ้งร้อยละ 90  การผลิต
แบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการผลิตแบบกระจายศนูย ์(decentralized generation) ยงัช่วยลดความสูญเสีย
จากการส่งไฟฟ้าไปตามระบบสายส่งไดเ้น่ืองจากอยูใ่กลก้บัอุตสาหกรรมหรือกิจการพาณิชยท่ี์ใชท้ั้งไฟฟ้าและความร้อน 

ประเทศไทยมีโอกาสอยา่งสาํคญัในการร่วมผลิตทั้งความร้อนในอุตสาหกรรมและความเยน็ในโรงแรมขนาดใหญ ่
หา้งสรรพสินคา้ และอาคารราชการ  ตวัอยา่งท่ีหลายคนอาจคุน้เคยดีคือสนามบินสุวรรณภูมิท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงความเยน็ของ
อาคารผูโ้ดยสารหลกัและอาคารรอบๆ ทั้งหมดมาจากระบบทาํความเยน็ส่วนกลางท่ีใชไ้อนํ้า “ของเหลือใช”้ จากระบบโค
เจนเนอเรชัน่ ขนาด 52 เมกะวตัต ์ท่ีผลิตไฟฟ้าใหก้บัทั้งสนามบิน 

Menke และคณะ (2006) ไดศึ้กษาตลาดระบบทาํความความเยน็ส่วนหน่ึง และไดช้ี้วา่ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ในระดบั VSPP 
ขนาดตั้งแต่ 400 กิโลวตัตถึ์ง 10 เมกะวตัตท่ี์ผลิตไอนํ้ าและไฟฟ้าเพื่อสนองความตอ้งการใชค้วามเยน็ในอาคารพาณิชยท์ั้ง
หา้งสรรพสินคา้ใหม่ๆ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลยั มีศกัยภาพรวมถึง 3500 เมกะวตัต ์(Menke, 
Gvozdenac et al. 2006)  ระบบโคเจนเนอเรชัน่เพือ่ผลิตความเยน็นั้นยงัมีประโยชนใ์นดา้นการลดความตอ้งการไฟฟ้าได้
อยา่งมาก โดยการลดความตอ้งการไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศแบบเดิมในอาคารเหล่าน้ี  ผลต่อการลดการใชไ้ฟฟ้าแมจ้ะ
ไม่ไดค้าํนวณออกมาในการศึกษาน้ี แต่กน่็าจะอยูใ่นระดดัท่ีมีนยัสาํคญั และควรอยา่งยิง่ท่ีจะมีการศึกษาต่อไป 

ปัจจุบนัน้ีมีเพียงโครงการโคเจนเนอเรชัน่ ของ VSPP หกรายเท่านั้นท่ีเขา้ระบบ โดยมีกาํลงัผลิตสะสมรวม 39 เมกะวตัต ์ เป็น
ท่ีน่าสนใจวา่โครงการส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโครงการใชค้วามร้อน (โรงงานกระดาษ โรงงานอบแหง้และอดัเมด็ชีวมวล 
โรงงานเซรามิค) และไม่ใช่การทาํความเยน็อยา่งท่ี Menke และคณะไดศึ้กษาศกัยภาพไว ้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ายงัมีศกัยภาพการ
ผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ ขนาดเลก็อีกมากในประเทศไทยท่ียงัไม่ไดมี้การนาํมาใชป้ระโยชนห์รือยงัไม่มีการศึกษา 

แมว้่าจะมีศกัยภาพและมีความสนใจจากผูป้ระกอบการเอกชนอยา่งมาก การลงทุนใน โครงการ SPP แบบโคเจนเนอเรชัน่ใน
ประเทศไทยกลบัซบเซาในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2549 มีโครงการ SPP โคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิล 27 โครงการท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ รวมกาํลงัผลิต 2980 เมกะวตัต ์ ในปี 2554 จาํนวนมีโครงการเพิ่มข้ึนอีก
เพยีงสองโครงการ รวมเป็น SPP 29 ราย รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 3377 เมกะวตัต ์

มติ ครม. เม่ือเดือนสิงหาคม 255210 และพฤษภาคม 255311 กาํหนดให ้กฟผ. เปิดรับการผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่เพิ่ม 2000 
และ 1500 เมกะวตัตต์ามลาํดบั  ณ เดือนกนัยายน 2554 มีโครงการ SPP โคเจนเนอเรชัน่อีก 32 โครงการท่ีไดล้งนามใน
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมกาํลงัผลิต 3790 เมกะวตัต ์และโครงการอีก 24 โครงการท่ีไดรั้บการตอบรับซ้ือแต่ยงัไม่ไดล้งนาม
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมกาํลงัผลิตอีก 2835 เมกะวตัต ์ เม่ือรวมกนัแลว้ โครงการท่ีอยูใ่นกระบวนการและไดรั้บอนุญาตแลว้
หรือไดล้งนามในสัญญาซ้ือไฟฟ้าแลว้ มีกาํลงัผลิตรวมกนั 6624 เมกะวตัต ์

                                                                 

10  http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc‐127.htm#3 
11  http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc‐132.htm#12 
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ประเภทของโครงการ MW  โครงการ  

ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้  3790  SPP  
ไดรั้บการตอบรับการรับซ้ือจากการไฟฟ้าแต่ยงัไม่ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  2835  SPP  
โครงการโคเจนเนอเรชัน่ท่ีผลิตไฟฟ้าร่วมกบัความร้อนท่ีไปใชใ้นระบบผลิตความเยน็ใหม่ 
ขนาดตํ่ากวา่ 10 MW (ศึกษาโดย Menke และคณะ 2006)  

3500  VSPP  

การเติบโตในโอกาสร้อยละ 0.9 ต่อในในช่วง 18 ปีขา้งหนา้ 1700 SPP+VSPP  
VSPP รายใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิค กระดาษ ชีวมวลอดัเมด็ และอ่ืนๆ  (ไม่ไดน้บั)  VSPP  

รวม 11825   
 
ตารางที่ 9: โครงการผลติไฟฟ้าแบบทีโ่คเจนเนอเรช่ันที่อยู่ระหว่างการดาํเนินการหรือมศัีกยภาพและความเป็นไปได้ในเชิง

พาณิชย์ในประเทศไทย 

 

ในแผนพีดีพ ี2012 ไดก้าํหนดใหมี้กาํลงัผลิตไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ใหม่เพิ่มข้ึนรวม 11,825 เมกะวตัตภ์ายในปี 2573 
จากท่ีแผนพดีีพี 2010 กาํหนดไวเ้พียง 7,137 เมกะวตัต ์ โดยกาํลงัผลิตจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ในแผนพีดีพี 2012 มีท่ีมา
ดงัน้ี: 

1) โครงการท่ีไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหรือไดรั้บการตอบรับจากการไฟฟ้าแลว้มีกาํลงัผลิตรวม 6,624 เม
กะวตัต ์ณ เดือนกนัยายน 2554   

2) งานศึกษาของ Menke ช้ีวา่มีโครงการโคเจนเนอเรชัน่ประเภทระบบทาํความเยน็ ขนาดเลก็ (ขายไฟไม่เกิน 10 เม
กะวตัต)์ ท่ีมีความเป็นไปไดท้างพาณิชย ์ณ ปี 2549 รวม 3,500 เมกะวตัต ์ 

3) ถา้เรามีสมมติฐานวา่โอกาสในการลงทุนโครงการโคเจนเนอเรชัน่สาํหรับทาํความเยน็จะโตตามเศรษฐกิจ  
ศกัยภาพของโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางพาณิชยก์จ็ะเพิ่มข้ึนตามเป็นสดัส่วนกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงจากปี 2549 จนถึงปัจจุบนั เศรษฐกิจไดเ้ติบโตข้ึนร้อยละ 29 และจะขยายตวัต่อไป เพือ่เป็นการประเมินขั้นตํ่า เรา
ไดใ้ชอ้ตัราการเพิ่มของศกัยภาพโครงการท่ี ในปีปัจจุบนัไดข้ยายตวัถึงร้อยละไม่เกิน 0.9 ต่อปี คิดเป็นอตัราเพิม่รวม
ร้อยละ 16.7 หรือ 1700 เมกะวตัตใ์นช่วง 18 ปีขา้งหนา้ 

4) ในส่วนของโครงการใหม่ประเภทใชค้วามร้อนขนาดเลก็ (<10 MW) ในอุตสาหกรรมกระดาษ เซรามิค ชีวมวล
อดัเมด็ และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ มีความเป็นไปไดแ้ละควรทีการสนบัสนุนและศึกษาเพ่ิมเติม แต่ในท่ีน้ีไม่ไดน้าํมา
บรรจุในแผนพีดีพี 2012 

การขยายท่อส่งก๊าซเพือ่รองรับการเติบโตของโรงฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน 

การเติบโตของโครงการโคเจนเนอเรชัน่ ดงัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นเป็นการคาดการณ์บนฐานของเครือข่ายท่อส่งและจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู ่ โอกาสในการการเติบโตของการลงทุนโครงการโคเจนเนอเรชัน่ จะยิง่เพิม่สูงข้ึนไปอีกหากเครือข่าย
ท่อก๊าซธรรมชาติมีขยายตวั  ณ ปี 2553 ความยาวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยอยูท่ี่ 3,372 กิโลเมตร โดย 
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1,975 กิโลเมตรอยูน่อกฝ่ัง และอีก 1,397 กิโลเมตรอยูบ่นแผน่ดิน  ส่วนท่อจาํหน่ายก๊าซนั้นพาดผา่นสิบจงัหวดัเป็นระยะทาง
รวม 920 กิโลเมตร  ท่อจาํหน่ายก๊าซแยกออกจากแนวท่อส่งก๊าซเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่กลก้รุงเทพฯ และ
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ปทุมธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ อยธุยา และราชบุรี  ณ ปี 2555 เครือข่ายท่อจาํหน่ายก๊าซน้ี
กาํลงัขยายตวัไปเป็น 1,650 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จงัหวดั12 

บริษทั ปตท. จาํกดั มหาชน ซ่ึงเป็นผูผ้กูขาดก๊าซธรรมชาติ เป็นผูจ้ดัซ้ือ ส่ง และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแต่เพียงผูเ้ดียว (มี
ยกเวน้เพียงไม่ก่ีกรณี)  แมเ้ครือข่ายท่อส่งก๊าซจะขยายกวา้งข้ึน แต่การท่ีบุคคลท่ีสามหรือผูป้ระกอบการรายอ่ืนไม่สามารถ
เขา้ถึงเครือข่ายท่อส่งก๊าซของปตท.ได ้เป็นอุปสรรคต่อทั้งการขยายตวัของเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ และการแข่งขนัดา้นราคา 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของโครงการโคเจนเนอเรชัน่ ได้13 

 

การยดือายุโรงไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Plant life extension and Repowering) 

ภายในช่วงระยะเวลาของแผนพีดีพี 2010 (ตั้งแต่ปี 2553-2573) ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หลายแห่งท่ีจะถึงวนัหมดอายกุารใชง้านท่ีออกแบบไวห้รือส้ินอายสุญัญาที่นาน 20 หรือ 25 ปี ถา้โรงงานเหล่าน้ีมีการดูแล
รักษาอยา่งดีและ/หรือมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนช้ินส่วนบางช้ิน โรงงานกอ็าจจะสามารถทาํการผลิตต่อไปไดอี้กหลายปี 
คลา้ยๆ กบัการใชร้ถคนัเก่าต่อไปอีกปีหรือสองปีแทนท่ีจะซ้ือรถคนัใหม่  การชะลอการปลดโรงไฟฟ้าออกไปหรือยดือายกุาร
ใชง้านโรงไฟฟ้าน้ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่และส่งผลกระทบทางสังคมนอ้ยกวา่การสร้างโรงไฟฟ้าข้ึนใหม่  และยงัไดป้ระโยชน์
จากการท่ีมีช่วงเวลาระยะเตรียมการสั้น(หรือไม่มีเลย)โดยข้ึนอยูก่บัสภาพของโรงไฟฟ้า  การยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้านั้น
อาจจะไม่ใช่หนทางท่ีดีท่ีสุดเสมอไป (โดยเฉพาะหากโรงไฟฟ้านั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือมกัจะไม่สามารถผลิตไฟได)้ แต่
ในหลายๆ กรณีการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้ากเ็ป็นทางเลือกหน่ึงในการสนองความตอ้งการไฟฟ้าท่ีดูสมเหตุสมผลและ
เป็นส่ิงท่ี กฟผ. กระทาํบ่อยคร้ังท่ีผา่นมา  ตวัเลขของสาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Agency) ช้ีวา่ในทาง
งบประมาณแลว้ การยดือายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูดี่กว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ (ทั้งถ่านหินและก๊าซ) “อยา่ง
มาก” (Blyth 2010) ในธรรมเนียมปฏิบติัท่ีผา่นมา กฟผ.มกัจะชะลอการปลดโรงไฟฟ้าหากยงัสามารถใชก้ารไดอ้ยู ่ไม่วา่จะ
โดยวางแผนไวล่้วงหนา้หรือไม่ไดว้างแผนไวก้ต็าม 

 

ในบางกรณีหรือสถานการณ์ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าอาจเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความคุม้คา่การลงทุนมาก
ท่ีสุด การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Repowering) อาจหมายถึง การยกคร่ืองหมอ้ไอนํ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือกาํลงัการผลิต แลว้แต่ความจาํเป็น สภาพของอุปกรณ์เดิม ตน้ทุนอุปกรณ์และ
ผลการประหยดัเช้ือเพลิงจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความกา้วหนา้ของโลหกรรม ประสิทธิภาพมอเตอร์และเคร่ือง

                                                                 

12  W. Somcharoenwattana, C. Menke, A. Bangviwat, and F. Harahap. “Potential of Decentralized Generation in 
Thailand and Its Contribution” Journal of Sustainable Energy & Environment 1 (2010) 121‐127.  

13 Deunden Nikomborirak.  “Gas in Thailand” Chapter 18 in The Impacts and Benefits of Structural Reforms in 
the Transport, Energy and Telecommunications Sector. APEC 2009. 
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กาํเนิดไฟฟ้า โมเดลการคาํนวณการสนัดาป และการควบคุมโรงไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ ทาํใหมี้โอกาสมากมายในการทาํให้
โรงไฟฟ้าเก่าทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน และไม่ก่อมลพิษ โดยไม่ตอ้งลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 

ในแผนพีดีพ ี2012 เราเลือกการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้าก๊าซในเกา้กรณี (ส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาหา้ปี) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
ขนาดตั้งแต่ 680 – 1910 เมกะวตัต ์โดยเกณฑืการเลือกข้ึนอยูก่บัช่วงจงัหวะเวลาและความตอ้งการของระบบในการรักษา
ความเพยีงพอของกาํลงัการผลิตเป็นหลกั 

การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แทนทีท่ีเ่คยมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว (Brownfield Siting) 

การสร้างโรงไฟฟ้าในท่ีท่ีมีโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้ (Brownfield) หมายถึงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในท่ีท่ีเคยสร้างโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้  
การสร้างโรงไฟฟ้าแทนท่ีโรงไฟฟ้าเดิมท่ีถกูปลดระวางไปแลว้เป็นทางเลือกท่ีประหยดัและมีผลกระทบนอ้ยกวา่การสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ในท่ีท่ีไม่เคยมีโรงไฟฟ้ามาก่อน (greenfield site)  การประหยดัค่าใชจ่้ายนั้นเกิดจากการใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
มีอยูแ่ลว้ เช่น ถนน สายส่ง ท่อก๊าซ หรือตวัแปลงกระแสไฟฟ้า  การสร้างโรงไฟฟ้าในท่ีท่ีมีโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้ยงัมกัจะทาํให้
เกิดการต่อตา้นจากชุมชนนอ้ยกวา่ดว้ย 

 

แผนพีดีพี 2012 ไม่ไดก้าํหนดใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้าแทนท่ีโรงไฟฟ้าเดิมท่ีถกูปลดระวางไปแลว้ แต่เป็นเพียงการเสนอ
ทางเลือกในกรณีท่ีทรัพยากรท่ีระบุอยูใ่นแผนพีดีพี 2012 ไม่เพียงพอเท่านั้น 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน นิวเคลยีร์ และพลงันํา้ขนาดใหญ่ 

แผนพีดีพี 2010 ถือเอาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน พลงังานนิวเคลียร์ เป็นทางเลือกหลกัท่ี
ไดรั้บการพจิารณาก่อน และยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีกระบวนการเจรจาและพิจารณาท่ีแยกออกไปอีก14  
ส่วนแผนพดีีพ ี2012 ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัทางเลือกเหล่าน้ีเน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีมีตน้ทุนสูง มีผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดลอ้มสูง มีความเส่ียงสูง และมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงตํ่า   

การวิเคราะห์ของเราพบวา่ พลงังานนิวเคลียร์และการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือโครงการ
นาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่ นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นต่อการตอบโจทยเ์ร่ืองความมัน่คงทางพลงังานของประเทศไทย 

สมมตฐิานและหลกัการการในการจดัทาํแผนพดีพี ี2012 

เม่ือถูกกลุ่มต่างๆ ตั้งคาํถามเก่ียวกบัทางเลือกเร่ืองโรงไฟฟ้าในแผนพีดีพีฉบบัทางการ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจมกัจะโตก้ลบัว่า 
“แลว้เรามีทางเลือกอะไรล่ะ”  ในมุมมองของผูก้าํหนดนโยบายมกัจะมีสมมติฐานว่า เราจะตอ้งเลือกระหวา่งโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ หรือโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือเข่ือนขนาดใหญ่  แต่การวิเคราะห์ของ

                                                                 

14 โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่เกิดขึน้นอกกระบวนการของแผนพัฒนากาํลงัผลิตไฟฟ้า โดยเป็นผลของการเจรจา
ทวิภาคี(หรือพหุภาคี)ระดับสูง  ในแผนพีดีพีท่ีรัฐบาลไทยจัดทาํขึน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่ท่ีตกลงกันบาง
โครงการได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ  คือไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาระหว่างทางเลือกต่างๆ  แต่กลบัถกูถือว่าเป็น 
“นโยบายของรัฐ” เรียกได้ว่าเป็นข้อตกลงสาํเร็จรูปมาเลยทีเดียว 
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แผนพีดีพี 2012 นั้นมุ่งทา้ทายสมมติฐานท่ีวา่ “เราไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่น้ี”  เป้าหมายของเราคือการสาํรวจทางเลือก
พลงังานอ่ืนๆ ท่ีถูกกวา่และมีผลกระทบนอ้ยกวา่ เพื่อดูวา่ทางเลือกเหล่าน้ีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าท่ี
เพิม่ข้ึนเพ่ือป้อนการพฒันาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีโตข้ึนเร่ือยๆ หรือไม่  และเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ทางเลือกเหล่าน้ี
อาจจะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ในการบรรลุเป้าหมายนโยบายพลงังานของรัฐบาล 

ในส่วนน้ีเราไดร้วมเอาทรัพยากรต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงในส่วนก่อนหนา้น้ีเขา้ไวใ้นการวิเคราะห์ดว้ย เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการพลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนดงัท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นค่าพยากรณ์ท่ีปรับแลว้ของเราในส่วนก่อนหนา้  ในการจดัทาํแผนพีดี
พี 2012 การวิเคราะห์อยูบ่นสมมติฐานหลกัและหลกัการต่อไปน้ี: 

1. วตัถุประสงคห์ลกัคือเพ่ือรักษาความพึ่งไดข้องระบบพลงังาน โดยใชเ้กณฑข์อง กฟผ. เร่ืองการรักษาระดบักาํลงั
ผลิตสาํรอง (กาํลงัการผลิตท่ีเกินความตอ้งการสูงสุด) ไวท่ี้ร้อยละ 15  

2. การพยากรณ์ความตอ้งการถูกปรับใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากข้ึนดงัท่ีไดอ้ภิปรายไวก่้อนหนา้น้ี  เราคาํนวณ
การเติบโตของความตอ้งการในอนาคตโดยอิงจากแนวโนม้เฉล่ียใน 25 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด
เพิม่ข้ึนปีละ 830 เมกะวตัต ์ จากนั้นจึงแปลงความตอ้งการสูงสุดไปเป็นความตอ้งการพลงังาน (หน่วยเป็นกิกะ
วตัต)์ โดยใชค่้าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า (load factor) เดียวกนักบัท่ีใชใ้นแผนพดีีพ ี2010 

3. ในการวางแผนใหต้อบสนองความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึนและทดแทนกาํลงัการผลิตท่ีหมดอายไุป เราใหค้วามสาํคญักบั
มาตรการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังาน การยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแบบโคเจนเนอ
เรชัน่ และพลงังานหมุนเวียน  ในท่ีน้ีเราถือวา่โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในแผนพีดีพี 2010 ท่ีมีประเดน็ขอ้ถกเถียง
ต่อตา้นหรือยงัไม่ไดเ้ร่ิมการก่อสร้างภายในปี 2554 เป็นโรงไฟฟ้าท่ีอาจจะถกูพจิารณาเล่ือนกาํหนดก่อสร้างไป 
หรือยกเลิกไปตามท่ีจาํเป็นเพื่อเปิดทางใหพ้จิารณาแหล่งพลงังานอ่ืนๆ ท่ีสะอาดกวา่ ถูกกวา่ และสอดคลอ้งกบัเป้า
นโยบายมากกวา่  ในส่วนต่อไป เราอภิปรายถึงสมมติฐานเร่ืองการพิจารณาแหล่งพลงังานเหล่าน้ีโดยละเอียด 

สมมติฐานเร่ืองทางเลอืกแหล่งพลงังาน 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ / การจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า (EE/DSM) 

นอกเหนือจากการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีระบุไวใ้นแผนพีดีพี 2010 โดยการเปล่ียนมาใชห้ลอดประหยดัไฟแบบ
ผอม T5 ซ่ึงคาดวา่จะช่วยประหยดัไฟสูงสุด 584 เมกะวตัตแ์ลว้ เรายงัถือวา่มีการประหยดัเพิ่มเติมจากมาตรการสมคัรใจและ
มาตรการบงัคบัต่างๆ ท่ีจะเกิดจากความพยายามร่วมแรงอยา่งจริงใจในการปฏิบติัตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปีของรัฐบาล 
เพือ่ลดการบริโภคไฟฟ้าลงร้อยละ 20 ของความตอ้งการไฟฟ้ารวม (ชุดค่าพยากรณ์ท่ีปรับลดใหส้ะทอ้นความเป็นจริงแลว้) 
หรือ 52,224 กิกะวตัต ์ภายในปี 2573  เป้าและมาตรการต่างๆ ท่ีไดรั้บการเสนอแนะในแผนนั้นเป็นไปไดจ้ริง ทาํไดจ้ริง และ
อยูบ่นฐานของการวิจยัและการวิเคราะห์ตวัเลขขั้นตํ่าโดยคณะนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวาญดา้นนโยบายพลงังาน อีกทั้งไดมี้การ
อนุมติัและใชจ่้ายงบประมาณตามแผนแลว้ แต่จาํตอ้งมีการตรวจวดัผลท่ีชดัเจนและเร่งการดาํเนินการในส่วนของกระทรวง
พลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การกาํหนดมาตรฐานอุปรณ์และอาคาร)เพือ่ใหผ้ลการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าของแผน 
สาํหรับรายละเอียดเร่ืองมาตรการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีรัฐบาลไดอ้นุมติั ดูกระทรวงพลงังาน (2554) และบณัฑิต
และคณะ (2554)  
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ปริมาณไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ากการเปล่ียนมาใชห้ลอด T5 ไดถู้กนาํไปลบออกจากค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของ
ทางการท่ีใชใ้นแผนพีดีพี 2010 แลว้ ในการวิเคราะห์แผนพดีีพี 2012 เราพิจารณามาตรการดา้นการใชพ้ลงังานเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากโครงการหลอดไฟ T5  เราถือว่ามาตรการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังานเป็นเป็นทางเลือกการลงทุน
ทางเลือกหน่ึง  แมว้า่การประหยดัไฟจะเกิดข้ึนในฝ่ังดา้นการใชไ้ฟฟ้า (อุปสงค)์ แต่กส็ามารถเปรียบเทียบกบัทางเลือกการ
ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ ทั้งในแง่ของปริมาณทรัพยากร ตน้ทุน และอ่ืนๆ ดว้ย 

จากตวัเลขการประหยดัพลงังานจากโครงการเปล่ียนหลอดไฟ T5 ในแผนพีดีพี 2010 เราสามารถคาํนวณไดว้า่จะค่าตวั
ประกอบการใชไ้ฟฟ้า (load factor) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 56  ในระบบพลงังานไฟฟ้าของไทยโดยรวมมีค่าตวัประกอบการใช้
ไฟฟ้า อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 75  สาํหรับการศึกษาช้ินน้ี สมมติฐานค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าของมาตรการดา้นการใชแ้ละ
ประสิทธิภาพพลงังานโดยรวมท่ีใชคื้อร้อยละ 60  จากสมมติฐานน้ี เราสามารถแปลงค่าปริมาณท่ีประหยดัไดจ้ากกิกะวตัต์
ชัว่โมงเป็นเมกะวตัต ์ คา่ท่ีประหยดัไดน้ั้นเร่ิมจากศนูย ์(ร้อยละ 0.4 ในปี 2556) และค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไปสู่เป้าการประหยดั
พลงังานร้อยละ 20 โดยเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของปี 2573  ตวัเลขการประหยดัพลงังานหน่วยเป็นกิ
กะวตัตแ์ละเมกะวตัตท่ี์นาํมาหกัลบกบัประมาณการความตอ้งการไฟฟ้าในแผนพีดีพี 2012 แสดงอยูใ่นตารางท่ี 9 

ปี 

ผลการอนุรักษ์พลงังานในแผน PDP2010* ผลการอนุรักษ์พลงังานเพิม่เตมิในแผน PDP 2012 

GWh MW 
รอ้ยละของการใชไัฟฟ้า

รวม GWh MW 

2553 210 43 0%  -   - 

2554 629 129 0%  -   - 

2555 1049 215 0%  -   - 

2556 1678 344 0% 672  128 

2557 2307 473 1% 1,665  317 

2558 2852 584 2% 3,005  572 

2559 2433 498 3% 4,571  870 

2560 1804 369 3% 6,529  1,242 

2561 965 198 4% 8,591  1,634 

2562 1170 240 6% 11,079  2,108 

2563 1170 240 7% 13,525  2,573 

2564 1170 240 8% 16,253  3,092 

2565 1170 240 9% 19,104  3,635 

2566 1170 240 10% 22,255  4,234 

2567 1170 240 11% 25,537  4,859 

2568 1170 240 13% 29,324  5,579 

2569 1170 240 14% 33,451  6,364 

2570 1170 240 15% 37,734  7,179 

2571 1170 240 17% 42,175  8,024 

2572 1170 240 19% 48,113  9,154 

2573 1170 240 20% 52,155  9,923 

*ตวัเลขดงักลา่วนํามาหกัลบจากคา่พยากรณ์ความตอ้งการฬชไ้ฟฟ้า 

ตารางที่ 10: พลังงานประหยดัสะสมจากมาตรการด้านการใช้และประสิทธิภาพพลงังานในแผนพดีพี ี2012 และแผนพดีีพ ี

2010 
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พลังงานหมุนเวียน 
แผนพีดีพี 2012 ไดเ้พ่ิมบรรจุกาํลงัผลิตจากพลงังานหมุนเวียนในปริมาณท่ีเท่ากบัท่ีกาํหนดในแผนพีดีพี 2010 เขา้ไปดว้ย 
ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 10  สมมติฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กาํลงัการผลิตพึ่งได ้(ดูตารางท่ี  1) และปริมาณการผลิต
พลงังานรวม เป็นไปตามท่ีปรากฏในแผนพีดีพี 2010 เช่นกนั15 

กาํลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

  PDP 2010 PDP2012 

ปี กฟผ SPP VSPP รวมกําลงัผลติสะสม กฟผ. SPP VSPP รวมกําลงัผลติสะสม 

2553 465 331 796 465 331 796 

2554 38 425 236 1495 38 425 236 1495 

2555 29 65 162 1751 29 162 1686 

2556 54 181 1986 54 1740 

2557 18 191 2195 18 1758 

2558 14 90 165 2464 14 155 346 2273 

2559 17 225 2705 17 415 2705 

2560 11 228 2943 11 228 2943 

2561 30 173 3146 30 173 3146 

2562 8 170 3323 8 170 3323 

2563 22 188 3533 22 188 3533 

2564 61 133 3727 61 133 3727 

2565 36 287 4050 36 287 4050 

2566 145 4195 145 4195 

2567 146 4341 146 4341 

2568 156 4497 156 4497 

2569 157 4654 157 4654 

2570 168 4822 168 4822 

2571 168 4990 168 4990 

2572 179 5169 179 5169 

2573 179 5348 179 5348 

*แผน PDP2012 บรรจพุลังงานหมนุเวยีนในปรมิาณทีเ่ทา่กบัทีกํ่าหนดไวใ้นแผน PDP2010 

  ยกเวน้บางโครงการอาจมกีารเลือ่นเนือ่งจากประสบความลา่ชา้ 

ตารางที่ 11: กาํลังผลติจากพลังงานหมุนเวยีน หน่วยเป็นเมกะวตัต์ ในแผนพดีพี ี2010 และแผนพดีีพ ี2012 

RE 
PDP 2010 

กําลังผลติพึง่ได ้
ปรมิาณการผลติ ราคารับซือ้** (บาท/kWh) 

MW GWh % คา่ adder รวม ราคาถว่งน้ําหนักเฉลีย่

ชวีมวล*** 2025 0.55 9756.45 78.1%  0.3 3 2.34 

กา๊ซชวีภาพ 121 0.21 222.59 1.8%  0.3 3 0.05 

พลังงานแสงอาทติย ์ 922 0.21 1696.11 13.6%  6 8.7 1.18

ลม 672 0.05 294.34 2.4%  3.5 6.2 0.15 

พลังงานน้ําขนาดเล็ก 69.3 0.4 242.83 1.9%  0.8 3.5 0.07 

ขยะ 157.5 0.2 275.94 2.2%  2.5 5.2 0.11
*ทีม่า:  ผลการศกึษากําลังผลติไฟฟ้าพึง่ได ้โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน, 
http://www.eppo.go.th/power/pdp/page-7.html 3.908 

                                                                 

15 ความแตกต่างเลก็น้อยระหว่างวิธีท่ีแผนพีดีพี 2010 กับแผนพีดีพี 2012 จัดการกับพลงังานหมนุเวียน สะท้อนถึงความล่าช้า
ในการใช้พลงังานหมุนเวียนท่ีเกิดขึน้อย่างไม่คาดหมายมาต้ังแต่ปี 2553 อันเป็นผลจากการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารมาตรการฯ 
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**ณ ราคาขายสง่ 2.7 บาท/kWh 
***ใชส้มมตฐิานรอ้ยละ 50 ของโรงไฟฟ้าชวีมวลใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิ

ตารางที่ 12: กาํลังผลติพึง่ได้สมมติทีใ่ช้ในแผนพดีีพ ี2010 และแผนพดีีพ ี2012  ตัวเลขนี้ถูกใช้ในการคาํนวณพลังงาน (กกิะ

วตัต์) ทีจ่ะได้และต้นทุนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 

การผลติพลงัไฟฟ้าและความร้อนร่วมทีม่ปีระสิทธิภาพสูง หรือ “โคเจนเนอเรช่ัน”) 

การผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ถือวา่เป็นทางเลือกพลงังานท่ีดีกวา่โรงไฟฟ้าแบบรวมศนูย ์เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก  
แผนพีดีพี 2010 ไดก้าํหนดใหมี้การลงทุนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมก๊าซแบบรวมศนูยจ์าํนวน 16,670 เมกะวตัต ์แต่กลบั
ใหมี้เพียง 7,024 เมกะวตัตจ์ากการผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่  แผนพีดีพ ี2012 ใหค้วามสาํคญักบัการ
ผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่มากกวา่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในกรณีท่ีตอ้งการกาํลงัการผลิตใหม่  
โดยปกติแลว้ กาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ แต่ละประเภทจะต่างกนัไป และข้ึนอยูก่บัความตอ้งการไอนํ้าของแต่
ละโรงงานหรืออาคาร แต่ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) โรงไฟฟ้าหน่ึงๆ จะตอ้งมีกาํลงัผลิตไม่
สูงกวา่ 90 เมกะวตัต ์ ในแผนพดีีพ ี2012 เราเพิม่กาํลงัผลิตโคเจนเนอเรชัน่ ไปอีก 300 เมกะวตัตต่์อปี (และ 600 เมกะวตัตใ์น
บางปีท่ีตอ้งการกาํลงัผลิตใหม่เพิม่เติม)  ตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นถึงการเปรียบเทียบกาํลงัผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ ในแผนพี
ดีพี 2010 กบัแผนพีดีพี 2012 

 

การผลติพลงัไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม (Cogeneration) 

  PDP 2010 PDP2012 

ปี Firm SPP ยอดรวมสะสม Firm SPP SPP/VSPP สว่นเพิม่ ยอดรวมสะสม 

2553 90 90 90 0 90 

2554 0 90 0 0 90 

2555 704 794 0 0 90 

2556 720 1514 0 0 90 

2557 90 1604 90 0 180

2558 270 1874 974 0 1154 

2559 270 2144 990 0 2144 

2560 270 2414 270 300 2714 

2561 270 2684 270 300 3284 

2562 270 2954 270 300 3854 

2563 270 3224 270 300 4424

2564 380 3604 380 300 5104 

2565 360 3964 360 300 5764 

2566 360 4324 360 300 6424 

2567 360 4684 360 300 7084 

2568 360 5044 360 600 8044 

2569 360 5404 360 300 8704

2570 360 5764 360 300 9364 

2571 360 6124 360 600 10324 

2572 360 6484 360 300 10984 

2573 540 7024 540 300 11824 

รวม 7024 7024 7024 4800 11824 

ตารางที่ 13: เปรียบเทียบกาํลงัผลติแบบโคเจนเนอเรช่ัน (เมกะวตัต์) ในแผนพดีพี ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 
เราคาดวา่กาํลงัผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ ส่วนใหญ่จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง และบางส่วนใชถ่้านหิน  สาํหรับการ
วิเคราะห์ของเราในท่ีน้ี เราถือสมมติฐานว่าการผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ ทั้งหมดใชก้๊าซ สมมติฐานน้ีทาํใหมิ้ติดา้น
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ส่ิงแวดลอ้มของการผลิตในแผนพีดีพี 2012 ดีข้ึน แต่ทาํใหป้ระเทศตอ้งพึ่งพงิก๊าซมากข้ึน  ทวา่ เราเช่ือวา่ในกรณีท่ีเรา
จาํเป็นตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดกวา่ถ่านหิน และควรจะมีการใชก๊้าซอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในรูปแบบการโคเจนเนอเรชัน่ ใหไ้ดม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะมีการพิจารณาถึงการผลิตแบบรวมศนูยท่ี์ไร้ประสิทธิภาพ 

การยดือายุการใช้งานโรงไฟฟ้า 
ในการวิเคราะห์ของแผนพีดีพ ี2012 มีการพิจารณายดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้า 5-10 แห่งในกรณีท่ีมีความตอ้งการกาํลงัการ
ผลิตเพ่ิมเติมในช่วงปีท่ีแผนพดีีพมีีการปลดโรงไฟฟ้านั้นๆ ทั้งน้ี เพือ่รักษากาํลงัไฟฟ้าสาํรองไวใ้หม้ากกวา่ร้อยละ 15  ส่วน
ในกรณีอ่ืน เราใหโ้รงไฟฟ้าหมดอายกุารใชง้านไปตามท่ีกาํหนดในแผนพดีีพ ี2010  ตารางท่ี 13 แสดงวา่โรงไฟฟ้าใดท่ีจะ
หมดอายกุารใชง้านไปตามกาํหนดเดิมในแผนพดีีพ ี2010 และโรงใดท่ีมีการยดือายกุารใชง้านในแผนพดีีพ ี2012 

เกณฑท่ี์เราใชใ้นการเลือกวา่โรงไฟฟ้าใดควรจะไดรั้บการยดือายกุารใชง้านนั้น ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการกาํลงัการผลิตและ
ประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชเ้ป็นหลกั (โรงไฟฟ้าถ่านหินจะไม่ไดรั้บการพจิารณาใหมี้การยดือายกุารใชง้านเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้น
สุขภาพและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม)  อยา่งไรกต็าม ควรจะมีการประเมินในรายละเอียดเป็นรายกรณีไป เพื่อใหแ้น่ใจวา่มี
ความเป็นไปไดท้างทรัพยากร ทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ ในการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้า  หากโรงไฟฟ้านั้นไม่มี
ประสิทธิภาพอยา่งมาก เงินการลงทุนท่ีประหยดัไปไดอ้าจจะไม่เพียงพอท่ีจะคุม้กบัคา่เช้ือเพลิงท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบั
โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนของผูผ้ลิตพลงังานอิสระ (Independent Power 
Producer – IPP) ก็ควรจะมีการเสนอเร่ืองการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้าไปใหผู้ผ้ลิตพลงังานอิสระพิจารณาดว้ย  ผูผ้ลิต
พลงังานอิสระท่ีสนใจอาจจะเจรจาเพื่อยดือายโุรงไฟฟ้าและปรับสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขเร่ืองระบบ 
สภาพอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ เขา้ไวด้ว้ย  คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานกาํลงัพฒันาแนวทาง
ปฏิบติัและเง่ือนไขเร่ืองการพิจารณายดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้าท่ีเป็นของผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ เน่ืองจากบางโรงใกลจ้ะถึงวนั
ส้ินสุดสญัญาการซ้ือไฟฟ้าแลว้ 

โรงไฟฟ้าทีถ่กูปลดในชว่ง PDP2010 MW  อายใุชง้านกอ่น
ปลดเครือ่ง (ปี) 

การยดือายเุพือ่ลด
ความจําเป็นในการ
ลงทนุสรา้งโรงไฟฟ้า

ใหม*่ 

กฟผ.            

   รฟ.นําพองชดุที ่1◌◌้ ้  325  25    

   รฟ.นําพองชดุที ่2 ◌ ้ 325  25  30 

   รฟ.บางปะกงเครือ่งที ่1‐2  1,052  30    

   รฟ.บางปะกงเครือ่งที ่3  576  30    

   รฟ.บางปะกงเครือ่งที4่  576  30    

   รฟ.บางปะกงชดุที ่3  314  25    

   รฟ.บางปะกงชดุที ่4  314  25  30 

   รฟ.พระนครใตช้ดุที ่1  316  25  30 

   รฟ.พระนครใตช้ดุที ่2  562  25  30 

   รฟ.แมเมาะเครือ่งที ่4 ◌ ่ 140  40    

   รฟ.แมเมาะเครือ่งที ่5‐6 ◌ ่ 280  40    

   รฟ.แมเมาะเครือ่งที ่7 ◌ ่ 140  40    

   รฟ.แมเมาะเครือ่งที ่8 ◌ ่ 270  40    

   รฟ.แมเมาะเครือ่งที ่9 ◌ ่ 270  40    

   รฟ.วังนอ้ยเครือ่งที ่1‐3  1,910  25  30 

เอกชน            
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   รฟ.ขนอมเครือ่งที ่1 70  15    

   รฟ.ขนอมเครือ่งที ่2  70  20    

   รฟ.ขนอมชดุที ่1  678  20    

   อสีเทอรน์เพาเวอร ์ 350  20  30 

   โกลวไ์อพพี ี 713  25  30 

   บ.ผลติไฟฟ้าอสิระ  700  25  30 

   บรษัิทไตรเอนเนอยี ่ 700  20  25 

   หว้ยเฮาะ  126  30    

   เทนิหนิบนุ  214  25    

   รฟ.ระยองชดุที ่1‐4  1,175  20    

   รฟ.ราชบรุเีครือ่งที ่1‐2  1,440  25  30 

   รฟ.ราชบรุชีดุที ่1‐2 1,360  25  30 

   รฟ.ราชบรุชีดุที ่3  681  25  30 

*‐เฉพาะในกรณีทีจํ่าเป็นเทา่นัน้ 
 ‐อาจจําเป็นตอ้งลงทนุและใชเ้วลาเพิม่เพือ่ปรับสภาพเครือ่งจักร อปุกรณ์ แตอ่ยา่งไรก็ด ีก็ยังถกูกวา่และเร็วกวา่การลงทนุ
สรา้งโรงไฟฟ้าใหมม่าก 
 ‐อาจปรับเลอืกโรงไฟฟ้าไดต้ามความเหมาะสมของเงือ่นเวลา สภาพโรงไฟฟ้า ความสมคัรใจของผูผ้ลติเอกชน ฯลฯ 

ตารางที่ 14: รายช่ือโรงไฟฟ้าทีม่ีกาํหนดจะหมดอายกุารใช้งานในระหว่างแผนพดีีพ ี2010  บางโรงได้รับการสนอให้ต่ออายุ

การใช้งานในแผนพดีีพ ี2012 เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทุนทางเศรษฐกจิเพือ่เพิม่กาํลงัการผลติ  แหล่งข้อมูล: กฟผ. 2553 

ผลการวเิคราะห์: เปรียบเทียบแผนพดีพี ี2010 และแผนพดีพี ี2012 
จากสมมติฐานและหลกัการขา้งตน้ เราจะไดร่้างแผนพีดีพี 2012 ท่ีแตกต่างจากแผนพดีีพ ี2010 จากความแตกต่างในการเลือก
แหล่งพลงังานท่ีนาํมาบรรจุในแผน ส่งผลใหแ้ผนทั้งสองต่างกนัในเร่ืองตน้ทุน การพง่พิงการนาํเขา้ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมลพิษอ่ืน และผลต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ ซ่ึงจะอภิปรายในรายละเอียดในส่วนต่อไป  

ภาพรวมแหล่งพลงังาน: เปรียบเทียบแผนพดีพี ี2010 และแผนพดีพี ี2012 
ภาพรวมแหล่งพลงังานของแผนพีดีพี 2012 ต่างจากแผนพีดีพี 2010 (แผนภูมิท่ี 5)  ความแตกต่างท่ีสาํคญัคือ แผนพีดีพี 2012 
แกไ้ขค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง จึงทาํใหก้าํลงัการผลิตท่ีตอ้งการลดลง  แผนพีดีพี 2012 ยงัไม่มีการใช้
พลงังานนิวเคลียร์ มีการลดจาํนวนโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลงตามจาํนวนโรงท่ีหมดอายไุป และไม่มีการเพิม่โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน  แผนพีดีพี 2012 ไดใ้ชก้ารขยายการผลิตไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชัน่และ EE/DSM ข้ึนมากและใหม้าแทนท่ีการผลิต
พลงังานขนาดใหญ่จากเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่าน้ี 
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แผนภูมทิี ่5: แหล่งพลงังานในแผนพดีพี ี2010 เปรียบเทียบกบัแผนพดีีพ ี2012 

 

PDP 2012 
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แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้า 2553-2573  
(แผนพดีพี ี2010)  

รา่งแผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้า 2555-2573  
(แผนพดีพี ี2012) 

โครงการ (เมกะวตัต)์   ปี 

กําลงั
ผลติ
ตดิต ัง้ 
เมกะ
วตัต ์ โครงการ (เมกะวตัต)์   ปี 

กําลงั
ผลติ
ตดิต ัง้ 
เมกะ
วตัต*์* 

กําลงั
ผลติ
ไฟฟ้า
สาํรอง 

กําลังผลติตดิตัง้ตัง้แตปี่ 2553 (นับ
จนถงึเดอืนตลุาคม 2554)   2009 29,212  

กําลังผลติตดิตัง้ตัง้แตปี่ 2553 (นับ
จนถงึเดอืนตลุาคม 2554)  2009 29,212 27.6% 

น้ําเทนิ 2 920  2010 31,349  น้ําเทนิ 2 920  2010 31,350 26.7% 
พระนครเหนอื CC # 1 670  2011 32,992  พระนครเหนอื CC # 1 670  2011 32,993 33.9% 
น้ํางมึ 2 597  2012 34,171  น้ํางมึ 2 597  2012 33,403 31.0% 
    2013 37,002      2013 33,457 27.6% 

กําลังผลติทีถ่อืวา่ “สะอาด” หรอือยูใ่นแผน 2014 39,720  
กําลังผลติเพิม่เตมิทีร่วมอยูใ่นแผนพดีี
พ ี2010  2014 32,513 20.9% 

SPP – พลงัความรอ้นรว่ม 7,340  2015 39,990  SPP – พลงัความรอ้นรว่ม 7,340  2015 32,757 19.2% 
SPP – พลงังานหมนุเวยีน 1,045  2016 41,419  SPP – พลงังานหมนุเวยีน 1,045  2016 33,438 19.3% 
VSPP 2,567  2017 42,374  VSPP 2,567  2017 34,253 20.2% 
กฟผ. พลงังานหมนุเวยีน 336  2018 42,619  กฟผ. พลงังานหมนุเวยีน 336  2018 34,662 19.7% 
Gheco One (IPP) 660  2019 44,290  Gheco One (IPP) 660  2019 35,232 20.2% 
ขยายโรงไฟฟ้าเทนิหนิบนุ 220  2020 44,843  ขยายโรงไฟฟ้าเทนิหนิบนุ 220  2020 36,626 23.3% 
วังนอ้ย CC#4 (กฟผ.) 800  2021 47,618  วังนอ้ย CC#4 (กฟผ.) 800  2021 37,301 24.3% 
ขยายเขือ่นบางลาง 12  2022 48,982  ขยายเขือ่นบางลาง 12  2022 37,565 23.9% 
ลําตะคอง (สบูน้ํากลบั) 500  2023 51,235  ลําตะคอง (สบูน้ํากลบั) 500  2023 37,226 21.8% 
  13,479  2024 52,533    13,479  2024 37,215 20.9% 
กําลังผลติเพิม่เตมิอืน่ ๆ   2025 52,738  แหลง่พลงังานเพิม่เตมิ   2025 36,428 18.0% 
กา๊ซธรรมชาต ิCC 17 หน่วย 15,200  2026 56,957  EE/DSM 9,923  2026 37,147 20.1% 
ถา่นหนิ 13 หน่วย 7,740  2027 56,830  พลงัความรอ้นร่วม 4,800  2027 37,961 22.7% 

พลงัน้ํา (นําเขา้) 8,090  2028 61,355  
การขยายอายโุรงไฟฟ้า 
(ปลดระวางในปี 2573)* 3,104  2028 36,527 18.1% 

ลกิไนต ์(นําเขา้) 1,842  2029 63,824    17,827  2029 37,896 23.7% 
นวิเคลยีร ์5 หน่วย 5,000  2030 65,547      2030 35,579 15.9% 

  37,872      
*รวมการขยายอายโุรงไฟฟ้า 12,543 เมกะวตัต ์
แตก่ําลงัผลติดงักลา่วถกูปลดระวางกอ่นปี 2573    

        
**ไมร่วมไฟฟ้าทีป่ระหยัด
ไดจ้าก EE/DSM       

กําลังผลติจนถงึเดอืน
ธนัวาคม 2552    29,212  กําลังผลติจนถงึเดอืนธันวาคม 2552   29,212   

กําลังผลติทัง้หมดทีเ่พิม่เขา้
มาระหวา่งปี 2553-2573    54,005  

กําลังผลติทัง้หมดทีเ่พิม่
เขา้มาระหวา่งปี 2553-
2573    20,934   

กําลังผลติทัง้หมดทีป่ลดระวางระหวา่งปี 
2553-2573   -17,671  

กําลังผลติทัง้หมดทีป่ลดระวางระหวา่ง
ปี 2553-2573   -14,567   

กําลังผลติทัง้หมดจนถงึสิน้ปี 
2573    65,547  

กําลังผลติทัง้หมดจนถงึสิน้
ปี 2573    35,579   

           
(ไมร่วมไฟฟ้า 10,158 เมกะวตัต ์ทีไ่ด ้
จาก EE/DSM)         

ตารางที่ 15: แหล่งพลงังานเพิม่เติมจนถงึปี 2573 ระหว่างแผนพฒันากาํลังผลติไฟฟ้า 2553-2573 (แผนพดีีพ ี2010) กบัร่าง

แผนพฒันากาํลังผลติไฟฟ้า 2555-2573 (แผนพดีีพ ี2012)  

รายละเอียดของแผนพีดีพี 2012 สรุปอยูใ่นตารางท่ี 15  การวิเคราะห์ของแผนพีดีพี 2012 พบวา่โครงการโรงไฟฟ้าหลายประเภท
จาํนวน 55 โครงการ (พลงังานนิวเคลียร์ ถ่านหิน ความร้อนร่วมก๊าซ พลงันํ้านาํเขา้ และพลงัลิกไนตน์าํเขา้) ท่ีอยูใ่นแผนพีดีพี 2010 
เป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่จาํเป็นต่อการรักษาการพึ่งไดข้องระบบ (เพื่อรักษากาํลงัผลิตสาํรองร้อยละ 15 เป็นอยา่งนอ้ย)  โครงเหล่าน้ีถูกตดั
ออกไปในแผนพีดีพี 2012 (ตารางท่ี 16) 

ชนดิเชือ้เพลงิ โครงการโรงไฟฟ้าทีไ่มจ่ําเป็นตอ่การรกัษาความม ัน่คงระบบ MW 

ถา่นหนิ  บรษัิทเนชนัแนลเพาเวอรซ์พัพลายจํากดเครือ่งที ่1-2  270 

ถา่นหนิ  บรษัิทเนชนัแนลเพาเวอรซ์พัพลายจํากดเครือ่งที ่3-4  270 
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ถา่นหนิ  รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ. เครือ่งที ่1◌่   800

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ. เครือ่งที ่2◌ ่    800 

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ.  เครือ่งที ่3◌่   800

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ.  เครือ่งที ่4-5◌ ่  1,600 

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ.  เครือ่งที ่6-7◌ ่  1,600 

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ.  เครือ่งที ่8◌ ่  800 

ถา่นหนิ รฟ.ถานหนิสะอาด_กฟผ.  เครือ่งที ่9◌ ่  800 

ถา่นหนิ รวม 7,740 

กา๊ซ  บรษัิทสยามเอ็นเนยีจํ่ากดชดุที ่1-2  1,600 

กา๊ซ  บรษัิทเพาเวอรเ์จนเนอเรชนัซพัพลายจํากดชดุที่ 1-2◌ั    1,600

กา๊ซ  รฟ.จะนะชดุที ่2    800

กา๊ซ  รฟ.ใหม_ภาคใต ้◌ ่ 800 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ.  ชดุที ่1◌๊   800

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่2-6◌ ๊    4,000 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่7◌ ๊    800 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่8-9◌ ๊   1,600 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่10◌ ๊   800 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่11-12◌ ๊    1,600 

กา๊ซ รฟ.กาซธรรมชาต_ิกฟผ. ชดุที ่13◌ ๊   800 

กา๊ซ รวม 15,200 

ซือ้ ตปท. (ถา่นหนิ)  ซอืจากโครงการในสปป.ลาว(หงสาเครือ่งที ่1-2)   982 

ซือ้ ตปท. (ถา่นหนิ)  ซอืจากโครงการในพมา◌ ่(มาย-กกเครือ่งที ่1-3)   369 

ซือ้ ตปท. (ถา่นหนิ)  ซอืจากโครงการในสปป.ลาว(หงสาเครือ่งที ่3)   491 

ซือ้ ตปท. (ถา่นหนิ) รวม 1,842 

ซือ้ ตปท. (พลังน้ํา)  ซอืจากโครงการในสปป.ลาว(นํางมึ 3)   440 

ซือ้ ตปท. (พลังน้ํา)  ซอืไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น  450 

ซือ้ ตปท. (พลังน้ํา)  ซอืไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น  (12 x 600 MW) 7,200 

ซือ้ ตปท. (พลังน้ํา) รวม 8,090 

นวิเคลยีร ์  รฟ.นวิเคลยีร_์กฟผ. เครือ่งที ่1  1,000 

นวิเคลยีร ์ รฟ.นวิเคลยีร_์กฟผ. เครือ่งที ่2  1,000 

นวิเคลยีร ์ รฟ.นวิเคลยีร_์กฟผ. เครือ่งที ่3  1,000 

นวิเคลยีร ์ รฟ.นวิเคลยีร_์กฟผ. เครือ่งที ่4  1,000 

นวิเคลยีร ์ รฟ.นวิเคลยีร_์กฟผ. เครือ่งที ่5  1,000 

นวิเคลยีร ์ รวม 5,000 

  รวมท ัง้ส ิน้ 37,872 

ตารางที่ 16: โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในแผนพดีพี ี2010 แต่เป็นโครงการที่ไม่จาํเป็นต่อการรักษาความม่ันคงระบบ จึงไม่ปรากฏอยู่ใน

แผนพดีีพ ี2555  

 

การประหยดังบลงทุน: เปรียบเทยีบแผนพดีีพ ี2010 และแผนพดีพี ี2012 
หากไม่ลงทุนในโครงการเช้ือเพลิงฟอสซิลและการนาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้าซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่จาํเป็นและในการขยายการส่งไฟฟ้าท่ี
เก่ียวขอ้ง กจ็ะสามารถหลีกเล่ียงการลงทุนท่ีไม่จาํเป็นไดถึ้งประมาณ 2.7 ลา้นลา้นบาท ดงัท่ีปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 16  
ประเภทของแหล่งพลงังานและตน้ทุนการลงทุนเพ่ิมเติมของแผนพีดีพี 2012 เฉพาะในส่วนท่ีต่างจากแผน PDP2010 นั้นปรากฎตาม
ตารางท่ี 17 ซ่ึงมีงบประมาณรวม 700 พนัลา้นบาท ดงันั้นหากเรายกเลิกแผนพดีีพี 2010 และใชแ้ผนพดีีพ ี2012 แทน ประเทศไทยก็
จะสามารถหลีกเล่ียงตน้ทุนการลงทุนไดม้ากถึงสองลา้นลา้นบาท  การประหยดัเงินไดส้องลา้นลา้นบาทในช่วงระยะเวลาของแผนฯ 
(ถึงปี 2573) น้ีมีประโยชนย์ิง่ใหญ่ต่อประเทศท่ีกาํลงัพยายามฟ้ืนฟจูากอุทกภยั ทั้งน้ีโดยเพียงการเปล่ียนจากทางเลือกพลงังานท่ีแพง
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และใชเ้งินลงทุนสูงอยา่งไม่จาํเป็นไปเลือกพลงังานท่ีประหยดักวา่ สะอาดกวา่ และถูกกวา่  การเปล่ียนจากการผลิตไฟฟ้าแบบ
ศนูยก์ลางไปเป็นการลงทุนในมาตรการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังาน และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศนูย ์(distributed 
generation) ประเทศจะสามารถลดความจาํเป็นในการลงทุนในโครงสร้างสายส่งไฟฟ้าท่ีมีราคาแพงอีกดว้ย 

ประเภทโรงไฟฟ้า จาํนวน กําลงัการผลติรวม เงนิลงทุน 
งบลงทนุที่
หลกีเลีย่งได*้ 

รวมงบลงทนุสายสง่เพือ่
รองรบัการขยายระบบ

ผลติ** 

  (โรง)  (MW) ลา้นบาท/MW (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

นวิเคลยีร*์** 5 5,000 111 555,000 777,000 

โรงไฟฟ้าถา่นหนิ 13 7,740 63 487,620 682,668 

โรงไฟฟ้ากา๊ซ 18 15,200 27 410,400 574,560 

เขือ่น (ซือ้ ตปท.) 14 8,090 50 404,500 566,300 

โรงไฟฟ้าลกิไนต ์(ซือ้ ตปท.) 6 1,842 45 82,890 116,046 

รวม 56 37,872   1,940,410 2,716,574 

* ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 1 US$ =  30 Baht 
** ประมาณการงบลงทนุสายสง่ทีร่อ้ยละ 40 เพิม่เตมิจากงบลงทนุขยายระบบผลติไฟฟ้า แตไ่มนั่บรวมงบลงทนุระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตแิละระบบรองรับการ
นําเขา้กา๊ซเหลว 
*** ตัวเลขงบลงทนุของ กฟผ. ตํา่กวา่ราคาในตลาดโลกกวา่เทา่ตัว หากใชร้าคาอา้งองิจากตา่งประเทศ ภาระลงทนุทีห่ลกีเลีย่งไดจ้ะเพิม่เป็นสองเทา่ 

ตารางที่ 17: สรุปโครงการไฟฟ้าทีแ่ผนพดีพี ี2012 เห็นว่าไม่จําเป็น และต้นทุนการลงทุนของโครงการเหล่านั้นซ่ึงจะสามารถ

หลกีเลี่ยงได้หากไม่ดาํเนินโครงการ 

งบลงทนุเพิม่เตมิของแผน PDP2012 เฉพาะในสว่นทีต่า่งจากแผน PDP2010  

ประเทของการลงทนุ 
รวมกําลงั
การผลติ งบลงทนุ งบลงทนุ 

งบลงทนุ
ขยายระบบสง่
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

รวมงบลงทนุ (รวมการ
ขยายระบบสง่) 

   (MW) ลา้นบาท/MW (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

การจัดการดา้นการใชพัลงังาน 9,923 25 248,073 0 248,073 

โคเจนเนอเรชัน่ 4,800 36 172,800 34,560 207,360 

การขยายอายโุรงไฟฟ้า 15,647 5 78,235 0 78,235 

รวม 30,370   499,108 34,560 698,752 

*  ทีม่าขอ้มลู EE/DSM & cogen: เดชรัต สขุกําเนดิ, “Information and Opinion Survey on Co-efficients used in analysis of Alternative PDP”, 2011. 

** ระบบโคเจนเนอเรชัน่ทีม่ศีักยภาพในสว่น 4800 MW นีส้ว่นใหญ่จะเป็น VSPP ดังนัน้ จงึเชือ่มโยงระบบในเขตการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย(ระบบจําหน่าย)   
   หากใชป้ระมาณการแบบอนุรักษ์นยิม คํานวนความตอ้งการลงทนุระบบสง่ทีค่รึง่หนึง่ของโรงไฟฟ้าแบบ
รวมศนูย ์

ตารางที่  18: ประเภทของการลงทุนทีแ่ผนพดีีพ ี2012 ระบุ และงบประมาณการลงทุนทีจ่าํเป็นสําหรับแผนพดีีพ ี2012 

 

การบรรลุนโยบายของรัฐบาล: เปรียบเทยีบแผนพดีีพ ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 
เราไดเ้ปรียบเทียบแผนพีดีพี 2010 ฉบบัทางการ กบัแผนพีดีพี 2012 ในแง่ประสิทธิผลในการบรรลุนโยบายพลงังานของรัฐบาล โดย
การนาํเอาตวัช้ีวดัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้มาเป็นกรอบการประเมิน 

ความเพยีงพอของแหล่งพลังงาน 

ความเพยีงพอของแหล่งพลงังานเพื่อใหร้ะบบพลงังานมีความพึ่งพาไดน้ั้นเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของแผนพีดีพี 2012  เกณฑท่ี์ใชใ้น
การร่างแผนพีดีพี 2010 และแผนพดีีพ ี2012 ก็คือการจดัหาพลงังานใหมี้ไฟฟ้าสาํรองขั้นตํ่าร้อยละ 15  แผนพีดีพี 2012 สามารถบรรลุ
เป้าปริมาณไฟฟ้าสาํรองร้อยละ 15 ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 18  
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ปี 
ความตอ้งการ
ไฟฟ้าสงูสดุ 

ผลการอนุรกัษ์
พลงังาน 

ความตอ้งการไฟฟ้า
สงูสดุทีเ่หลอื 

กาํลงัผลติ
ตดิต ัง้ ไฟฟ้าสํารอง 

  (MW) (MW) (MW) (MW) (%) 

2553 24,010 0 24,010 31,350 26.7% 

2554 23,900 0 23,900 32,993 33.9% 

2555 24,731 0 24,731 33,403 31.0% 

2556 25,562 128 25,434 33,457 27.6% 

2557 26,393 317 26,077 32,513 20.9% 

2558 27,225 572 26,653 32,757 19.2% 

2559 28,056 870 27,186 33,438 19.3% 

2560 28,887 1,242 27,645 34,253 20.2% 

2561 29,718 1,634 28,084 34,662 19.7% 

2562 30,549 2,108 28,441 35,232 20.2% 

2563 31,380 2,573 28,807 36,626 23.3% 

2564 32,211 3,092 29,119 37,301 24.3% 

2565 33,043 3,635 29,408 37,565 23.9% 

2566 33,874 4,234 29,640 37,226 21.8% 

2567 34,705 4,859 29,846 37,215 20.9% 

2568 35,536 5,579 29,957 36,428 18.0% 

2569 36,367 6,364 30,003 37,147 20.1% 

2570 37,198 7,179 30,019 37,961 22.7% 

2571 38,029 8,024 30,005 36,527 18.1% 

2572 38,861 9,154 29,707 37,896 23.7% 

2573 39,692 9,923 29,769 35,579 15.9% 

ตารางที่ 19: ไฟฟ้าสํารองตามแผนพดีพี ี2012  กาํลังการผลติรวมนั้นเพยีงพอต่อการรักษาไฟฟ้าสํารองขั้นต่ําร้อยละ 15 ในช่วงทีม่ี

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดหลงัจากทีไ่ด้หักผลการอนุรักษ์พลงังานแล้ว 

ทั้งแผนพดีีพ ี2010 และแผนพดีีพ ี2012 จึงบรรลุเป้าหมายการมีพลงังานเพยีงพอโดยใชเ้กณฑไ์ฟฟ้าสาํรองร้อยละ 25 เป็นตวัวดัการมี
พลงังานไฟฟ้าเพยีงพอต่อความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากแผนพีดีพ ี2012 นั้นอิงอยูบ่นฐานของค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีตํ่ากวา่ กอ็าจจะเกิดคาํถามไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึนหาก
ความตอ้งการไฟฟ้าสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ไฟฟ้านั้นแตกต่างจากสินคา้หรือบริการชนิดอ่ืนๆ  หากกาํลงัผลิตไม่เพียงพอท่ีจะสอบ
สนองความตอ้งการ ทั้งระบบกอ็าจจะไดรั้บผลกระทบ (ไฟตกหรือไฟดบั)  ไฟฟ้านั้นไม่สามารถถูกเกบ็สาํรองไวไ้ด ้และยงัตอ้งใช้
เวลาอยา่งนอ้ยสองปี (ไม่รวมเวลาในการขออนุญาตโครงการ) ในการสร้างโรงไฟฟ้า หรืออาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่นั้นในกรณี
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือใชเ้วลานอ้ยกว่านั้นในกรณีโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP)  ประเทศไทยจะตกอยูใ่นภาวะขาดแคลน
พลงังานหรือไม่ 

การลงทุนท่ีสูงเกินในอดีตทาํใหป้ระเทศไทยมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองในปี 2554 ถึงร้อยละ 33.9 ซ่ึงสูงกวา่เป้าร้อยละ 15 อยูม่าก  
ประเทศไทยมีกาํลงัการผลิตส่วนเกินเพยีงพอและมีโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ16เพือ่รักษากาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองร้อยละ 15 
ไดถึ้งปี 2560 โดยไม่ตอ้งลงทุนเพิม่เติม และไม่ตอ้งยดือายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้า  ดงันั้นเราจึงมีเวลาอยา่งนอ้ยหกปีก่อนท่ีจะ
จาํเป็นตอ้งมีลงทุนเพิม่  หากค่าพยากรณ์ท่ีปรับใชใ้นแผนพดีีพ ี2012 นั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  จุดเนน้ของแผนพีดีพี 2012 คือ

                                                                 

16 นับรวมกาํลงัการผลิตท่ีวางแผนไว้ของ VSPP และ SPP แต่ไม่รวมโรงไฟฟ้าท่ีเรามองว่า “ไม่จาํเป็น” ในตารางท่ี 13  
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โรงไฟฟ้าแบบกระจายศนูยท่ี์มีขนาดเลก็และใชเ้วลาเตรียมการส้ันกวา่ ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ร็วกวา่  น่ีถือเป็น
ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของแผนพีดีพ ี2012 แมจ้ะไม่ไดร้ะบุออกมาเป็นขอ้ดีเชิงปริมาณกต็าม 

การพึง่ตนเองได้ในเร่ืองพลงังาน: การลดการพึง่พาการนําเข้า 
การพึ่งตนเองไดใ้นเร่ืองพลงังานในบริบทน้ีหมายถึงการพ่ึงพาแหล่งพลงังานท่ีหาไดใ้นประเทศ  ดงันั้น ยิง่มีการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงหรือแหล่งผลิตท่ีนาํเขา้เท่าไร ประเทศไทยกจ็ะยิง่มีการพ่ึงพาตนเองทางพลงังานนอ้ยลงเท่านั้น  แผนพีดีพี 2010 กาํหนดให้
มีการลงทุนในแหล่งพลงังานท่ีไม่ไดมี้อยูใ่นประเทศ เช่น การนาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้าจากประเทศเพ่ือนบา้น การนาํเขา้ถ่านหินและก๊าซ 
(เน่ืองจากมีทรัพยากรในประเทศจาํกดั) และยเูรเนียมเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  เม่ือมีการลงทุนอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองการ
ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งแหล่งเช้ือเพลิงนาํเขา้ก็จะลดลงอยา่งมาก และจึงเป็นการลดความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้พลงังานดว้ย  แผนพดีีพี 2012 สามารถบรรลุเป้านโยบายน้ีไดดี้กวา่แผนพดีีพ ี2010 ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 
19 

แหลง่พลงังาน 2010 
พดีพี2ี010 พดีพี2ี012 

2030 2030 
ในประเทศ 65.4% 35.2% 59.0% 

ลกิไนต-์แมเ่มาะ 10.7% 2.4% 4.1% 

พลงัน้ํา-กฟผ. 3.9% 1.5% 2.4% 

พลงังานหมนุเวยีน 3.1% 6.0% 9.9% 

กา๊ซอา่วไทย 47.8% 25.3% 42.6% 

นําเขา้จากตา่งประเทศ 34.6% 64.8% 41.0% 

ถา่นหนิ 8.1% 25.0% 7.3% 

กา๊ซ-พมา่/ตปท. 20.5% 13.6% 28.4% 

น้ํามันเตา 0.6% 0.0% 0.0% 

ดเีซล 0.1% 0.0% 0.0% 

พลงัน้ํานําเขา้/มาเลเซยี 5.4% 15.3% 5.2% 

นวิเคลยีร ์ 0.0% 11.0% 0.0% 

รวม 100.0% 100.0% 100.0% 

ตารางที่ 20: สัดส่วนพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งในและนอกประเทศ  แผนพดีพี ี2010 กาํหนดให้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 จะมาจาก

แหล่งต่างประเทศ ทาํให้ประเทศไทยต้องพึง่พาการนําเข้าอย่างมาก  ในทางตรงข้าม แผนพดีพี ี2012 วางแผนให้พึง่พาแหล่ง

พลังงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่เพือ่ตอบความต้องการไฟฟ้า  

การส่งเสริมพลงังานหมุนเวยีน 

รัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนพลงังานหมุนเวียนในการใชพ้ลงังานรวมของประเทศเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2563  
แมว้า่จะไม่ไดมี้เป้าหมายเฉพาะของกิจการไฟฟ้า แต่ส่ิงท่ีถูกวางแผนเอาไวส้าํหรับกิจการไฟฟ้ากจ็ะส่งผลกระทบต่อการใชพ้ลงังาน
โดยรวมดว้ย  ถึงแมแ้ผนพีดีพี 2012 จะรับเอาตวัเลขกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียนและเป้าพลงังาน (หน่วยเป็นเมกะวตัตแ์ละกิกะ
วตัต)์ เดียวกนักบัท่ีใชใ้นแผนพดีีพ ี2010 แต่เน่ืองจากแผนพดีีพ ี2012 มีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมของระบบท่ีตํ่ากวา่ สัดส่วนของพลงังาน
หมุนเวียนในแผนพดีีพ ี2012 จึงสูงกว่า (ดูตารางท่ี 20) 

ประเภทกําลงัการผลติ 

2553 
แผน PDP 2010 PDP2012 

2573 2573 

กําลงัผลติ (MW) สดัสว่น กําลงัผลติ (MW) สดัสว่น กําลงัผลติ (MW) สดัสว่น 

ถา่นหนิ 3,527 11% 12,669 19% 3,087 9% 

ก๊าซ 16,091 51% 21,668 33% 9,572 27% 
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พลงัน้ํา กฟผ. 3,424 11% 3,936 6% 3,936 11% 

พลงัน้ํานําเขา้ 1,260 4% 9,827 15% 1,737 5% 

โคเจนฯ 1,878 6% 7,024 11% 11,824 33% 

พลงังานหมนุเวยีน 767 2% 4,804 7% 4,804 14% 

น้ํามัน/กา๊ซ 3,784 12% 0 0% 0 0% 

นวิเคลยีร ์ 0 0% 5,000 8% 0 0% 

อืน่ๆ (น้ํามัน, กา๊ซ/ดเีซล, สายสง่มาเลเซยี)  619 2% 619 1% 619 2% 

รวม 31,350 100% 65,547 100% 35,579 100% 

ตารางที่ 21: เปรียบเทียบกาํลงัผลติไฟฟ้าในแผนพดีีพ ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

หน่ึงในวตัถุประสงคข์องแผนพดีีพ ี2010 ก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจการไฟฟ้า  
รัฐบาลมกัจะอา้งวา่แผนพีดีพี 2010 จะช่วยลดความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจก (GHG intensity) หรือลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดต่์อกิโลวตัตช์ัว่โมง (kWh) ของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้(ลดลง -4.4% หากใชส้มมติฐานการคาํนวณตามท่ีจะ
กล่าวถึงต่อไป)  ประเดน็น้ีมีขอ้พึงระวงัอยู ่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดไม่ไดล้ดลงเลย แต่กลบัเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวั 
โดยเพิม่ข้ึนร้อยละ 97 ในปี 2573 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ั้งหมดนั้น
เป็นผลคูณของความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจก (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด/์kWh) คูณกบัปริมาณพลงังานไฟฟ้า (kWh) 
ทั้งหมดท่ีลิตเพื่อสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า  ค่าพยากรณ์การใชพ้ลงังานตามแผนพีดีพี 2010 สูงข้ึนเป็นเท่าตวัจากปี 2553 เทียบกบั
ปี 2573 

ในทางตรงกนัขา้ม การปล่อยก๊าซทั้งหมดในกรณีของแผนพดีีพ ี2012 นั้นจะเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3.7 ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหวัประชากรจะลดลงร้อยละ 7.7 (ดูตารางท่ี 21 ดา้นล่าง)  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการเลือกท่ีจะหลีกเล่ียงการสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์
และถ่านหินใหม่  และลงทุนกบัมาตรการดา้นการใชพ้ลงังานแทน และหากจาํเป็นตอ้งพึ่งพิงโรงไฟฟ้าก๊าซ เราเลือกเทคโนโลยกีาร
การผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่แทนท่ีจะเนน้ใชเ้ทคโนโลยแีบบรวมศนูยข์นาดใหญ่เป็นหลกัซ่ึงมีประสิทธิภาพตํ่า  

ประเภท 

PDP2010 PDP2010 PDP2012 

2553 2573 2573 

(กโิลตนั) (กโิลตนั) (กโิลตนั) 

ลกิไนต-์กฟผ./นําเขา้ 19,631 26,404 10,226 

ถา่นหนิ-กฟผ./IPP 9,625 70,433 14,703 

น้ํามันเตา 675 0 0 

ดเีซล 73 14 14 

กา๊ซธรรมชาต ิ 48,610 44,113 31,212 

พลงัน้ําขนาดใหญ-่กฟผ./นําเขา้ 208 859 225 

โคเจนเนอเรชัน่-กา๊ซ 3,234 16,884 29,989 

โคเจนเนอเรชัน่-ถา่นหนิ 1,476 0 0 

มาเลเซยี 139 416 416 

ชวีมวล 745 745 745 

กา๊ซชวีภาพ -12 -12 -12 

พลงังานแสงอาทติย ์ 84 84 84 

พลงัน้ําขนาดเล็ก 1 1 1 

ลม 5 5 5 

ขยะ 26 26 26 

นวิเคลยีร ์ 0 6,497 0 
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รวม 84,520 166,468 87,634 

ความเขม้ขน้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก(กก./kWh) 0.50 0.48 0.34 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก/หวั(ตนั/ปี) 1300.30 2280.39 1200.47 

การเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัปี 2553 
ปรมิาณรวมกา๊ซเรอืน

กระจก 97.0% 3.7% 
ความเขม้ขน้การปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก -4.4% -32.9% 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจก/หวั 75.4% -7.7%

ตารางที่ 22: เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างแผนพดีพี ี2010 กบัแผนพดีีพ ี2012  

การคาํนวณขา้งตน้นั้นอิงอยูก่บัสมมติฐานท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 22  เน่ืองจากตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์าก
โรงไฟฟ้าพลงันํ้านั้นเดิมอิงมาจากตวัเลขในภูมิภาคยโุรป จึงไม่เหมาะหรือไม่อาจนาํมาใชไ้ดก้บักรณีประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บา้นโดยตรง  งานศึกษาต่างๆ ไดแ้สดงวา่อ่างเกบ็นํ้ าในภูมิภาคเขตร้อนนั้นเป็นแหล่งสาํคญัของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก17  ณ 
ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีความพยายามอยา่งจริงจงัในการศึกษาหาปริมาณและขอ้มูลเร่ืองการปล่อยก๊าซเช่นน้ีในภูมิภาคน้ี 

  กา๊ซเรอืนกระจก ไนโตรเจนออกไซด ์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ฝุ่ นละออง ปรอท 

  GHG NOX SO2 TSP Hg

ประเภท g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh mg/kWh

ลกิไนต-์กฟผ./นําเขา้ 1200 5.80 5.27 0.62 0.04 

ถา่นหนิ-กฟผ./IPP 960 3.79 3.76 0.33 0.36 

น้ํามันเตา 770 2.90 4.90 0.25 0.01 

ดเีซล 650 2.90 1.29 0.25 0.01 

กา๊ซธรรมชาต ิ 512 1.25 0.31 0.01 0.00 

พลังน้ําขนาดใหญ่-กฟผ./นําเขา้ 15 0.02 0.01 0.01 0.00 

โคเจนเนอเรชัน่-กา๊ซ 343 0.84 0.21 0.01 0.00 

โคเจนเนอเรชัน่-ถา่นหนิ 643 2.54 2.52 0.23 0.36 

มาเลเซยี 443 1.25 0.31 0.10 0.00 

ชวีมวล 46 2.50 0.30 0.20 0.00 

กา๊ซชวีภาพ -33 1.94 0.07 0.10 0.00 

พลังงานแสงอาทติย ์ 30 0.01 0.02 0.02 0.00 

พลังน้ําขนาดเล็ก 2 0.01 0.00 0.00 0.00 

ลม 10 0.00 0.07 0.01 0.00 

ขยะ 58 3.13 0.38 0.25 0.00 

นวิเคลยีร ์ 170 0 0 0 0 

ตารางที่ 23: สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาํนวณประเภทการปล่อยก๊าซต่างๆ จากการผลติพลงังาน  ที่มา: เดชรัต 2550, น. 183. 

การลดผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ มีผลกระทบทางสุขภาพ สังคม และนิเวศวิทยาอยา่งมาก  ผลกระทบทางสุขภาพ
นั้นเกิดจากมลพิษท่ีปล่อยออกจากโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งมลพิษทางอากาศ นํ้า และความร้อน  โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ ายงัมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า การเพ่ิมข้ึนของโรคติดต่อทางนํ้ า และมีผลกระทบต่ออาหารในทอ้งถ่ิน เช่น ปลา
นํ้าจืด  การท่ีแผนพดีีพ ี2012 เลือกท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนในมาตรการดา้นการใชแ้ละประสิทธิพลงังาน ซ่ึงมีผลกระทบตํ่า
หรือไม่มีเลย และในเทคโนโลยโีคเจนเนอเรชัน่ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การสร้างโรงไฟฟ้าแบบรวมศูนยแ์ห่งใหม่ ทาํใหแ้ผนพีดีพี 

                                                                 

17 ดูรายงาน  (McCulley, 2006) ซ่ึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษาต่างๆ ในเร่ืองดังกล่าว 
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2012 นั้นดีกวา่มากในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NOx) 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ฝุ่ นละอองรวม (total suspended particles – TSP) และปรอท (Hg) ซ่ึงลว้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้ายงัมีในรูปแบบอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น ความเส่ียงในการปนเป้ือนรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การทาํลาย
ระบบนิเวศนจ์ากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า การตอ้งยา้ยถ่ินประชากรของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ความขดัแยง้และการแตกแยกทางสังคม 
และการทาํใหแ้ม่นํ้าและมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงข้ึน เป็นตน้  แผนพีดีพี 2012 ใชข้อ้กงัวลต่อผลกระทบเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการ
เลือกแหล่งพลงังาน และไดจ้ดัหาแหล่งพลงังานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการพลงังานโดยท่ีไม่ตอ้งสร้างโครงการใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เคย
มีโรงไฟฟ้ามาก่อน (new greenfield projects)  เป็นท่ีชดัเจนวา่แผนพีดีพี 2012 สามารถบรรลุนโยบายประการน้ีไดใ้นขณะท่ีแผนพีดี
พี 2010 ไม่สามารถทาํได ้

 

 

แผนภูมทิี ่6: เปรียบเทยีบแผนพดีีพ ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 ในเร่ืองการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) ฝุ่ นละอองรวม (total suspended particles – TSP) และปรอท (Hg) ในปี 2553 และ 2573 

ภาระต่อผู้บริโภค 

จากมุมมองดา้นเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ การตดัสินใจเพื่อผลประโยชนสู์งสุดของประเทศหรือของสาธารณะควรจะอยูบ่น
ฐานฐานตน้ทุนทางเศรษฐกิจ (ตน้ทุนทั้งหมดต่อสังคม) ไม่ใช่ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบของรัฐ  ใน
ดา้นการพลงังาน ตน้ทุนทางเศรษฐกิจของไฟฟ้ารวมถึงตน้ทุนภายนอก (Externality) (เช่น ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
จากการผลิตพลงังาน) และรวมถึงผลประโยชน์ภายนอก (เช่น การสร้างงาน) ดว้ย  ไฟฟ้าถ่านหินอาจจะดูเหมือนวา่ “ถูก” แต่เม่ือ
พิจารณาถึงตน้ทุนสายส่งและตน้ทุนทางสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มแลว้ ไฟฟ้าพลงังานถ่านหินกไ็ม่ถูกอีกต่อไป  ในทาํนองเดียวกนั 

2010 311.47  171.30  18.74  5.27 

2030 (PDP2010) 599.66  435.11  42.77  27.51 

2030 (PDP2012) 301.12  145.61  15.14  6.06 

‐
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ปรมิาณมลพษิทางอากาศจากการผลติไฟฟ้า (กโิลตนั): 
ปี 2553 และปี 2573 ตามแผนพดีพีี 2010 และแผนพดีพี ี2012
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เข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงันํ้าอาจจะดูเหมือนวา่ “ถูก” นัน่กเ็พยีงเพราะตน้ทุนของความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบ
ทางนิเวศนว์ิทยายงัไม่ไดถ้กูนบัรวมเขา้ไปดว้ยเท่านั้น 

ถึงแมใ้นกรณีท่ีเราไม่พิจารณาถึงตน้ทุนภายนอก วิธีการเปรียบเทียบตน้ทุนทางเลือกการผลิตพลงังานต่างๆ ท่ีมกัจะทาํใน
กระบวนการพีดีพีนั้นมกัจะเพียงเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตเท่านั้น ทาํใหก้ารผลิตแบบรวมศนูยข์นาดใหญ่ไดเ้ปรียบในขณะท่ี
ทางเลือกอ่ืน(พลงังานท่ีสะอาดหรือแบบกระจายศูนย)์ เสียเปรียบ  ส่วนการประหยดัจากใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและการ
จดัการดา้นการใชนัั้นเกิดผลท่ีปลายทางของการใชไ้ฟ จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างในการจดัจาํหน่ายหรือการส่งจ่ายไฟฟ้า  การผลิต
แบบกระจายเช่นการผลิตโดย VSPP และ SPP นั้นสามารถผลิตไฟฟ้าไดป้ริมาณใกลเ้คียงความตอ้งการ และตอ้งใชเ้พียงระบบการ
จดัจาํหน่ายเพื่อส่งไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชเ้ท่านั้น (ไม่ตอ้งมีตน้ทุนในการส่งและมีความสูญเสียระหวา่งทางนอ้ยกวา่)  SPP บางรายอาจจะมี
ขนาดใหญ่พอท่ีจะตอ้งผา่นระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า  การผลิตขนาดใหญ่(แบบรวมศนูย)์ตอ้งใชต้น้ทุนเร่ืองการส่ง (การส่งจ่าย
กาํลงัไฟฟ้าและการจดัจาํหน่าย) อยา่งเตม็ท่ี  แผนพีดีพี 2012 เนน้เร่ืองการประหยดัพลงังาน พลงังานหมุนเวียน การโคเจนเนอเรชัน่ 
และการยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้าหรือการปรับปรุงใหโ้รงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกวา่  แมว้า่พลงังานหมุนเวียนและการโคเจน
เนอเรชัน่ จะมีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงกวา่ แต่ตน้ทุนน้ีกถ็กูบรรเทาลงจากตน้ทุนในการส่งจ่ายไฟฟ้าท่ีตํ่ากว่า (ดูตารางท่ี 22) 

ประเภท ตน้ทนุไฟฟ้าทีส่ง่ถงึผูใ้ชไ้ฟฟ้า (ไมร่วมตน้ทนุภายนอก) (บาท/kWh) 

 การผลติ ระบบสง่ไฟฟ้า1 ระบบจําหนา่ยไฟฟ้า2 รวม 

การจัดการดา้นการใชพ้ลงังาน (DSM) 1.003  -  - 1.00 

ถา่นหนิ-แมเ่มาะ 1.504 0.37 0.44 2.31 

พลงัน้ํา-นําเขา้ 2.115 0.37 0.44 2.92 

ถา่นหนิ-กฟผ./IPP 2.126 0.37 0.44 2.93 

กา๊ซ-กฟผ./IPP  2.296 0.37 0.44 3.10 

SPP – กา๊ซ/ถา่นหนิ/พลงังาน
หมนุเวยีน 

2.607 0.198 0.44 3.23 

นวิเคลยีร ์ 2.799 0.37 0.44 3.60 

พลงังานหมนุเวยีน VSPP 3.7510  - 0.44 4.19 

ดเีซล 4.1211 0.37 0.44 4.93 

น้ํามันเตา – กฟผ./IPP 4.126 0.37 0.44 4.93 

ตารางที่ 24: ต้นทุนของไฟฟ้าทีส่่งถงึผู้บริโภค (ไม่รวมต้นทุนภายนอก) หน่วยเป็นบาท/กโิลวตัต์ช่ัวโมง 
หมายเหตุ: (1) ใช้สมมติฐาน ร้อยละ 12.4 ของต้นทุนไฟฟ้าท้ังหมดมาจากระบบส่งไฟฟ้า 

 (2)  ใช้สมมติฐาน ร้อยละ 14.5 ของต้นทุนไฟฟ้าท้ังหมดมาจากระบบจัดจําหน่ายไฟฟ้า 

 (3) ตัวเลขน้ีแสดงถงึต้นทุนเฉล่ียโดยประมาณของการประหยัดพลังงานจริงจากโครงการจัดการด้านการช้ไฟฟ้า EE/DSM (0.5-1.5 บาท/kWh) 

(ท่ีมา: (du Pont 2005)) 

 (4) โดยการประมาณของผู้เขียน 

 (5) ต้นทุนเฉลี่ยการซ้ือพลังงานจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําในประเทศลาว (ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2550, 

แผ่นภาพท่ี 41) 

 (6) สมมติฐานต้นทุนในพดีพี ี2007 ซ่ึงอิงราคาน้ํามันท่ีไม่คงท่ีเปล่ียนแปลง ดังน้ันจงึมีแนวโน้มท่ีจะตํ่ากว่าความเป็นจริง  (ท่ีมา: สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2550, แผ่นภาพท่ี 63) 

 (7) ราคาซ้ือตามระเบยีบ SPP 

 (8) SPP ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. แต่ส่วนใหญ่เช่ือมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า  SPP ขนาดใหญ่บางรายส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่ง  แต่ในท่ีน้ี ถอื

สมมติฐานว่าร้อยละ 50 ของไฟฟ้าจาก SPP ไหลผ่านระบบส่งไฟฟ้า ดงัน้ันต้นทุนในการส่งไฟฟ้าจึงเป็นคร่ึงหน่ึงของระบบการผลิตแบบรวมศูนย์ 
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 (9) การประมาณการของกฟผ. ณ วนัท่ี 17 กมุภาพันธ์ 2553 แม้ว่าจะตํ่ากว่าราคาตลาดในต่างประเทศอยู่มากกต็าม  ตัวเลขของ กฟผ.น้ันคดิมา

จากต้นทุน 3,087 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกโิลวัตต์  ส่วนต้นทุน ณ เดอืนตุลาคม 2552 น้ันบริษทัเรตต้ิง Moody’s (ซ่ึงมีส่วนในการอนุมัติเงินกู้โครงการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) ช้ีว่าอยู่ที ่7,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์  

 (10) ราคาซ้ือตามระเบยีบ VSPP โดยถอืสมมติฐานว่าราคาขายส่งอยู่ ท่ี 2.7 บาท/กิโลวัตต์ช่ัวโมง  น่ีเป็นราคาเฉล่ียของ VSPP ต่างๆ ท่ีกาํหนดไว้

ในแผนพดีีพ ี2010  

 (11) สมมติฐานว่าเป็นต้นทุนเดียวกนักับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (ท่ีมาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2550, แผ่น

ภาพท่ี 63) 
 

เพือ่ใหมี้การเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมในระหวา่งการผลิตประเภทต่างๆ ตน้ทุนของไฟฟ้าท่ีถกูส่งไปยงัผูบ้ริโภค (การผลิตรวมกบั
การส่งและจาํหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ทุนรวมท่ีผูบ้ริโภคจ่ายใหก้ารไฟฟ้า) จึงควรเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์จากมุมมองของ
ผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี ในการเปรียบเทียบตน้ทุนของบริการไฟฟ้าท่ีถูกส่งไปยงัผูบ้ริโภคนั้น ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกคื็อค่าไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย
ในแต่ละเดือน  แมว้า่ค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีไปถึงผูบ้ริโภคตามการคาดการณ์ของแผนพีดีพี 2012 จะอยูท่ี่ประมาณ
ร้อยละ 12 ซ่ึงสูงวา่ในกรณีของแผนพีดีพี 2010 แต่ค่าไฟท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายรายเดือนนั้นกลบัถกูกวา่ร้อยละ 10 ดงัท่ีแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 22 ทั้งน้ี เน่ืองจากการลงทุนในมาตราการจดัการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังาน ทาํใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริการไฟฟ้าใน
ระดบัเดิมโดยท่ีใชไ้ฟฟ้านอ้ยลง (ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานดีข้ึน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชมี้ประสิทธิภาพสูง)  การบริโภคท่ีนอ้ยลง
อนัเน่ืองมาจากการลงทุนใน ในมาตราการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังาน จึงทาํใหค่้าไฟรวมต่อเดือนถูกลง และเป็นการ
ประหยดัเงินสาํหรับผูบ้ริโภค 

       
       สว่นตา่ง      
(PDP2012 – 
PDP2010) ปี 2573 PDP2010 PDP2012 

ตน้ทนุคา่ไฟฟ้ารวม (ลา้นบาท) 1,097,335 723,946   

รวมหน่วยขาย (GWh) 347,947 208,896   

คา่ไฟฟ้าเฉลีย่ (บาท/kWh) 3.15 3.47 9.89% 

% หน่วยการใชไ้ฟทีล่ดลงจากมาตรการจัดการรดา้นการใช ้ 0.00% 20.00%   

ปรมิาณการใชไ้ฟทีเ่หลอืจากฐานการใชท้ี ่150kWh/เดอืน 150.00 120.00   

คา่ไฟฟ้ารายเดอืน (บาท/เดอืน) 473.06 415.87 -12.09% 

ตารางที่ 25: เปรียบเทยีบต้นทุนการบริการไฟฟ้าทีส่่งไฟยงัผู้บริโภค ในแผนพดีีพ ี2010 กบัแผนพดีพี ี2012 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นชดัวา่มีทางเลือกในการตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีถูกกวา่และสะอาดกวา่
ทางเลือกท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพีดีพี 2010  นอกจากน้ี พลงังานท่ีถูกกวา่และสะอาดกวา่น้ียงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางนโยบายดา้น
การพลงังานของรัฐบาลมากกวา่   

เราจะกา้วไปสู่อนาคตท่ีแผนพีดีพีท่ี “ถูกกวา่ สะอาดกวา่ พร้องรับต่อความเปล่ียนแปลงไดดี้กวา่” จะไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบ
ใหเ้ป็นแผนทางการของประเทศไทยไดอ้ยา่งไร?  เราเช่ือวา่การจะทาํใหแ้ผนพีดีพีเช่นน้ีเป็นแผนทางการจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างการบริหารท่ีดูแลกระบวนการพีดีพ ีวิธีวิทยาการทาํแผน และในการทาํงานประจาํวนัของผูก้าํกบัดูแลอุตสาหกรรม
พลงังาน 
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เราไดส้รุปขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีไวด้งัต่อไปน้ี ซ่ึงหากมีการนาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปน้ีไปใชแ้ลว้ จะช่วยพฒันาความ
รับผดิชอบตรวจสอบไดข้องกระบวนการแผนพีดีพี และช่วยดูแลใหก้ารวางแผนกิจการพลงังานในประเทศไทยตอบสนอง
ประโยชนส์าธารณะ 

1. สร้างกรอบในการทาํใหแ้ผนพีดีพีตอ้งรับผิดชอบต่อนโยบายรัฐ  นโยบายทางการท่ีบญัญติัไวใ้นพ.ร.บ.การประกอบกิจการ
พลงังาน 2550 มีดงัต่อไปน้ี: 

• ความมัน่คงทางพลงังาน: จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 

• การพึ่งตนเองทางพลงังาน: ลดการพึ่งพาการนาํเขา้ 

• ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน 

• การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย 

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

• ลดผลกระทบจากการจดัการพลงังาน 

• ราคาค่าบริการพลงังานท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลสาํหรับผูบ้ริโภค 
เอกสารช้ินน้ีไดเ้สนอกรอบตวัช้ีวดัโดยมีเกณฑเ์พือ่บรรลุเป้าหมายดงักล่าว เช่น สดัส่วนการนาํเขา้พลงังาน การปล่อย
มลพษิทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก และค่าไฟฟ้าท่ีคาดวา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายสาํหรับค่าบริการไฟฟ้า  

2. ปรับปรุงการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าโดยใชแ้บบจาํลอง End-use ใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วนแทนการพยากรณ์แบบ
เศรษฐมิติ  วิธีการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาในเอกสารช้ินน้ี ปรากฏชดัแลว้วา่สะทอ้นความเป็นจริง โดยมกัจะ
คาดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีสูงกวา่ท่ีเกิดข้ึนจริง และทาํใหเ้กิดการลงทุนเกิน  วิธีการพยากรณ์แบบล่างข้ึนบนจะติดตาม
แนวโนม้ในการบริโภคพลงังานตามกลุ่มผูบ้ริโภค ตามแต่ละวิธีการใชไ้ฟฟ้า  โดยคาํนึงถึงทางเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
ประชากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจดว้ย 

3. ปฏิรูปกระบวนการวางแผนระบบไฟฟ้าไปสู่กระบวนการ Integrated Resource Planning (IRP): 

• เปิดใหภ้าคประชาชนเขา้ถึงและมีส่วนร่วมมากข้ึนในกระบวนการพิจารณาและจดัทาํแผนขยายระบบไฟฟ้า ท่ีผา่นมา 
กรจดัทาํแผนพีดีพี 2007 และแผนพดีีพ ี2010 ไดเ้ร่ิมใหก้ารรับฟังความเห็น ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสร้างความต่ืนตวั
และความเขา้ใจใหแ้ก่ภาคสังคม และนาํมาสู่แผนทีพดีีพท่ีีมีความสมบูรณ์มากข้ึนโดยไดร้วมเอาพลงังานหมุนเวียน
และมาตรการดานการใชไ้ฟฟ้ามาบรรจุอยูใ่นแผน  หากแนวโนม้การมีส่วนร่วมดีข้ึนตามลาํดบั ผลท่ีเกิดข้ึนจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการของส่วนรวมไดดี้ข้ึน  

• การวางแผนวางแผนระบบไฟฟ้าควรตั้งอยูบ่นหลกัการตน้ทุนแทจ้ริงท่ีตํ่าสุด  เพ่ือใหมี้การเปรียบเทียบอยา่งเป็นธรรม 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการวิเคราะหแ์ผนควรจะเป็น “ตน้ทุนของไฟฟ้าท่ีถกูส่งไปยงัผูใ้ช”้ ไม่ใช่เพียงตน้ทุนในการผลิต  การ
จาํกดัการพิจารณาไวท่ี้เพยีงตน้ทุนการผลิตจะทาํใหไ้ม่ไดร้วมเอาตน้ทุนของระบบการส่งและจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ไว้
ดว้ย ซ่ึงทาํใหเ้พิ่มตน้ทุนอีกกวา่ร้อยละ 40 ของตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย  การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการผลิตแบบกระจายศูนยช่์วยลดการใชไ้ฟฟ้าท่ีปลายทางได ้ทาํใหล้ดความจาํเป็นท่ีจะลงทุนขยาย
หรือชะลอระบบส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า  นอกจากน้ี วิธีการคาํนวณตน้ทุนในปัจจุบนัยงัละเลยตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น การสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรเน่ืองจากฝนกรด ผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่ นละอองและการร่ัวไหล
ของปรอท การตน้ทุนเร่ืองก๊าซเรือนกระจกระดบัโลก  ตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ีควรจะถูกคิดรวมไวใ้น
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กระบวนการตดัสินใจดว้ย 

• ทางเลือกพลงังานท่ีพิจารณาในแผนพีดีพีควรจะมีมากกวา่ทางเลือกหลกัไม่ก่ีทางเลือกดงัเช่นในปัจจุบนั (โรงไฟฟ้า
ถ่ายหินขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลงัก๊าซขนาดใหญ่ นาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้า และนิวเคลียร์) โดยเฉพาะการพิจารณาการ
ลงทุนในมาตรการดา้นการใชแ้ละประสิทธิภาพพลงังาน (EE/DSM) เป็นทางเลือกหน่ึงในการจดัหา นอกจากน้ี
พลงังานหมุนเวียน การผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่ การยดือายกุารใชง้านโรงไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณท่ีมีโรงไฟฟ้าอยูแ่ลว้ กค็วรไดรั้บการพจิารณาเป็นทางเลือกท่ีเท่า
เทียมดว้ย ดงัท่ีไดอ้ภิปรายไวใ้นงานศึกษาช้ินน้ี 

• ควรจะมีการจดัทาํและพิจารณาเปรียบเทียบภาพฉาย (scenario) ในกรณีต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นกระบวนการทาํ
แผนพีดีพี เพื่อใหส้ะทอ้นถึงสมมติฐานต่างๆ เก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีเป็นตวัแปรในอนาคต  แนวทางการจดัทาํ
แผนพีดีพีในปัจจุบนัทาํใหเ้กิดภาพฉายกรณีฐานเพยีงภาพเดียว บวกกบักรณีความเป็นไปไดอี้กเพียงสองทาง คือ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ “สูง” และ “ตํ่า” แต่ไม่มีการพจิารณาความไม่แน่นอนหรือปัจจยัความเส่ียงอยา่งอ่ืนเลย  ใน
ภูมิภาคแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา การวางแผนพลงังานแบบ IRP จะพจิารณาตวัแปรหรือ
ปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ แนวโนม้ราคาเช้ือเพลิง ราคาคาร์บอน(ก๊าซเรือนกระจก) และระดบันํ้า
ในเข่ือนกรณีต่างๆ  นาํมาผสมผสานเป็นภาพฉายอนาคตท่ีเป็นไปไดร้วมถึง 750 ภาพฉาย จากนั้นนาํเอาแผนกรณี
ต่างๆ มาเปรียบเทียบความเส่ียงและตน้ทุนรวม แผนท่ีตน้ทุนตํ่าสุดอาจมีความเส่ียงสูงกวา่แผนท่ีตน้ทุนสูงกวา่แต่
อ่อนไหวต่อความไม่นอนของปัจจยัต่างๆในอนาคตนอ้ยกวา่ จากนั้นกมี็กระบวนการสาธารณะเพื่อใหส้งัคมเลือก
แผนท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุดภายใตร้ะดบัความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีพอยอมรับได ้จากภาพอนาคตหลากหลายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  

• ควรจะมีการประเมินผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานของไทยแมใ้นกรณีท่ีผลกระทบเหล่าน้ีเกิดข้ึนใน
ประเทศอ่ืน  แผนในปัจจุบนัท่ีจะนาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้าและโรงไฟฟ้าลิกไนตใ์นเขตชายแดนฝ่ังลาว พม่าและกมัพชูา ซ่ึง
คาดวา่จะผลกระทบรุนแรงไม่เฉพาะในประเทศเพ่ือนบา้น (ทั้งๆท่ีไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้งมาใหป้ระเทศไทยเกือบทั้งหมด) 
แต่จะกระทบต่อชุมชนในฝ่ังประเทศไทยดว้ยไม่โดยตรงหรือโดยออ้ม  

4. สร้างแรงจูงใจใหก้ารไฟฟ้าส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบนัการไฟฟ้าของไทยไม่มีแรงจูงในการใหค้วามสาํคญัต่อการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเหตุผลสาม
ประการ จาํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแรงจูงใจเหล่าน้ี: 

• ปัญหา: การไฟฟ้ามีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพแปลว่าจะมีกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ี
ขายไดน้อ้ยลง ทาํใหมี้รายไดล้ดลง  
ทางออก: ตดัการเช่ือมรายไดข้องการไฟฟ้าเขา้กบัการขายกิโลวตัตช์ัว่โมงของไฟฟ้า 

• ปัญหา: ภายใตก้รอบหลกัเณฑก์ารกาํกบัการไฟฟ้าในปัจจุบนั ผลตอบแทนการลงทุนกาํไรของการไฟฟ้าผกูติด
กบังบประมาณการลงทุน  กล่าวง่ายๆ ก็คือ ยิง่ลงทุนมากเท่าใด การไฟฟ้า (รวมถึงผูบ้ริหารและพนกังานท่ีได้
โบนสัสูงข้ึน) ก็จะยิง่สามารถทาํกาํไรไดม้ากข้ึน  ทาํใหก้ารไฟฟ้าใหค้วามสาํคญัแต่ทางเลือกพลงังานท่ีตอ้ง
ลงทุนสูง (สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่)  
ทางออก: ระบบกาํกบัท่ีอยูบ่นฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินการ จะทาํใหก้ารไฟฟ้าไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการบรรลุเป้าการปฏิบติังานท่ีมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  จึงควรมีการเปล่ียนกรอบการกาํกบั
การทาํงานของการไฟฟ้าของรัฐ จากระบบท่ีอา้งอิงผลตอบแทนการลงทุน (Return-based regulation) มาเป็นการ
ไดรั้บผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (Performance-based regulation) 



 

48 

 

4

• ปัญหา: โครงการการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและการจดัการดา้นการใชพ้ลงังานของกฟผ. ใน
งบประมาณภายในของกฟผ. ถูกถือวา่เป็นคา่ใชจ่้าย และจึงไม่ทาํใหเ้กิดผลตอบแทนกาํไรจากการลงทุนในส่วน
น้ี จึงไม่จูงใจต่อการไฟฟ้า  
ทางออก:   โครงการ DSM/EE ควรจะถูกถือวา่เป็นการลงทุน (ซ่ึงกฟผ.จะสามารถไดผ้ลตอบแทนคืนพร้อมกาํไร 
ไม่ใช่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีองคก์รควรตอ้งประหยดั)  

5. ลงทุนในการสร้างศกัยภาพของประเทศไทยในการประเมินและตรวจสอบผลการประหยดัพลงังาน การประเมินและ
ตรวจสอบการประหยดัพลงังานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารไฟฟ้ารู้สึกมัน่ใจว่าการลงทุนในมาตรการดา้นการใชแ้ละ
ประสิทธิภาพพลงังานนั้น “เป็นจริง” และตรวจวดัได ้ แมพ้ฒันาศกัยภาพในการประเมินและตรวจสอบผลการประหยดั
พลงังานน้ีอาจจะตอ้งใชง้บประมาณ ค่าใชจ่้ายและบุคคลากร แต่กย็งัถกูกว่าการสร้างและหาเช้ือเพลิงใหโ้รงไฟฟ้าท่ีจะตอ้ง
สร้างใหม่ และถูกกว่างบประมาณนบัพนัลา้นบาทท่ีใชไ้ปแลว้กบัการเตรียมระบบพื้นฐาน บุคคลากรและ “ทศันคติท่ีดี” 
เพือ่รองรับพลงังานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 

6. ยบุคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีดูแลการอนุมติัโครงการ VSPP การ
อนุมติัโครงการ VSPP ถูกเตะถ่วงตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ข้ึนมา ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึน
โดยกระทรวงพลงังาน เพื่อตดัสินวา่โครงการ VSPP ใดท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการต่อได ้ ประเทศไทยควรจะมี
นโยบายและกฎระเบียบหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน เพ่ือลดการแทรกแซงทางการเมือง โอกาสในการคอร์รัปชัน่และความไม่
แน่นอนในการลงทุน อนัถือเป็นการเพ่ิมความเส่ียงของการลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวียน การตดัสินใจอนุมติัหรือ
ปฏิเสธโครงการควรตั้งอยูบ่นเหตุผลทางเทคนิคและเง่ือนไขการปฏิบติัท่ีโปร่งใส ไม่ควรข้ึนอยูก่บัวิจารณญานของบุคคล
ไม่ก่ีคน    

7. กาํหนดใหฝ่้ายท่ีสามสามารถเขา้ถึงเครือข่ายท่อส่งก๊าซของปตท.ได ้ ปัจจุบนัน้ี บมจ.ปตท. เป็นผูผ้กูขาดกิจการจดัหาและ
ท่อส่งก๊าซ และจึงทาํใหก้ารขยายเครือข่ายการส่งและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเป็นไปไดช้า้หรือไม่เป็นกลาง  บริษทัอ่ืนๆ 
ควรจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงท่อส่งก๊าซของ ปตท. อยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อใหก้ารขยายเครือข่ายท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ไม่พึ่งอยูก่บั บมจ.ปตท. เป็นหลกั และเพื่อส่งเสริมการแข่งขนัดา้นราคาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผลิตแบบโคเจนเนอเรชัน่
มากข้ึน 

8. แมม้าตรการเหล่าน้ีจะตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการ แต่ประเทศไทยกมี็กาํลงัผลิตสาํรองเพยีงพอและมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่าง
การดาํเนินการเพียงพอท่ีจะรักษากาํลงัผลิตสาํรองพึ่งไดข้องระบบไฟฟ้าไปจนถึงปี 2560  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเอกสาร
ช้ินน้ี โครงการท่ีมีผลกระทบสูงท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้าง สามารถถูกชะลอหรือยกเลิกไป โดยท่ียงัคงรักษาเป้าของรัฐบาลท่ี
จะมีพลงังานสาํรองร้อยละ 15 ไวไ้ด ้  ส่วนต่างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเกิดจากกาํลงัการผลิตส่วนเกินทาํใหป้ระเทศไทยมีเวลา
หลายปีในการเนน้ปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าและปฏิรูปกระบวนการวางแผน โดยไม่ตอ้งรีบสร้าง
โรงไฟฟ้าแบบรวมศนูยใ์หม่ ไม่วา่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซ เข่ือนพลงันํ้าขนาดใหญ่ หรือพลงังานนิวเคลียร์ 

ผูเ้ขียนหวงัวา่ผูท่ี้อ่านเอกสารช้ินน้ีจะทาํการศึกษาวิธีการและทางเลือกการวางแผนพลงังานในประเทศไทย และจะร่วมอภิปราย
แลกเปล่ียนและกาํหนดทิศทางอนาคตของการพฒันาระบบไฟฟ้าซ่ึงมีความสาํคญัต่อสงัคมอยา่งยิง่น้ีดว้ยกนั ทั้งน้ี เพ่ือใหก้าร
วางแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าจะไดก่้อประโยชนอ์ยา่งสูงทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม ต่อคนรุ่นต่อๆไป  

  



 

49 

 

4

บรรณานุกรม 

กรุงเทพธุรกิจ 2553. “เลง็เคาะโครงการผลิตไฟฟ้าหมนุเวียนเพ่ิม เอกชนโวยไม่เป็นธรรมเตรียมย้ายฐานหนี,”  Bangkok  Business 
News (9 พฤศจิกายน 2553), http://www.bangkokbiznews.com/2010/11/09/news_31895578.php?news_id=31895578 
(เขา้ถึงเม่ือ สิงหาคม 2554);  

ศรัญญา ทองทบั. 2554. “ธรรมาภิบาลในกิจการพลงังาน..มีไหม?” กรุงเทพธุรกิจ (21 กมุภาพนัธ์ 2554), http://bit.ly/eZTLws 
(เขา้ถึงเม่ือสิงหาคม 2554) 

Blyth, W. (2010). The Economics of Transition in the Power Sector, International Energy Agency. 

D’Sa, Antonette. "Integrated Resource Planning (Irp) and Power Sector Reform in Developing Countries." Energy Policy 33, no. 
10 (2005): 1271-85. 

Energy for Environment Foundation (2010). Study Project on Load Forecast – Executive Summary, Report prepared for Energy 
Policy and Planning Office. 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (2549). ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนากเลก็มาก  
http://www.eppo.go.th/power/vspp-eng/Regulations%20-VSPP%20Cogen-10%20MW-eng.pdf.  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (2553). มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2553 (คร้ังท่ี 131). เร่ืองท่ี 5 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน. http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-131.htm#5  

Foongthammasan, B., A. Tippichai, et al. (2011). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี, 
JGSEE, บัณฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบรีุ 

Foran, T., P. T. d. Pont, et al. (2009). "Securing energy efficiency as a high priority: scenarios for common appliance electricity 
consumption in Thailand." Energy Efficiency. 

LBNL (2011). “Installed Cost of Solar Photovoltaic Systems in the U.S. Declined Significantly in 2010 and 2011” 15 September. 
Lawrence Berkeley National Lab. http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/09/15/tracking-the-sun-iv/ 

McCulley (2006). Fizzy Science: Loosening the Hydro Industry's Grip on Reservoir Greenhouse Gas Emissions Research. 
November 1, 2006. http://www.internationalrivers.org/climate-change/reservoir-emissions/fizzy-science-loosening-
hydro-industrys-grip-reservoir-greenhouse  

Menke, C., D. Gvozdenac, et al. (2006). Potentials of Natural Gas Based Cogeneration in Thailand, JGSEE: 35. 

กระทรวงพลงังาน (2011). แผนอนรัุกษ์พลงังาน 20ปี (พ.ศ. 2554 - 2573). 

Northwest Power Planning Council. "Sixth Northwest Conservation and Electric Power Plan." 2010. 
http://www.nwcouncil.org/energy/powerplan/6/default.htm  



 

50 

 

5

ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร. คาํแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554. 2554 

Sukkumnoed, D. Better Power for Health: Healthy Public Policy and Sustainable Energy in the Thai Power Sector. Department of 
Development and Planning, Aalborg University, 2007. 

Swisher, Joel N., and Gilberto de Martino Jannuzzi. Tools and Methods for Integrated Resource Planning.  Roskilde, Denmark: 
Riso Laboratory, 1997. 

The Economist (2000). “Rural unrest”.6 July. http://www.economist.com/node/4640  

Tongtup, Saranya. 2011. “(In Thai) A Call for Better Governance in Energy Policy Process” Bangkok Biz News (21 February 
2011), http://bit.ly/eZTLws (accessed August 2011). 

Vernstrom, R. (2005). Nam Theun 2 Hydro Power Project Regional Economic Least Cost Analysis: Final Report. Bangkok, 
World Bank. 

Yuvejwattana, S. (2011). Thailand Says GDP May Shrink 3.7% on Floods, Adding to Case for Rate Cut. Bloomberg. 
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-21/thailand-cuts-2011-growth-forecast-to-1-5-from-4-5-after-record-floods.html 

 

 

 


