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บทคั ด ย่ อ

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) โดยตรงอย่างน้อย 6 จาก 17 ข้อ
รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อแสดงผลการศึกษา
การใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่เพื่อวางแผนการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 25612580) โดยศึกษาจากศักยภาพพลังงานชนิด
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ชีวมวล แก็ส
ชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานน้ำ�ขนาดเล็ก เพื่อนำ�มาประมวลความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบที่พึ่งพา
ตนเองทางพลังงานด้วยพลังงานสะอาด 100%
ลักษณะการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าราย
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ชั่วโมงของหนึ่งสัปดาห์ ในทุกเดือน และ 2. การ
วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา
สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาประกอบ
ด้วย 1. ระบบโครงข่ายพลังงานสามารถสั่งเดิน
เครื่องและหยุดเดินเครื่องเพื่อบริหารจัดการ
การผลิตไฟฟ้าได้ตามความต้องการของศูนย์
ควบคุม 2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนเกิน
สามารถส่งออกให้แก่จังหวัดข้างเคียงได้ตลอด
เวลา 3. นโยบายของรัฐต้องส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียนและไม่เป็นอุปสรรคทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 4. ระบบสายส่งและโครงข่ายสามารถ
รองรับความต้องการได้ โดยไม่เป็นข้อจำ�กัด
การศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ของจังหวัดกระบีแ่ ละความเป็นไปได้ในเชิงปริมาณ
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พลังงานหมุนเวียนทีจ
่ ะตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าทัง
้ หมดของจังหวัดกระบี่ พบว่าจังหวัด
กระบีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพกำ�ลังผลิตติดตัง
้ ได้สง
ู สุดรวม
1,676 เมกะวัตต์ และสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบที่
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่าง
สมบูรณ์ 100% ทุกๆ ชัว
่ โมงในปี พ.ศ. 2569 หาก
สามารถเพิม
่ ปริมาณกำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนตามศักยภาพทีเ่ หมาะสมและมีการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายและกฏหมาย โดยพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแรกทีใ่ นบางช่วงเวลา (อย่าง
น้อย 2 ชัว
่ โมงต่อวัน) ทีจ
่ ง
ั หวัดกระบีส
่ ามารถตอบ
สนองความต้องการไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน
100%
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการ
อนุรักษ์พลังงาน จะมีต้นทุนรวมในแต่ละปี สูง
กว่าถ่านหินและแก็สธรรมชาติในช่วงแรก แต่ใน
ภาพรวม 20 ปีจะมีต้นทุนรวมต่ำ�กว่าถ่านหิน
Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

อย่างชัดเจน รวมทั้งยังช่วยลดภาระการนำ�เข้า
ของประเทศ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
กว่า จ้างงานมากกว่า และปล่อยแก็สเรือนกระจก
น้อยกว่า
ปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนผ่าน
สู่พลังงานหมุนเวียนคือการมีนโยบายเกี่ยว
กับพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม ได้แก่ รับซื้อ
พลังงานหมุนเวียนเข้าระบบก่อนพลังงานฟอสซิล
การมีกลไกการผลิตและราคาพลังงานหมุนเวียน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และ การปรับ
บทบาทหน้ า ที ่ ของหน่ ว ยงานรั ฐที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี ้ ก ารพั ฒ นาสายส่ งและระบบโครงข่ า ย
อั จฉริ ย ะเพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การพลั งงานที ่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพก็ ม ี ส ่ ว นจำ � เป็ น อย่ า งมาก
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Executive Summary
Renewable energy development is
strongly associated with some of the key
Sustainable Development Goals (SDGs) set by
the United Nations in 2015. This report aims
to show the results and findings of a study
done on electricity consumption and generation plans in Thailand’s Krabi Province during
the next 20 years (2018-2037). The report
attempts to prove that it is possible for Krabi
to build an electricity supply system based
completely on renewable energies in the near
future.

In the analyses leading to the preparation of this report, the electricity generation
potential of five renewable energy sources,
namely modern biomass, biogas, solar, wind,
and mini-hydropower were studied, based
on which an electricity generation plan was
formulated using a systematic and an evidence-based approach. The analysis consists
of two parts: (1) Hourly demand of electricity
over a one week period of each month for
20 years (2018-2037) (2) Capacity to deliver
the hourly supply of electricity over the same
period from each of the renewable sources.
The following assumptions were considered for the study: (1) The grid operator
is capable of planning and controlling the
electricity generation of all power plants in
Krabi (2) Excess electricity energy can always
be exported to nearby provinces (3) There is
decisive political will, supportive government
policies and regulations on renewable energy,
and (4) The electricity grid has no limitations
on energy carrying capacity.
The study projects a total electricity
generation potential of 1,676 MW (installed

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

capacity) from all five renewable energy
sources. An hourly simulation of electricity
generation shows that Krabi will achieve it's
100% renewable energy goal by 2026, provided that the renewable energy development
is well supported at its suitable growth rate.
By 2021, Krabi will start to be 100% dependent on renewable energy for at least two
hours a day.
Despite the fact that the total annual
costs of renewable energy generation and
energy efficiency scenario is higher than that
of coal or natural gas during the initial period,
it is considerably lower when taking into
account a cost-benefit projection over a long
term of 20 years.
By adopting a 100% renewable energy
province-wide model of sustainability, Krabi
can benefit at both socio-economic and
environmental fronts including lower import
burden, a higher contribution to economic
growth, higher employment, as well as lower
GHG emission.
Krabi’s successful transition to an
electricity supply system based on renewable
energies will require a pragmatic public policy
that (1) Prioritises renewable energy to be fed
into the grid prior to the fossil energy counterpart (2) Incentivising renewable energy at
a proper rate that balances the electricity cost
regulation and investment (3) Reorienting the
state enterprises related to electricity generation systems to espouse a renewable energy
mindset and (4) Development and modernisation of smart grids and efficient electricity
management systems at grid level.
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บทนำ�
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รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ
การศึกษาการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่เพื่อ
วางแผนการผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า
(พ.ศ. 2561-2580) โดยศึกษาจากศักยภาพ
พลังงานชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนำ�มา
ประมวลความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่จังหวัด
ต้นแบบที่พึ่งพาตนเองทางพลังงานด้วย
พลังงานสะอาด 100%
ลักษณะการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ 1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าราย
ชัว
่ โมงของหนึง
่ สัปดาห์ในทุกเดือน และ 2. การ
วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบีเ่ พือ
่ ตอบสนอง
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1. ระบบโครงข่ายพลังงานสามารถสั่งเดินเครื่อง
และหยุดเดินเครื่องเพื่อบริหารจัดการการผลิต
ไฟฟ้าได้ตามความต้องการของศูนย์ควบคุม 2.
ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินสามารถส่งออก
ให้แก่จังหวัดข้างเคียงได้ตลอดเวลา 3. นโยบาย
ของรัฐต้องส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและไม่เป็น
อุปสรรคทั้งทางตรงและทางอ้อม 4. ระบบสายส่ง
และโครงข่ายสามารถรองรับความต้องการได้
โดยไม่เป็นข้อจำ�กัด
โครงสร้างรายงานประกอบด้วยส่วนแรก
คือความสำ�คัญและความเป็นมาของการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน การใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่
และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ส่วนที่สอง
คือการศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนชนิด
ต่างๆ ของกระบี่ และสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์แผน
พลังงาน ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่พลังงาน
หมุนเวียน สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียน
100% เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายและการปรับปรุง
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ข้อจำ�กัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง

1.1 ที่มาและความสำ�คัญ
พลังงานเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการพัฒนา
และการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทสำ�คัญมากขึ้น
อย่างไม่เคยมีมาก่อน พลังงานไฟฟ้ากลายเป็น
พลังงานที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น
การขนส่ง การผลิต การสื่อสาร และการบริการ
แม้ว่าปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน แก็สธรรมชาติ และน้ำ�มัน จะ
มีสัดส่วนมากถึงสามในสี่ แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง พลังงานหมุนเวียนถูกมองว่าจะเป็น
พลังงานหลักที่เข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิลที่
เริ่มถูกลดบทบาทลงเรื่อย ๆ เพราะความตื่นตัวใน
เรื่องภาวะโลกร้อนจากแก็สเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมี
ราคาถูกลงมาก จนสามารถแข่งขันได้กับพลัง
งานไฟ้ฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักฐานที่
สำ�คัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวคือการลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกมี
สัดส่วนกำ�ลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสูงถึง
สองในสาม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
สหประชาชาติได้มีมติร่วมกัน 193 ประเทศและ
องค์กรภาคีอื่นๆ ในการกำ�หนดเป้าหมายแห่งการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันจำ�นวน 17 ข้อ เพื่อร่วม
กันทำ�ให้บรรลุภายใน 15 ปี (พ.ศ. 2573) โดยข้อที่
สำ�คัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่สะอาด มีมากถึง 6 ข้อ
คือ
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เป้าหมายข้อที่ 3 การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)
พลังงานหมุนเวียนมีพื้นฐานจากการใช้
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ เช่น ลม แสงอาทิตย์
ชีวมวล ที่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำ� ทั้งในเชิง
ของการผลิตแก็สเรือนกระจกและมลพิษต่าง ๆ
หลายครั้งที่การปล่อยของเสียและมลพิษนำ�มาสู่
การเจ็บป่วยของผู้คนรอบโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าก็
มักจะเลือกที่จะชดเชยด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาหรือ
การสนับสนุนชุมชนด้วยกองทุนรอบโรงไฟฟ้า แต่
เมื่อการพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาถึง โรง
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สร้างมลพิษแบบกระจุกตัวมักจะ
ถูกใช้เป็นทางเลือกด้วยเหตุผลด้านการจัดการและ
ความมั่นคง โดยไม่สนใจมิติด้านสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม ดังนั้นการใช้พลังงานหมุนเวียนสะอาดจึง
เท่ากับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชนไปด้วยกัน

เป้าหมายข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and
economic growth)
จากลักษณะเด่นของพลังงานหมุนเวียนที่
เหมาะแก่การผลิตขนาดเล็กและสามารถใช้
ทรัพยากรจากในท้องถิ่นมาเป็นเชื้อเพลิงได้นั้น การ
จ้างงานจึงสามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละท้องถิ่นและใช้
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เป้าหมายข้อที่ 7 พลังงานสะอาดทีท
่ ก
ุ คน
เข้าถึงได้ (Affordable and clean energy)
พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ถือเป็น
พลังงานสะอาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมต่ำ�กว่าพลังงานฟอสซิล โดยมีต้นทุนลด
ลงเรื่อยๆ ทั้งยังเหมาะสำ�หรับการผลิตขนาดเล็กๆ
และการติดตั้งแบบกระจายศูนย์ตามแหล่งเชื้อเพลิง
ช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
สายส่ง เช่น พื้นที่บนเกาะ หรือชนบทที่สายส่งยัง
พัฒนาเข้าไปไม่ถึง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ แก็ส
ชีวภาพ

รายงาน | มิถุนายน 2561 | 10

แรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ในการผลิตซึ่ง
ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการอพยพแรงงาน
เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ให้อาศัยอยู่กับ
คนชราในชทบท เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนค่อนข้าง
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงต่ำ�ด้าน
การเกิดปัญหาสุขภาพ หากพิจารณาประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจจะพบว่าเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานโดยตรงในการ
ผลิดไฟฟ้าในท้องถิ่น หรือเม็ดเงินลงทุนที่กระจายสู่
การก่อสร้างและบำ�รุงรักษา การจำ�หน่ายวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้า เช่น แก็สชีวภาพ
และชีวมวล อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดธุรกิจอื่นๆ ตาม
มาได้อีก เช่น ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร และบริการ
ต่างๆ ในบริเวณข้างเคียง
เป้าหมายข้อที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry,
Innovation and Infrastructure)
เมื่ออัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทั้งด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใช้พลังงานหมุนเวียนได้ ทั้งนี้การพัฒนาโรง
ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่น
แบบกระจายศูนย์ ยังสอดคล้องกับการพัฒนา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วย
เป้าหมายข้อที่ 12 แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน (Responsible consumption
and production)
พลังงานหมุนเวียนถือเป็นทรัพยากรที่มี
วัฏจักรนับตั้งแต่เกิดจนถึงการนำ�มาใช้งานสั้นมาก
และพลังงานบางชนิดมีอยู่อย่างไม่จำ�กัด เช่น ลม
และแสงอาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัฏจักรการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งต้องใช้เวลานับ
ล้านปีในการสร้างขึ้นมาใหม่ อีกทั้งการใช้พลังงาน
ชีวมวลจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและ
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เป้าหมายข้อที่ 13 การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)
เป็นที่ทราบกันดีว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนมีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่า
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้
หากพิจารณาด้านการปรับตัวจากการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ พบว่าการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์ และการมีโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในแต่ละ
ท้องถิ่น รวมถึงการผลิตไฟฟ้าแบบไม่พึ่งพาสายส่ง
(off-grid) ยังสามารถบรรเทาแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติ
ได้อีกด้วย

©นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร

ของเสียต่างๆ ในการผลิตแก็สชีวภาพยังถือ
เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบนั้นๆ อีกด้วย

จังหวัดกระบีเ่ ป็นหนึง
่ ใน 14 จังหวัดภาค
ใต้ มีขนาด 4,708.5 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นพืน
้ ที่
ร้อยละ 0.92 ของพืน
้ ทีป
่ ระเทศไทย) และมีประชากร
ราว 470,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของ
ประชากรไทย) แม้จะมีขนาดเล็กแต่กม
็ ค
ี วามสำ�คัญ
ด้านการท่องเทีย
่ วและเกษตรกรรม ด้วยลักษณะทาง
ภูมป
ิ ระเทศเทือกเขาพนมเบญจา ทีเ่ ป็นชายฝัง
่ ทะเล
อันดามันยาวกว่า 160 กม. และเกาะน้อยใหญ่กว่า
150 เกาะ ประกอบกับมีปา่ ชายเลนเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้จง
ั หวัดกระบีอ
่ ด
ุ มด้วย
อาหารทะเลและแหล่งท่องเทีย
่ วทีส
่ วยงามระดับโลก
พืน
้ ทีช
่ ม
ุ่ น้�ำ ปากแม่น�ำ้ กระบีท
่ ม
่ี ค
ี วามสำ�คัญระดับ
นานาชาติขน
้ึ ทะเบียนเป็นพืน
้ ทีแ่ รมซ่าร์ไซต์ Ramsar Site ครอบคลุมพืน
้ ทีก
่ ว่า 133,120 ไร่1 ระบบ
นิเวศวิทยาของกระบีป
่ กคลุมด้วยหาดทราย หาดเลน
สายน้�ำ หลายสายเชือ
่ มต่อกันสูท
่ ะเล ป่าชายเลนเนือ
้ ที่
ประมาณ 63,825 ไร่ ผืนหญ้าทะเลกว่า 30,958 ไร่
1. https://www.ramsar.org/wetland/thailand
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1.2 ทิศทางการพัฒนา “Krabi Goes Green”
ที่ผ่านมา

รูป 1.2-1 ภาพแหล่งท่องเทีย
่ ว แหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ
และ ความสมบูรณ์ทางนิเวศน์วท
ิ ยา

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย2 ระบบนิเวศ
ชายฝัง
่ และทะเลของจังหวัดกระบีอ
่ น
ั เป็นพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ี
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นถิน
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของ
ปลาจำ�นวนมากกว่า 200 สายพันธุ์ ปะการังกว่า 80
ชนิด นอกจากนีพ
้ น
้ื ทีช
่ ม
ุ่ น้�ำ ปากแม่น�ำ้ กระบีย
่ ง
ั เป็น
3
พืน
้ ทีเ่ ส้นทางนกอพยพ ซึง
่ เป็นดัชนีชว
้ี ด
ั ทีส
่ �ำ คัญ
2. http://www.dmcr.go.th/upload/dt/file/file-1812-560139973.pdf
3. รายงานการสำ�รวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2558, กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ทีแ่ สดงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาการอนุรก
ั ษ์นกอพยพ
และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ
อย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย (Partnership for the Conversation
of Migratory Waterbirds and the Sustainable
Use of their Habitats in the East Asian- Australasian Flyway)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ภาย
ใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน“กระบี่ ปี 2563
: วิสัยทัศน์กระบี่ ปี2020 จุดยืนและทิศทางเพื่อ
เตรียมการรองรับการพัฒนาในอนาคต”4 กำ�หนด
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมีฐานหลักจาก
ภาคการเกษตร ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ การ
กำ�หนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแบบแผนการ
บริหารจัดการตัวเองของจังหวัดกระบีเ่ ป็นเจตนารมย์
ทีจ
่ ะผลักดัน ให้กำ�หนดทิศทางที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาการท่อง
เที่ยวกระบี่สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของการเป็น
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตร
อุตสาหกรรมยั่งยืนและสังคมน่าอยู่ซึ่งเป็นทิศทางที่
สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลกที่เน้นการ
อนุรักษ์
วิสัยทัศน์กระบี่ 2020 เป้าประสงค์รวมใน
ข้อที่ 7 ระบุว่าจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
สะอาดและพลังงานทดแทน จังหวัดกระบี่เป็นแห
ล่งผลิตไบโอดีเซลของประเทศและมีความสำ�คัญ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานในการผลิตพลังงาน
ทางเลือกจากพืชเกษตร จังหวัดกระบี่มีการปลูก
และผลิตปาล์มน้ำ�มันเป็นลำ�ดับต้นของประเทศที่
สามารถนำ�น้ำ�มันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟำ� นอกจากนี้ศักยภาพในการผลิต
พลังงานหมุนเวียนยังมีพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานจากแก็สชีวภาพ พลังงาน
จากพืชเกษตรอื่น พลังงานน้ำ�ขนาดเล็กเป็นต้น ที่
สามารถนำ�มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน

4. พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระดับนานาชาติ, สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://wetland.onep.go.th/
KrabiEstuary_n.html
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บทที่ 2

©นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร

การใช้และผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของจังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย
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ตัวอย่างรูปแบบการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้า
(prosumer) ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคใต้

2.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้า

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

ร้านอาหารเรือนไม้ จังหวัดกระบี่
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด: 3,720 วัตต์ โดยติดตั้ง
บนหลังคาและลอยน้ำ�
- ผลประหยัด: ลดภาระค่าไฟฟ้าประมาณ 4,000
บาท ต่อเดือนระยะเวลาคืนทุน: 6 ปี
- ประเภท: ใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง
- การใช้งาน: ใช้สำ�หรับหลอดไฟ เครื่องทำ�น้ำ�แข็ง
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

©ฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก

จังหวัดกระบีเ่ ป็นจังหวัดทีอ
่ ด
ุ มด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นพลังงานหมุนเวียน เช่น
ชีวมวลจากอุตสาหกรรมปาล์ม ชีวมวลจากไม้
ยางพารา แก็ซชีวภาพจากการหมักน้ำ�เสียใน
โรงงานปาล์มและการทำ�ยางพารา นอกจากนี้ยังมี
ศักยภาพด้านพลังงานลมและแสงอาทิตย์อีกด้วย
จากข้อมูลการปลูกพืชไร่ในจังหวัดกระบี่พบว่ามี
พื้นที่ปลูกปาล์มถึง 985,285 ไร่ และปลูกยางพารา
อีกกว่า 845,632 ไร่ ในปัจจุบันมีโรงงานปาล์ม
น้ำ�มันจำ�นวน 30 โรง ซึ่งมีความสามารถในการ
แปรรูปปาล์มดิบกว่า 22,500 ตันต่อวัน หากเรา
สามารถนำ�ศักยภาพเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพก็จะทำ�ให้จังหวัดกระบี่สามารถเป็น
เมืองต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงาน
หมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ไม่ยากเลย
การผลิตไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ปัจจุบัน
ประกอบด้วยสองส่วนสำ�คัญคือ 1. พลังงานไฟฟ้า
จากระบบ กฟผ. ซึ่งส่งผ่านโครงข่ายพลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ โดยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่
อำ�เภอเหนือคลอง เป็นโรงไฟฟ้าสำ�รอง ซึ่งปัจจุบัน
เดินเครื่องเป็นครั้งคราวโดยใช้น้ำ�มันเตาเป็นเชื้อ
เพลิง 2. พลังงานไฟฟ้าจากการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เช่นโรงไฟฟ้า
ชีวมวลและแก็สชีวภาพจากปาล์ม และพลังงาน
หมุนเวียนอื่น ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ใช้
(prosumer) ซึ่งแต่เดิม เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่าง
เดียว แล้วตัดสินใจลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เช่น
การใช้โซลาร์รูฟท็อป โดยติดตั้งแผงพลังงานแสง
อาทิตย์์บนหลังคาบ้านหรืออาคาร หรือบางชุมชน
ก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแก็สชีวภาพหรือแก็สชีวมวล
ทั้งนี้กำ�ลังผลิตในส่วนนี้ มิได้นำ�มานับรวมในระบบ
กำ�ลังผลิตไฟฟ้าของจังหวัด

รูป 2.1-2 แผงโซล่าร์แบบลอยน้ำ�
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รูป 2.1-3 แผงโซล่าร์บนหลังคาของลันตามาร์ท

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

The Dearly Koh Tao Hostel เกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
- อยู่ระหว่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด: 50,000
วัตต์โดยมีระบบแบตเตอรี่ด้วย
- ระยะเวลาคืนทุน: ประมาณ 3 ปี โดยประหยัดค่าใช้
จ่ายนการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน
- ประเภท: อยู่นอกเขตสายส่งไฟฟ้า (off-grid) โดย
ใช้เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากดีเซล เป็นสำ�รอง แต่
ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว หากสามารถเชื่อมต่อกับ		
ระบบสายส่งไฟฟ้าได้ในอนาคต
- การใช้งาน: ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ		
โรงแรมขนาด 25 ห้อง ทั้งเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่
ตู้เย็น หลอดไฟ ปั๊มน้ำ� ห้องครัว ระบบของสระว่าย
น้ำ� ระบบทำ�น้ำ�ประปา ระบบทำ�น้ำ�ดื่ม และเครื่องใช้
ไฟฟ้าอื่นๆ

©สายจิตร จะวะนะ

©จันทร์กลาง กันทอง

ลันตามาร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด: 48,000 วัตต์ โดยไม่มี
แบตเตอรี่
- ผลประหยัด: ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 40%
ต่อเดือน โดยค่าไฟฟ้าเดิม 120,000 บาทต่อเดือน
ลดเหลือประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน		
- ระยะเวลาคืนทุน: 5 - 6 ปี
- ประเภท: ใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง
- การใช้งาน: เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแส
ตรง ตู้แช่และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ โดยดำ�เนินการ
ควบคู่กับ การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการเพื่อ
ลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เช่น การติดฉนวนป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่อาคาร และการดึงเอาความร้อน
จากตู้แช่ ตู้เย็นต่างๆ ไปปล่อยภายนอกห้องแอร์

รูป 2.1-4 แผงโซล่าร์เซล์ติดตั้งบนหลังคาโรงแรม
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©กรรณิการ์ แพแก้ว

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด: 20,000 วัตต์ โดยไม่มี
แบตเตอรี่
- ผลประหยัด: เดิมค่าไฟฟ้าประมาณ 250,000
บาทต่อเดือน สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 		
12,000-15,000 บาทต่อเดือน
- ระยะเวลาคืนทุน: ประมาณ 6 ปี
- ประเภท: ใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
- การใช้งาน: เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ โดยดำ�เนินการควบคู่กับการ
จัดการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดด้วย

©สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

รูป 2.1-6 กลุม
่ อาสาสมัครสาธิตและสอนวิธด
ี แู ลแผง
โซล่าร์ให้นก
ั เรียน

รูป 2.1-5 แผงโซล่าร์บนหลังคา โรงพยาบาลจะนะ

โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เกาะนกเภา: มีบ้านเรือน 40 หลัง ประชากร		
ประมาณ 100 คน แต่เดิม มีโซลาร์เซลล์ขนาด 		
2,100 วัตต์ แต่ไม่สามารถใช้การได้ จึงต้องผลิต
ไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล		
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด: 900 วัตต์ และแบตเตอรี
- เงินลงทุนจากผูบ
้ ริจาค: 60,000 บาท และแรงงาน
จากทีมอาสาโซล่าร์จากพัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี
และเกาะลันตา
- ประเภท: ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าบนเกาะ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- การดูแลรักษา: ครูและนักเรียน ได้รับการถ่ายทอด
วิธีการบำ�รุงรักษาจากทีมอาสาโซล่าร์

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

บจก. ไทยอินโด ปาล์ม ออย แฟคทอรี่ จังหวัด
กระบี่
- กำ�ลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากชีวมวล 1 เมกะวัตต์
และแก็สชีวภาพ 3.2 เมกะวัตต์ โดยขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 เมกะวัตต์
- ประเภท: ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน และขายไฟฟ้า
เข้าระบบสายส่งไฟฟ้า
- มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแก็สชีวภาพและชีว
มวลได้ทั้งหมดประมาณ 15 เมกะวัตต์ โดยมีความ
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โรงไฟฟ้า VSPP จังหวัดกระบี่ ณ 7 พฤษภาคม 2561

กลุ่มสถานะ

จำ�นวนโครงการ

กำ�ลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ปริมาณขายตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

ยื่นคำ�ขอขายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือได้รับ
ตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

0

0.00

0.00

เซ็นสัญญารับซื้อ (PPA) แล้ว แต่ยังไม่
ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

4

18.80

18.80

ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) แล้ว

17

56.03

44.51

21

74.83

63.31

รวม

ตาราง 2.1 ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer - VSPP): จำ�นวนโครงการ และ
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า (ติดตั้งและตามสัญญา) จำ�แนกตามกลุ่มสถานะ

พร้อมที่จะขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
3 เมกะวัตต์

2.2 ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน
พืน
้ ทีจ
่ ง
ั หวัดกระบีส
่ ว
่ นใหญ่ใช้ในการเกษตร
สลับกับป่าไม้และมีการกระจุกตัวของชุมชนมาก
บริเวณแนวชายฝัง
่ อันดามัน ดังนัน
้ โครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าจึงประกอบด้วยสายส่งแรงสูง ตามแนวเหนือใต้ กระจายตัวออกเป็นลักษณะโครงข่ายรายหัวเมือง
เชือ
่ มต่อ 8 สถานีไฟฟ้าย่อยภายในจังหวัด ระบบ
สายส่งแรงดันสูงเชือ
่ มจากสถานีไฟฟ้าพังงา 1 และ
เชือ
่ มต่อผ่านกระบีไ่ ปยังสถานีไฟฟ้าจังหวัดตรัง
การส่งไฟฟ้าในระยะทางไกลต้องอาศัย
ระบบสายส่ง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามรูป
ที่ 2.2-1 กล่าวคือ ระบบไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ
เชื่อมต่อด้วยสายส่งแรงดันสูง 500,000 โวลต์
สาเหตุที่ต้องมีแรงดันสูงในช่วงการส่งแต่ละช่วงก็
เพื่อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำ�ให้เกิดกำ�ลังไฟฟ้า

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

รูป 2.2-1 แผนผังแสดงโครงข่ายไฟฟ้าและการแปลงแรง
ดันไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสูค
่ รัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
ในภาคใต้ของประเทศไทย
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สูญเสียในสายส่งลง ซึ่งส่งผลให้ลดการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าในสายส่ง (พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย
ในสายส่งแปรผันตามค่ากระแสไฟฟ้ายกกำ�ลังสอง)
เมื่อมาถึงเมืองหรือหมู่บ้าน อาจมีการขายไฟฟ้า
ที่แรงดันต่างๆกันตั้งแต่ 220 โวลต์(ครัวเรือนและ
ธุรกิจขนาดเล็ก) จนถึง 115,000 โวลต์ (โรงงาน
และธุรกิจขนาด ใหญ่) ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของแต่ละแห่ง
2.2.1 ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบระบบสายส่ง
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบระบบสายส่ง
พลังงานไฟฟ้านั้น อยู่ในการควบคุมดูแลขององค์
กรใหญ่ๆ 3 แห่ง โดยแบ่งหน้าที่และขอบเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบดังนี้
(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ดูแลรับผิดชอบระบบการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของทั้งประเทศและระบบส่ง
พลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ แต่ไม่มีหน้าที่
จำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง		
(2) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับผิด

ชอบดูแลพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน้าที่
รับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. และขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยตรง รวมถึงดูแลรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิด
ชอบดูแลพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศไทยนอกเหนือ
จากพื้นที่รับผิดชอบของ กฟน. โดยมีหน้าที่รับซื้อ
ไฟฟ้าจาก กฟผ. และขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง
รวมถึงดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
2.2.2 โครงสร้างระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
ระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย หรือ อาจเรียกว่า สายส่ง มีหน้าที่เป็น
ทางผ่านในการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โรงไฟฟ้าและส่งไปยังผู้ใช้ไฟตามบ้านเรือน ชุมชน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดย
โรงไฟฟ้านั้นทำ�หน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้นั้นจะต้องส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทันที โดยอาศัย
สายส่งในการส่งผ่านพลังงาน หากต้องส่งในระยะ

รูป 2.2-2 แผนภาพแสดงการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟ
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ทางไกลมากขึ้น เช่น ส่งพลังงานไฟฟ้าข้ามจังหวัด
หรือข้ามภูมภ
ิ าค ก็จะต้องใช้ระดับแรงดันทีม
่ ค
ี า่ สูงๆ
แต่หากระยะทางไม่ไกลมากก็จะใช้ระดับแรงดันทีต
่ �ำ่ ลง
ยกเว้นสถานที่นั้นต้องการจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
เป็นพิเศษถึงแม้ระยะทางสั้นๆ ก็อาจจะใช้ระดับแรง
ดันสูงกว่าปกติได้ รูปแบบสายส่งได้แสดงไว้ในรูป
2.2-1 และ 2.2-2
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น สามารถ
จำ�แนกระบบสายส่งตามขอบเขตหน้าที่ได้ 2 ระบบ
คือ (1) ระบบสายส่งกำ�ลังไฟฟ้า ที่มีหน้าที่ส่ง
พลังงานไฟฟ้าในระดับที่แรงดันสูงเป็นส่วนใหญ่ที่
มีระยะทางไกลๆ และ (2) ระบบจำ�หน่ายกำ�ลังไฟฟ้า
มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำ�กว่าแรงดันในระบบสาย
ส่งฯ และมีหน้าที่จำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้
ใช่ไฟ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจ
โรงพยาบาล ฯลฯ ที่รับช่วงต่อจากระบบสายส่งฯ
นอกจากนี้ ระบบจำ�หน่ายฯ ก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น
ระบบจำ�หน่ายที่มีแรงดันระดับปานกลาง (Medium
Voltage) และ แรงดันระดับต่ำ� (Low Voltage) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบสายส่งกำ�ลังไฟฟ้า
- ระบบสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า 500,000 โวลต์ 		
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ กฟผ. 		
- ระบบสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า 230,000 โวลต์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ กฟผ. และ 		
บางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ กฟน.
- ระบบสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า 115,000 ในเขต		
รับผิดชอบของ กฟน. กฟภ. และ บางส่วนอยู่ในเขต
รับผิดชอบของ กฟผ.
- ระบบสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า 69,000 โวลต์ ใน
เขตรับผิดชอบของ กฟน. และ กฟผ.
ระบบจำ�หน่ายกำ�ลังไฟฟ้า (ระบบจำ�หน่าย
แรงดันปานกลาง)
- ระบบจำ�หน่ายที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และอยู่ในบางส่วน
ของภาคใต้ ตอนบน โดยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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ของ กฟภ.
- ระบบจำ�หน่ายที่ระดับแรงดัน 33,000 โวลต์ ส่วน
ใหญ่จะอยูใ่ นภาคใต้ของประเทศไทยทีอ
่ ยูใ่ นเขตพืน
้ ที่
รับผิดชอบของ กฟภ. และมีจง
ั หวัดกระบีร่ วมอยูด
่ ว
้ ย
- ระบบจำ�หน่ายที่ระดับแรงดัน 12,000 และ
24,000 โวลต์ จะอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพ
มหานครฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการที่เป็นเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ กฟน.
ระบบจำ�หน่ายกำ�ลังไฟฟ้า (ระบบจำ�หน่าย
แรงดันต่�ำ )
ระบบจำ�หน่ายที่ระดับแรงดัน 220 หรือ
380 โวลต์ เป็นระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันต่ำ� ที่ใช้
ในบ้านเรือนทั่วไป ที่รับพลังงานไฟฟ้าต่อจากระบบ
จำ�หน่ายฯแรงดันปานกลางโดยถูดลดระดับแรงดัน
ลงด้วยหม้อแปลงฯลง (Step Down) บางครั้งหม้อ
แปลงฯนี้จะเรียกว่าหม้อแปลงฯแรงต่ำ� สามารถ
สังเกตได้ตามเสาไฟฟ้า และสามารถดูได้จากรูป
2.2-2
โดยทั่วไปแล้ว ระบบจำ�หน่ายฯแรงต่ำ�อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. และ กฟน. โดยใน
รายละเอียดแล้วระบบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 220 โวลต์
จะมี 1 เฟส หรือมีสายไฟฟ้าจำ�นวน 2 สาย คือสาย
ไฟ (L) กับสายนิวทรัล หรือสายดิน (N) อย่างละ 1
เส้น ส่วนระบบที่แรงดัน 380 โวลต์ จะมี 3 เฟส มี 4
สาย หรือมีสายไฟ 3 เส้น และสายนิวทรัล 1 เส้น
โดยในระบบ 3 เฟสบางกรณีก็จะมีเพียงสาย
ไฟ 3 เส้น โดย สายนิวทรัล อาจใช้จากการต่อลงดิน
แทนได้ ทั้งนี้มักจะเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆ กับ
ระบบ 220 โวลต์ โดยเข้าใจผิดว่าระบบดังกล่าวมี 2
เฟส เนื่องจาก มี 2 เส้น แต่ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า
นั้น ระบบนี้ถือว่ามี 1 เฟสมิใช่ 2 เฟสแต่อย่างใด
2.2.3 ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอที่ปลายทาง
ของสายส่ง		
ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอที่ปลายทาง
ของสายส่ง หรือ ที่เรียกว่า “ไฟตก” เกิดจากแรง
ดันไฟฟ้ามีต่ำ�กว่าค่าใช้งานปกติ ทำ�ให้เครื่องใช้
ไฟฟ้าไม่สามารถทำ�งานได้ เช่น การเกิดไฟดับ หรือ
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เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หยุดทำ�งานในขณะที่ไฟตก
เป็นต้น สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดไฟตกมีดังนี้
สาเหตุ
(1) บริเวณสถานทีท
่ เ่ี กิดไฟตกนัน
้ ตัง
้ อยู่
ห่างไกลจากสถานีไฟฟ้าหรือเสาต้นและหม้อแปลงไฟ
ฟ้า โดยปกติในระบบไฟฟ้านัน
้ บริเวณทีอ
่ ยูใ่ กล้
สถานีไฟฟ้ามากทีส
่ ด
ุ จะเป็นบริเวณทีม
่ แี รงดันไฟฟ้า
สมบูรณ์ทส
่ี ด
ุ โอกาสไฟตกน้อยมากๆ และถ้าระยะ
ทางยิง
่ ไกลออกไป แรงดันไฟฟ้าก็จะค่อยๆ ลดลง
เนือ
่ งจากแรงดันไฟฟ้าสูญเสียไปตามระยะทางของ
สายส่ง ยิง
่ ระยะห่างจากสถานีฯเท่าไหร่กย
็ ง
่ิ เกิดไฟ
ตกได้มากเท่านัน
้ เหตุผลทีแ่ รงดันลดลงมีสาเหตุ
มาจากเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน โดย
ปริมาณความสูญเสียนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ระยะทาง สายส่งยิง
่
ยาว การสูญเสียพลังงานก็ยง
่ิ มาก
(2) เนื่องจากความไม่สมดุลเฟสของระบบ
ไฟฟ้า ปกติระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 3 เฟส (เฟส A
เฟส B และ เฟส C) ในการใช้งานปกตินั้นควรมีการ
ใช้งานแต่ละเฟสเท่าๆ กัน แต่หากมีการใช้งานเฟส
ใดเฟสหนึ่งมากเกินไป ก็จะทำ�ให้แรงดันปลายของ
เฟสที่ใช้งานเยอะนั้นเกิดแรงดันตก ในขณะที่อีกเฟส
ที่เหลือมีค่าแรงดันท่ียังปกติ เหตุการณ์นี้เกิดจาก
การไม่ตรวจสอบปริมาณการใช้งานในแต่ละเฟสให้ดี
ก่อนที่จะต่อใช้งาน
(3) เนื่องจากขนาดพื้นที่หน้าตัดสายส่งมี
ขนาดเล็กเกินไป ทำ�ให้เกิดความสูญเสียในรูปของ
ความร้อนในสายไฟ และส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
สูญหายไปตามระยะทางของสาย ปัญหานี้มักเกิด
จากการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า
แผนการณ์ที่คาดไว้
(4) การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเกินพิกัด (overload) อาจจะเกิดจาก จำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น หรือ
หม้อแปลงนั้นมีการเสื่อมสภาพ
แนวทางการแก้ไข
(1) วิธก
ี ารปกติในการเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่เพียง
พอคือสร้างสถานีไฟฟ้าเพือ
่ ให้สามารถรับไฟฟ้าแรงสูง
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เพือ
่ เพิม
่ กำ�ลังไฟฟ้าในจุดทีม
่ ก
ี ารเกิดไฟตก แต่จะมีคา่ ใช้
จ่ายสูงมาก จึงเหมาะกับการแก้ปญ
ั หารองรับการขยาย
ตัวเมือง หรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆ ทีใ่ ช้ระดับแรงดันไฟฟ้า
สูงๆ ทัง
้ นีต
้ อ
้ งมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ดว้ ย
(2) หากแรงดันปลายสายไม่เพียงพอในระบบจำ�
หน่ายฯแรงต่�ำ ให้ท�ำ การเพิม
่ หม้อแปลงเพือ
่ รับไฟฟ้าจาก
แรงดันทีส
่ ง
ู กว่า
(3) ทำ�การตรวจสอบสมดุลเฟส (Balance
Phase) และเลือกใช้เฟสสามารถรองรับการใช้งานได้พอ
เพียง
(4) ทำ�การเพิ่มจำ�นวนหม้อแปลงให้เพียง
พอต่อความต้องการและพิกัดของกำ�ลังไฟฟ้าใน
ระบบ ไม่ขาดและไม่เกิน

รูปที่ 2.2-3 แผนที่แสดงโครงข่าย โรงไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าสำ�คัญของภาคใต้
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(5) บำ�รุงรักษาหม้อแปลงสม่ำ�เสมอเพื่อให้
หม้อแปลงทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สร้างสายส่งเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การ รับ-ส่ง กำ�ลังไฟฟ้า
(7) ทำ�การเชื่อมต่อระบบสายส่งฯ ให้ทั่ว
ถึงกัน หรือที่เลือกว่าการ Loop วงจร เพื่อให้
สามารถรับไฟฟ้าได้หลายแห่งทำ�ให้มีเสถียรภาพ
ป้องกันไฟตกได้
2.2.4 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน		
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มี
ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก การให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่การไฟฟ้าให้
ความสำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ ปัจจุบันนั้นการสร้าง
ความมั่นคงอาจมองได้ 2 ส่วนได้แก่ แหล่งกำ�เนิด
พลังงานไฟฟ้า และระบบส่งพลังงานไฟฟ้า รูปแบบ
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน
นั้น ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.2-3 และ 2.2-4 จะรับไฟฟ้า
จากส่วนกลางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
กฟผ. และส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งที่มีทั้ง
ระบบสายส่งฯและระบบจำ�หน่ายฯ ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของ กฟภ. และ กฟน.
ในอนาคตที่มีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมาก
ขึ้นนั้น หากพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งนี้จะทำ�ให้ระบบ
ไฟฟ้ามั่นคงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแหล่งพลังงานมาก
ขึ้น ลดภาระที่เดิมนั้นรับพลังงานจากศูนย์กลาง
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามหากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นก็จำ�เป็นต้องมีระบบการส่ง
พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะถ้าหากไม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้รองรับพลังงานหมุนเวียน
ก็อาจเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้
เนื่องจาก พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภท
ไม่สามารถควบคุมช่วงเวลาการผลิตให้ตรงตาม
ความต้องการได้ และที่สำ�คัญที่สุดคือ ควรมีการ
บริหารจัดการด้านการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยไม่ควรจ่ายพลังงานเกินความจำ�เป็น
เพราะอาจจะทำ�ให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
ทั้งนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
การแก้ไขควรกระทำ�ร่วมกันทั้งจากภาครัฐ การไฟ
ฟ้าฯ ผู้รับผิดชอบ และเอกชน โดยคำ�นึงถึงความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต

รูปที่ 2.2-4 แผนที่แสดงโครง
ข่าย โรงไฟฟ้าหลัก สถานีไฟฟ้า
สำ�คัญของจังหวัดกระบี่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
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2.2.6 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสายส่ง
เพื่อ “กระบี่มีพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย”
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสายส่ง
เพื่อให้เกิดความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ ควรมี
การวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้งานของผู้ใช้
ไฟฟ้าเป็นหลัก และจะต้องมีการวางแผนให้ระบบฯ
สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่ระบบไฟฟ้าถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานไฟฟ้ามาจาก
ศูนย์กลาง (Centralized Generation) เพียงอย่าง
เดียว มิได้ออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งกำ�เนิดแบบ
กระจาย (Distributed Generation) ของพลังงาน
หมุนเวียน ทัง
้ นีค
้ วรต้องมีการวางแผนร่วมกันทัง
้
ภาครัฐ การไฟฟ้า และเอกชน รวมถึงผูเ้ ชีย
่ วชาญทัง
้
ทางด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์ เพือ
่ ให้ระบบ
ไฟฟ้าสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคำ�นึงถึงความมัน
่ คงของระบบ
ไฟฟ้าและเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
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2.2.5 การเพิ่มระบบสายส่งกำ�ลังไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้า
พิกด
ั ระบบสายส่งนัน
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความต้องการ
ใช้พลังงาน ปัจจุบน
ั การใช้พลังงานไฟฟ้าและจำ�นวน
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีอต
ั ราเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ส่งผลให้
สายส่งสถานีไฟฟ้า หม้อแปลงมีไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ระบบจำ�หน่ายแต่ละวงจรรับภาระการจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล จึงเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ
และสูญเสียพลังงานมากขึ้น ทำ�ให้รัฐบาลสนับสนุน
และส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายส่งฯ และระบบจำ�หน่ายฯ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
การจ่ายไฟฟ้าให้สูงขึ้น ทำ�ให้สามารถรองรับและ
ตอบสนองแผนการพัฒนาต่างๆ ได้
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2.3 การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัด
กระบี่
จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มี
โรงแรมและร้านค้าให้บริการในสัดส่วนที่สูง จึงทำ�ให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ช่วงเดือนธันวาคม
แตกต่างกับภาพรวมของประเทศที่สูงสุดช่วงเดือน
เม.ย.-พ.ค. โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวันอยู่ใน
ช่วงหัวค่ำ�
รูป 2.3-1 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด
รายชั่วโมงของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560 (วันที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด)

รูปที่ 2.3-1 จากกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดรายชัว่ โมงของจังหวัดกระบีพ
่ บว่า กระบีม
่ ี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 90-145 เมกะวัตต์ โดย
เพิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็วในช่วง 07.00 น. - 10.00 น. จาก
นั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางวัน และพบ
ว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำ�โดยเริ่มจากเวลา
18.00 น. โดยพุ่งสูงสุดที่เวลาประมาณ 19.00 น.
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด 145.64 เมกะวัตต์ ในขณะที่การใช้
ไฟฟ้าต่ำ�สุดประมาณ 90 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นในเวลา
กลางคืนช่วง 24.00 - 06.00 น.

รูป 2.3-3 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุดในแต่ละเดือนของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560
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รูป 2.3-2 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำ�ลังไฟฟ้าเฉลี่ย
รายชั่วโมงของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560

รูปที่ 2.3-2 จากกราฟแสดงการเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเฉลีย
่ รายชัว่ โมงระหว่าง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันจันทร์ - ศุกร์ ของ
จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้ไฟฟ้า
ภาพรวมตลอด 24 ชั่วโมงมีลักษณะเหมือนกัน
ทั้งเจ็ดวัน กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้าเพิม
่ ขึน
้ อย่าง
รวดเร็วในช่วง 08.30 น. - 10.30 น. โดยเพิ ่ ม
จาก 90 เมกะวั ต ต์ เป็ น 125 เมกะวั ต ต์ จากนั้น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเวลากลางวันประมาณ 125 130 เมกะวัตต์ และเริ่มใช้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเวลา
18.00 น. และเพิ่มสูงสุดที่เวลา 20.30 น. โดยที่วัน
หยุดมีค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าวันธรรมดา
ประมาณ 3.5 เมกะวัตต์
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รูปที่ 2.3-3 จากกราฟแสดงความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนของจังหวัดกระบี่ปี พ.ศ.
2560 พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมทั้งปีแตก
ต่างกันอย่างมากโดยมีความสอดคล้องกับฤดูกาล
ท่องเที่ยวของกระบี่ กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้าต่ำ�
สุดที่เดือน มิ.ย. ปริมาณ 132.63 เมกะวัตต์ และมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่ำ�สุดอยู่ในช่วง 132 137 เมกะวัตต์ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. เมื่อเปรียบ
เทียบกับเดือนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือน ก.ย. จนเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดที่เดือน ธ.ค. โดยใช้กำ�ลังไฟฟ้า 145.64
เมกะวัตต์ และค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งสิ้นสุด
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่ปลายเดือนเมษายน
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แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า
และการขยายระบบส่งไฟฟ้า
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3.1 แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่
ในอนาคต
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่สำ�คัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของภาค
ใต้และประเทศไทยมีลักษณะการใช้ไฟฟ้าแบบเมือง
ท่องเที่ยว กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงวัน
เสาร์และอาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำ� มีความ
ผันแปรตามฤดูการท่องเที่ยวและจำ�นวนนักท่อง
เที่ยว ในลักษณะการคำ�นวณแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า
(กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด) จะอาศัยรูปแบบการคำ�นวณ
ตามรายงาน Renewable Energy Scenarios
for the Thai provinces Phuket, Rayong, and
Nan (Fraunhofer Institute for Solar Energy
System-ISE ร่วมกับกระทรวงพลังงานของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558) โดยมีขั้นตอนการ
ดำ�เนินการดังนี้
1. ให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานสำ�หรับเริม
่
ต้นการคำ�นวณ โดยแบ่งประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้าออก
เป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 2. ผู้
ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและบริการ 3. ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในภาค
อุตสาหกรรม ซึง
่ แต่ละกลุม
่ มีความต้องการกำ�ลัง
ไฟฟ้า เป็นไปตามสัดส่วนในตาราง 3.1-1 ด้านล่างนี้

2. ในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้า กำ�หนดให้
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดแปรผัน
ตาม อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
(Gross domestic product: GDP), อัตราการ
เพิ่มของประชากร (Population growth rate),
และ อัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
(Tourist growth rate) โดยอาศัยผลการประมาณ
การของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมคมแห่งชาติ และข้อมูลนักท่องเที่ยวจาก
กระทรวงการท่องเที่ยว โดยใช้รูปแบบการประมาณ
การแบบ Linear Logarithmic Regression
รูปที่ 3.1-1 จากกราฟเเสดงผลการ
คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน
ของจังหวัดกระบี่ ระยะเวลา 20 ปี พบว่าการใช้
พลังงานในแต่ละเดือนในอีก 20 ปีข้างหน้ามีรูป
แบบที่ไม่เเตกต่างกัน ซึง
่ สอดคล้องกับฤดูกาลการ
ท่องเทีย
่ วของจังหวัดกระบีท
่ ม
่ี ก
ี ารใช้ไฟฟ้าสูงในช่วง
เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน และมีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดทีเ่ ดือนธันวาคม จากนัน
้ ค่อยๆ ลดลงในช่วง
มกราคมถึงมีนาคม และกลับมาใช้ไฟฟ้าสูงอีกครัง
้
ในเดือนเมษายน และลดลงอย่างรวดเร็วเมือ
่ สิน
้ สุด
ฤดูกาลท่องเทีย
่ วทีป
่ ลายเดือนเมษายน ในขณะที่
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมมีคา่ การใช้ไฟฟ้าโดย

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ร้อยละ 25

ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและบริการ

ร้อยละ 50

ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

ร้อยละ 25

ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อ อัตราการเพิม
่ การ
ใช้ไฟฟ้า
อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ และ อัตราการเพิ่มของ
ประชากร
อัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่
อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ

ตาราง 3.1-1 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม
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อัตราเพิ่ม
ประชากร
ต่อปี

คาดการณ์
จำ�นวนนัก
ท่องเที่ยว

อัตราเพิ่ม
นักท่องเที่ยว

คาดการณ์
กำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุด
(เมกะวัตต์)

ปี พ.ศ.

อัตราเพิ่ม
GDP

คาดการณ์
จำ�นวน
ประชากร

2560

3.5%

469,769

0.3%

5,181,926

4.3%

145.6

2565

3.9%

475,433

0.1%

5,931,508

2.1%

171.9

2570

3.8%

477,337

0.0%

6,415,897

1.3%

197.0

2575

3.7%

474,954

-0.2%

6,774,460

1.0%

222.9

2580

3.6%

468,342

-0.4%

7,059,267

0.7%

250.5

ตาราง 3.1-2 ผลการคาดการณ์การใช้กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580

เฉลี่ยต่ำ�ที่สุดในรอบปี ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในอีก 20 ปีเป็นไปอย่างคงที่

3.2 แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ กับ
การใช้ไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดกระบี่

รูปที่ 3.1-2 กราฟแสดงค่าพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายปีของจังหวัดกระบี่
ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580 พบว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในอีก 20 ปี จะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่โดยมีค่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 250.5
เมกะวัตต์ในปี พ.ศ 2580 โดยเพิม
่ ขึน
้ จากความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในปีปัจจุบันประมาณ 100 เมกะวัตต์

รัฐบาลได้กำ�หนดแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือแผน
Energy Efficiency Plan (EEP 2015) ที่มีเป้า
หมายประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงาน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรม อาคาร และภาครัฐ โดยในภาคไฟฟ้า
ได้กำ�หนดเป้าหมายรายปีในการลดพลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 3.1-1 ผลการคาดการณ์การใช้กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580
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และกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดไว้ในแผนพัฒนากำ�ลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
รายงานฉบับนี้ จึงนำ�เป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี มาวิเคราะห์เป้าหมายการ
อนุรักษ์พลังงานสำ�หรับจังหวัดกระบี่ โดยเทียบ
ตามสัดส่วนของกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัด
กระบี่กับของประเทศ ส่งผลให้กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด
ในอนาคตของจังหวัดกระบี่ จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่
น้อยลง เนื่องจากเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ดังกล่าว
รูปที่ 3.2-1กราฟแสดงเป้าหมายการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ ในอีก 20
ข้างหน้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
การประหยัดพลังงานช่วง 10 ปีแรกของแผน
(พ.ศ. 2561- 2570) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลด
ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการใช้ไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 15 เมกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2570 ส่วน
เป้าหมายช่วง 10 หลังของแผน (พ.ศ. 25712580) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงรวดเร็วกว่า
ช่วง 10 ปีแรก ดังจะเห็นได้จากมีการประหยัดไฟฟ้า
ประมาณ 28 เมกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2580
รูปที่ 3.2-2 กราฟแสดงผลการคาดการณ์
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดกระบี่ที่
สัมพันธ์กับแผนอนุรักษ์พลังงานระดับชาติ 20 ปี
ระหว่างปี พ.ศ 2561 - 2580 เปรียบเทียบกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าแบบปกติพบว่าความต้องการ
กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปีมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะ
สำ�คัญ โดยลดลงเล็กน้อยในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ.
2561 - 2570) และเริ่มลดลงได้มากขึ้นในช่วง 10
ปีหลัง (พ.ศ. 2571 - 2580) ซึ่งค่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่ปี พ.ศ. 2580 มีค่าลดลงประมาณ 43
เมกะวัตต์เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความต้องการ
กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดจากกรณีไม่มก
ี ารอนุรก
ั ษ์พลังงาน
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รูป 3.1-2 กราฟผลการคาดการณ์ความต้องการ
กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดรายปีของจังหวัดกระบี่ระหว่างปี
พ.ศ. 2561 - 2580

รูปที่ 3.2-1 กราฟแสดงเป้าหมายการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ ตลอดช่วง 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการเทียบสัดส่วนจากแผน
อนุรักษ์พลังงานระดับชาติ (EEP2015)

รูปที่ 3.2-2 กราฟแสดงผลการคาดการณ์ความต้องการ
กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดในจังหวัดกระบี่ ทีล
่ ดลงตามสัดส่วน
ของแผนอนุรก
ั ษ์พลังงานระดับชาติตลอดช่วง 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
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บทที่ 4

©นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
จังหวัดกระบี่
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รายการ

ร้อยละ

กก. ต่อ ไร่/ปี

ลักษณะการใช้ประโยชน์

ปริมาณผลผลิตปาล์ม

100

3,500

แยกใช้รายส่วนประกอบ

น้ำ�มันปาล์ม

17-20

595-700

ผลิตน้ำ�มันสำ�หรับการบริโภค

เมล็ดในปาล์ม

5

175

ผลิตน้ำ�มันสำ�หรับการบริโภค

ทะลายเปล่า

22

770

เผาให้พลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้า

ใยปาล์ม

14

490

เผาให้พลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้าใช้ใน
ภายในโรงงาน

กะลาปาล์ม

5-6

175-210

เผาให้พลังงานความร้อนสูงสำ�หรับผลิตไฟฟ้า

ตาราง 4.1-1 การแปลงผลผลิตปาล์มเป็นชีวมวลและน้ำ�หมักแก็สชีวภาพ ต่อการปลูกปาล์ม 1 ไร่

4.1 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)
แหล่งพลังงานชีวมวลและแก็สชีวภาพที่
สำ�คัญของจังหวัดกระบี่คือพลังงานจากผลผลิต
ปาล์ม เนื่องจากปริมาณและความสม่ำ�เสมอของ
ผลผลิตปาล์ม การปลูกปาล์ม 1 ไร่จะสามารถให้
ผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,500 กก. ต่อปี โดยผลผลิต
ปาล์มจะสามารถผลิตเป็นชีวมวลและน้ำ�หมักแก็ส
ชีวภาพได้ เป็นสัดส่วนดังนี้
นอกจากนี้ การปลูกปาล์มยังมีกระบวนการ
ในการตัดใบและทางปาล์มทุกปีและโค่นต้นปาล์ม
เพื่อปลูกทดแทนปาล์มที่ครบอายุทุก 30 ปี ซึ่ง
สามารถนำ�ชีวมวล (ทาง ใบและลำ�ต้น) มาเป็น
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มอีกด้วย โดยไร่
ปาล์ม 1 ไร่จะประกอบด้วยปาล์มโดยเฉลี่ย 22 ต้น
ซึ่งจะมีการตัดทางใบปาล์มปีละ 24 ทางต่อต้น มี
น้ำ�หนักทางละประมาณ 15 กก. สรุปเป็นปริมาณ
ชีวมวล 7,920 กก. ต่อไร่ต่อปี เมื่อคิดเฉลี่ยจาก
ปริมาณการปลูกปาล์มจังหวัดกระบี่ทั้งหมด
ประมาณ 1.0-1.2 ล้านไร่ จะได้ทางใบปาล์มจำ�นวน
7.9-9.5 ล้านตันต่อปี สามารถแปลงค่าความร้อน
จากการเผาชีวมวลเหล่านี้เป็นศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าได้มากถึง 97.8-117.3 เมกะวัตต์ (หมายเหตุ:
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ทางปาล์ม 1 ล้านตันต่อปี มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้
12.35 เมกะวัตต์)
สำ�หรับต้นปาล์ม จะมีการโค่นทิ้งเมื่ออายุ
ครบ 30 ปี โดยแต่ละต้นจะมีน้ำ�หนักประมาณ 1,360
กก. ซึ่งจะได้ต้นปาล์มจากการโค่น 720,000880,000 ต้นต่อปี หรือ 1.0-1.2 ล้านตันต่อปี
สามารถแปลงค่าความร้อนจากการเผาชีวมวล
เหล่านี้เป็นศักยภาพการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 52.863.4 เมกะวัตต์ (หมายเหตุ: ลำ�ต้นปาล์ม 1 ล้านตัน
ต่อปีมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 52.89 เมกะวัตต์)
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยการเผา
ทะลายเปล่า, ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม จะคำ�นวณ
โดยใช้อัตราตามที่นำ�เสนอโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
(http://biomass.dede.go.th/biomass_web/
index.html) ดังแสดงในตาราง 4.1-2 คำ�นวณ
ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี จากพื้นที่ปลูก
ปาล์ม 1 ล้านไร่ของจังหวัดกระบี่ จะได้กำ�ลังผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลทั้งสิ้น 249.7 เมกะวัตต์
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
ของจังหวัดกระบี่จะจำ�ลองโมเดลเป็นลักษณะการ
ทะยอยเพิ่มรายปีเท่า ๆ กัน จากยอดกำ�ลังผลิตใน
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ชนิดของชีวมวล

ค่าความร้อน
(MJ/kg)

(เมกะวัตต์ ต่อล้านตันผลผลิตต่อปี)

อัตราการผลิตไฟฟ้า

ศักยภาพไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดกระบี่ (เมกะวัตต์)

ลำ�ต้นปาล์ม

7.54

52.89

52.8

ใบและทางปาล์ม

1.76

12.35

97.8

ทะลายปาล์มเปล่า

7.24

50.79

39.1

เส้นใยปาล์ม

11.4

79.97

39.2

กะลาปาล์ม

16.9

118.55

20.7

ตาราง 4.1-2 ค่าความจุความร้อนและศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลชนิดต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่

ปีปจ
ั จุบน
ั จำ�นวน 17.5 เมกะวัตต์ ขยายเป็น 218.9
เมกะวัตต์ (ร้อยละ 88 ของศักยภาพ) ในปีท่ี 20 (พ.ศ.
2580) นอกจากนีจ
้ ง
ั หวัดกระบีย
่ ง
ั มีศก
ั ยภาพชีวมวล
จากพืชชนิดอืน
่ อีกด้วย เช่น ชีวมวลจากต้นและราก
ของยางพาราโดยประมาณ 445,531 ตันต่อปี คิด
เป็นศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 32 เมกะวัตต์ และ
ชีวมวลจาก กะลา จั่น และทะลายจากมะพร้าว
1,868 ตันต่อปี คิดเป็นศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
0.2 เมกะวัตต์

4.2 พลังงานแก็สชีวภาพ (Biogas Energy)
ในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ แก็ซชีวภาพ
เป็นแหล่งพลังงานที่สำ�คัญและมีความเป็นไปได้ใน
การผลิตและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะได้มีการ
ผลิตอยู่มากแล้วในปัจจุบัน โดยอาศัยการหมัก
น้ำ�เสียจากอุตสาหกรรมปาล์ม และชีวมวลอื่น ๆ
ในการกำ�หนดศักยภาพใช้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่
เทียบสัดส่วนผลผลิตแก็ซชีวภาพจากข้อมูลจริง
ของโรงปาล์มในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดีที่สุด
พลังงานจากแก็สชีวภาพจะมีส่วนสำ�คัญ
ในการผลิตไฟฟ้าตามความต้องการใช้ไฟฟ้า
เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์แก็ส
(gas engine) สามารถเพิ่มลดกำ�ลังการผลิตได้
ทันที จึงมีความยืดหยุ่นสูงใช้สำ�หรับตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าช่วงสูงสุดได้ดี ศักยภาพพลัง
งานแก็สชีวภาพสามารถคำ�นวณโดยใช้ปริมาณ
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น้�ำ หมักแก็สชีวภาพจากกระบวนการหีบปาล์ม โดย
ผลผลิตปาล์มรวมทะลาย 3,500 กก. (ต่อไร่ตอ
่ ปี)
จะสามารถผลิตแก็สชีวภาพได้ 58.8 ลบ.เมตร แก็ส
ชีวภาพมีความจุความร้อนประมาณ 19-23.5 เมกะจูล
ต่อ ลบ.เมตร แต่เนือ
่ งจากประสิทธิภาพของเครือ
่ ง
ยนต์แก็สค่อนข้างต่�ำ (ประมาณ 25-35%) จึงทำ�ให้
ได้พลังงานไฟฟ้าเพียง 2.05 กิโลวัตต์ชว่ั โมง (หน่วย)
ต่อ ลบ.เมตร เท่านัน
้ เมือ
่ คำ�นวณจาก ผลผลิตปาล์ม
ต้นทาง 1 ไร่จง
ึ ได้พลังงานไฟฟ้าจำ�นวน 120.5
หน่วย หรือคิดเป็นศักยภาพการผลิตไฟฟ้า วันละ 13
ชัว่ โมง (ด้วยกลไกราคารับซือ
้ เจ้าของโรงงานจึงมัก
เดินเครือ
่ งเฉพาะช่วง 09.00-22.00 น.) เทียบเท่าโรง
ไฟฟ้าขนาด 28 เมกะวัตต์ แต่ในปัจจุบน
ั มีการผสมขี้
เค้กวนกลับเพือ
่ เพิม
่ ปริมาณแก็สชีวภาพโดยสามารถ
ทำ�ให้บอ
่ สามารถเพิม
่ กำ�ลังผลิตแก็สชีวภาพได้สง
ู
ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพ
กำ�ลังผลิตจากน้ำ�เสียจากโรงงานยาพาราและมูล
สัตว์ อีกราว 4 เมกะวัตต์ จึงกำ�หนดศักยภาพรวมที่
60 เมกะวัตต์
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
ของจังหวัดกระบี่จะจำ�ลองโมเดลเป็นลักษณะการ
ทะยอยเพิ่มรายปีเท่าๆกัน จากยอดกำ�ลังผลิต
ในปีปัจจุบันจำ�นวน 14 เมกะวัตต์ ขยายเป็น 60
เมกะวัตต์ (เต็มศักยภาพ) ในปีที่ 10 หรือ ปี พ.ศ.
2570
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รายการ

ร้อยละ

กก. ต่อ ไร่/ปี

ลักษณะการใช้ประโยชน์

ปริมาณผลผลิตปาล์ม

100

3,500

แยกใช้รายส่วนประกอบ

น้ำ�หมักแก็สชีวภาพ

60

2,100

หมักเพื่อผลิตแก็สชีวภาพได้ 58.8
ลบ.เมตร

ตาราง 4.2-1 การแปลงผลผลิตปาล์มเป็นน้ำ�หมักแก็สชีวภาพ ต่อการปลูกปาล์ม 1 ไร่

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

จำ�นวนวันทำ�งานต่อปี

330

ชั่วโมง

กำ�ลังผลิตแก็สชีวภาพ

3.641

ล้าน ลบ.เมตร ต่อปี

ค่าความร้อน

19.8

MJ ต่อ ลบ.เมตร

ประสิทธิภาพสุทธิของระบบผลิตไฟฟ้า

34.2

%

กำ�ลังผลิตติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า

1.40

เมกะวัตต์

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี

7.61

ล้านหน่วย

กำ�ลังผลิตไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบ กฟภ.

0.96

เมกะวัตต์

ตาราง 4.2-2 ตัวอย่างข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแก็สชีวภาพ ขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://webkc.dede.go.th/webmax/sites/default/files/คู่มือการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าแก็สชีวภาพจากพืชพลัง.pdf)
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4.3 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำ�มาผลิต
ไฟฟ้าได้โดยใช้แผงโซล่าร์เซล (Photovoltaic
panel) เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง คล้ายกับกระแส
ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านแบตเตอรี จากนั้นจึงแปลงไฟฟ้า
ที่ได้เป็นกระแสสลับเพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟ ข้อจำ�กัด
ที่สำ�คัญของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
คือการที่ไม่สามารถผลิตได้ในเวลากลางคืน ทำ�ให้
ต้องพึ่งพาแหล่งอื่นผสมผสานกันไป หรืออาจต้อง
ควบคู่กับการใช้แบตเตอรี โดยปัจจุบันสามารถ
พัฒนาแบตเตอรีขนาดใหญ่ สำ�หรับเก็บสะสมไฟฟ้า
ระดับกริด เพื่อใช้บนเกาะหรือพื้นที่ที่สายส่งไปไม่ถึง
เนื่องจากระดับความเข้มแสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเกือบทุกพื้นที่ จึงทำ�ให้
การติดตั้งแผงโซลาร์สามารถทำ�ได้ทุกพื้นที่ ทุก
หลังคาเรือน โรงแรม หรืออาคารธุรกิจ เพื่อใช้ผลิต
ไฟฟ้าใช้เอง นอกจากจะช่วยลดภาระกับสายส่งและ
ลดการสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าในระยะทางไกลแล้ว
ยังสามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์และนำ�
พื้นที่บนดินไปใช้ในการทำ�ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบฟาร์ม
บนดินแม้จะมีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าต่ำ�กว่า แต่มีข้อ
เสียมากกว่าแบบติดตั้งบนหลังคา ในด้านของการ
สร้างภาระการลงทุนสายส่ง การไม่กระจายโอกาส
สู่ชุมชนในการร่วมเป็นเจ้าของผู้ผลิตพลังงาน และ
การสูญเสียศักยภาพของที่ดินในการทำ�ประโยชน์
อย่างอื่น

ภาคครัวเรือน

จำ�นวน

หน่วย

จำ�นวนประชากร

456,811

คน

จำ�นวนครัวเรือน

91,362

หลังคาเรือน

(เฉลี่ย 20 ตร.ม./หลัง)

1,827,240

ตร.ม.

(1) ศักยภาพส่วนของบ้านเรือน

634

เมกะวัตต์

(เฉลี่ย 50 กิโลวัตต์ต่อราย)

9,353

แห่ง

(2) ศักยภาพของกิจการ SMEs

468

เมกะวัตต์

กิจการขนาดใหญ่ (เฉลี่ย 1,000 กิโลวัตต์ต่อราย)

23

แห่ง

(3) ศักยภาพของอาคารขนาดใหญ่

23

เมกะวัตต์

รวมศักยภาพ (1) + (2) + (3)

1,125

เมกะวัตต์

พื้นที่หลังคาซึ่งเหมาะสมในการติดตั้งแผง PV

ภาคธุรกิจ SMEs
กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกิจการเฉพาะอย่าง

ภาคอาคารขนาดใหญ่

ตารางที่ 4.3-1 แสดงการคำ�นวณศักยภาพพลังงานแส อาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา
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การคำ�นวณศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้ผลสำ�รวจประสิทธิภาพการผลิตจากแหล่งผลิต
จริงในพื้นทีใกล้เคียง เพื่อนำ�มาเฉลี่ยรายชั่วโมงและ
รายเดือนที่คำ�นึงผลจากฤดูกาลในการคาดการณ์
การผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงสำ�หรับทำ�แบบจำ�ลอง
โดยใช้กำ�ลังผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นรายปี ๆ ในลักษณะ
ของการเติบโตช้าในช่วงแรก เร่งอัตราในช่วงกลาง
(ปีที่ 6-15) และอิ่มตัวในช่วงปีหลัง ในลักษณะของ
S-curve และศักยภาพสูงสุดประมาณการณ์จาก
จำ�นวนหลังคาเรือนและข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัด
กระบี่
กราฟแสดงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
1 กิโลวัตต์ เฉลี่ยรายชั่วโมงใน 1 วัน เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความ
เข้มแสงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พบว่าจังหวัดกระบี่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 0.8 กิโลวัตต์ และ
ต่ำ�สุดที่ 0.49 กิโลวัตต์ หากพิจารณาภาพรวมการ
ผลิตไฟฟ้าใน 1 วัน พบว่าสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้า
ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อเวลา 08.00 น. - 09.00 น. และสามารถผลิตได้
สูงสุดในช่วงเวลา 10.00 น. - 13.00 น. และค่อยๆ

รูปที่ 4.3 - 1 กราฟแสดงกำ�ลังไฟฟ้าเฉลีย
่ (สูงสุด - ต่�ำ สุด)
รายชัว่ โมงทีผ
่ ลิตได้ใน 1 วัน จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อ
กำ�ลังไฟฟ้าติดตัง
้ 1 กิโลวัตต์
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ลดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ใน
เวลา 17.00 น.

4.4 พลังงานลม (Wind Energy)
พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดอีกประเภท
หนึง
่ ทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพในจังหวัดกระบี่ การแปลงพลังงาน
ลมเป็นพลังงานไฟฟ้าอาศัยกังหันลมทีน
่ ย
ิ มติดตัง
้ บน
เสาสูง โดยปกติสถานที่
ติดตัง
้ ควรมีความเร็วลมสม่�ำ เสมอและเดิมมักจะ
เลือกสถานทีท
่ ม
่ี ค
ี วามเร็วลมเฉลีย
่ ทัง
้ ปีตง
้ั แต่ระดับ
3 ทีค
่ วามเร็วลม 6.4-7.0 เมตรต่อวินาที ทีค
่ วามสูง
50 เมตร (ดูตาราง 4.4-1 ประกอบ) แต่ในปัจจุบน
ั
เทคโนโลยีการออกแบบกังหันลมมีความหลาก
หลายและกังหันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทท
่ี �ำ งานได้ดี
ความเร็วลมต่�ำ กว่า 6 เมตรต่อวินาทีได้ โดยใช้กง
ั หัน
ลมขนาดเล็กและไม่ตอ
้ งการไฟฟ้าป้อนเข้ากังหันใน
การเริม
่ ทำ�งาน
แม้วา่ ศักยภาพพลลังงานลมจังหวัดกระบีจ
่ ะ
ไม่ดม
ี ากนักเทียบกับฝัง
่ อ่าวไทย แต่กส
็ ามารถพัฒนา
ให้คม
ุ้ ค่าทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ตามแนว
เขาบนเกาะทีม
่ ก
ี ารใช้ไฟฟ้าสูง เช่น เกาะลันตา หรือ
เกาะพีพี เพราะนอกจากจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตลอดวันแล้ว ยังสามารถใช้ควบคูก
่ บ
ั แหล่งพลังงาน
อืน
่ เช่นแสงอาทิตย์ (Solar PV) โดยสามารถจัดการ
กับความผันผวนของลมได้โดยใช้แหล่งเก็บพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy storage) เช่น แบตเตอรี หรือการสูบ
น้�ำ ขึน
้ เก็บในทีส
่ ง
ู หรือในกังหันลม เพือ
่ ปล่อยกลับผลิต
ไฟฟ้าตามความต้องการ
การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากลม
ใช้ขอ
้ มูลจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจากลมอืน
่ ในประเทศไทย
ซึง
่ มีประสิทธิภาพการผลิต (Plant factor) ทีป
่ ระมาณ
20-25% โดยทีจ
่ ง
ั หวัดกระบีใ่ ช้คา่ ประสิทธิภาพการ
ผลิต 15% เป็นฐานในการคำ�นวณ สำ�หรับกำ�ลังผลิต
ติดตัง
้ ใช้ฐานจากการข้อมูลจำ�นวนโครงการทีม
่ ก
ี าร
สำ�รวจและออกแบบไว้แล้ว ซึง
่ มีก�ำ ลังผลิตติดตัง
้ รวม
40 เมกะวัตต์ เป็นกำ�ลังผลิตทีเ่ ป็นไปได้ในช่วง 4 ปี
แรก จากนัน
้ คาดการณ์วา่ กำ�ลังผลิตติดตัง
้ จะเพิม
่
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ที่ระดับความสูง 10 เมตร

ที่ระดับความสูง 50 เมตร

ระดับกำ�ลังงานลม

ความหนาแน่น
พลังงานลม (วัตต์
ต่อตารางเมตร)

ความเร็วลม (เมตร
ต่อวินาที)

ความหนาแน่น
พลังงานลม (วัตต์
ต่อตารางเมตร)

ความเร็วลม (เมตร
ต่อวินาที)

1
2
3
4
5
6
7

0-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-400
400-1000

0.0-4.4
4.4-5.1
5.1-5.6
5.6-6.0
6.0-6.4
6.4-7.0
7.0-9.4

0-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-800
800-2000

0.0-5.6
5.6-6.4
6.4-7.0
7.0-7.5
7.5-8.0
8.0-8.8
8.8-11.9

ตาราง 4.4-1 มาตรฐานระดับกำ�ลังงานลม โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1986 จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อ
กำ�ลังไฟฟ้าติดตัง
้ 1 กิโลวัตต์

ขึน
้ ในอัตราปีละ 10 เมกะวัตต์ หากมีการสนับสนุน
และรับซือ
้ ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

4.5 พลังงานน้ำ�ขนาดเล็ก (Mini-Hydro
Energy)

รูปที่ 4.4-3 กราฟแสดงประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมรายชัว
่ โมงเมือ
่ เปรียบเทียบ
กับกำ�ลังการผลิตติดตัง
้ พบว่ากำ�ลังการผลิต
ตลอด 24 ชัว
่ โมงมีความผันผวนสูงมาก โดยเฉลีย
่
ทัง
้ วันอยูท
่ ป
่ี ระมาณร้อยละ 15 ของกำ�ลังการผลิต
ติดตัง
้ โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงตามสภาพลมดังนี้
ช่วงเวลา 04.00 น. - 05.00 น. มีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าได้ดท
ี ส
่ี ด
ุ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 40 - 80 โดย
สามารถผลิตได้สง
ู สุดทีร่ อ
้ ยละ 80 ในช่วงเวลา
04.00 น. ในขณะทีต
่ อนกลางวันพบว่ากังหันลม
ผลิตไฟฟ้าได้ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย
่ ประมาณร้อยละ 0 - 10
และจะกลับมาผลิตได้มากขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา
18.00 น. - 20.00 น. ประมาณร้อยละ 15 ถึง 40 ของ
กำ�ลังการผลิต ภาพรวมช่วงเวลากลางคืนมีความ
ผันผวนสูงมาก โดยสลับการผลิตได้นอ
้ ยกว่าค่าเฉลีย
่
ในช่วง 20.00 น. - 21.00 น. และกลับมาผลิตได้อก
ี
ถึงร้อยละ 15 ถึง 40 ในช่วงเวลา 22.00 น.- 23.00
น. จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดลงจนเข้าใกล้ 0 เมื่อเวลา
03.00 น.

พลังงานน้�ำ เป็นพลังงานทีส
่ ะอาด ควบคุม
ได้ สะสมได้ และมีความยืดหยุน
่ สูง แต่ตอ
้ งการแหล่ง
น้�ำ ทีม
่ น
ี �ำ้ สม่�ำ เสมอตลอดปี โดยสามารถพัฒนาได้ทง
้ั
น้�ำ ไหล เช่น ประตูระบายน้�ำ และคลองต่างๆ หรือแหล่ง
น้�ำ ตก ซึง
่ มีความต่างศักย์
แผนพลังงานกระบีเ่ กินร้อยในรายงานฉบับนี้
เสนอเฉพาะการพัฒนาพลังงานน้�ำ ขนาดเล็ก คือ ไม่มี
การสร้างเขือ
่ นและไม่มอ
ี า่ งเก็บน้�ำ เนือ
่ งจาก การสร้าง
เขือ
่ นขนาดใหญ่เพือ
่ ผลิตไฟฟ้า มักมีปญ
ั หาด้านผลก
ระทบสิง
่ แวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น�ำ้ จึงไม่ใช่ทาง
เลือกพลังงานทีย
่ ง
่ั ยืน และถูกต่อต้านอยูเ่ สมอ
จังหวัดกระบี่ มีแหล่งน้�ำ ขนาดเล็กกระจาย
ตัวกันอยูท
่ ง
้ั บนเขาและตามเกาะต่างๆ จากการศึกษา
ศักยภาพพลังน้�ำ ขนาดเล็กโดย ผศ.พยอม รัตนมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า มีศก
ั ยภาพ
อย่างน้อย 8 แห่งๆ ละประมาณ 100-1,500 กิโลวัตต์
นอกจากนี้ ยังมีศก
ั ยภาพพลังน้�ำ ขนาดจิว๋ อีก
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รูปท่ี 4.4-1 แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานลม
จังหวัดกระบี่ ตามแนวเขาพนมเบญจา

รูปท่ี 4.4-2 ทิศทางลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัด
ระหว่างกลางเดีอนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม

รูปที่ 4.4-3 กราฟแสดงร้อยละกำ�ลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบกับกำ�ลังไฟฟ้าติดตั้ง รายชั่วโมงในรอบวัน จากกังหันลม
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4.6 สรุปภาพรวมศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียนจังหวัดกระบี่
ศักยภาพกำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปได้ดง
ั นี้

ชนิดแหล่งพลังงาน

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์ MW)

ชีวมวล (ปาล์ม)

249

ชีวมวลอื่น ๆ

32

แก็สชีวภาพ

60

แสงอาทิตย์

1,125

ลม

200

น้ำ�ขนาดเล็ก

10

รวม

1,676

ตาราง 4.6-1 ศักยภาพกำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่

รูปที่ 4.6 สรุปศักยภาพกำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่
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บทที่ 5

©นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร

แผนพลังงานกระบี่
สู่เมืองต้นแบบ
พลังงานหมุนเวียนเกินร้อย
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5.1 เป้าหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน

ตามตารางที่ 5.1-1 และรูปที่ 5.1-1 รวมทัง
้ มีการ
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีตามรูปที่ 5.1-2

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ตามแผน
พลังงานกระบีเ่ กินร้อย ในรายงานฉบับนี้ ได้วเิ คราะห์
ศักยภาพ และเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ภายในจังหวัดกระบี่ 5 ประเภท คือ ชีวมวล แก็ส
ชีวภาพ แสงอาทิตย์ ลม และพลังน้�ำ ขนาดเล็ก โดย
ค่อยๆ พัฒนาเพิม
่ ขึน
้ ในช่วงปี 2561-2565 หลัง
จากนัน
้ จึงพัฒนาเร็วขึน
้ จนกระทัง
่ ช้าลงในช่วง 5 ปี
สุดท้าย
การพัฒนาอีกเรือ
่ งหนึง
่ ทีด
่ �ำ เนินการควบคู่
ไปกับพลังงานหมุนเวียน คือ การดำ�เนินการตาม
แผนอนุรก
ั ษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ.2558-2579
หรือแผน EEP2015 โดยวิเคราะห์ตามสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ จึงมีเป้าหมายกำ�ลังผลิตติด
ตัง
้ ของพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

กราฟในรูปที่ 5.1-1 แสดงการเติบโตของกาํ
ลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง
้ จากพลังงานหมุนเวียนของ
จังหวัดกระบีจ
่ ากเชือ
้ เพลิง ชีวมวล แก็สชีวภาพ พลัง
น้�ำ ขนาดเล็ก พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
ตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2561 - 2580 จากภาพรวมระยะเวลา
20 ปี พบว่ากำ�ลังการผลิตติดตัง
้ ของพลังงานแสง
อาทิตย์มอ
ี ต
ั ราการเติบโตเพิม
่ ขึน
้ มากทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบ
กับพลังงานชนิดอืน
่ ๆ ประมาณ 800 เมกะวัตต์ รองลง
มาคือพลังงานจากชีวมวล ประมาณ 200 เมกะวัตต์
และลมประมาณ 150 เมกะวัตต์ ในขณะทีแ่ ก็สชีวภาพ
มีการใช้งานเพิม
่ ขึน
้ อย่างมากในช่วงปี พ.ศ 2561
ถึง 2570 จนเต็มประสิทธิภาพ ทีก
่ �ำ ลังการผลิตติด
ตัง
้ ประมาณ 60 เมกะวัตต์และมีการใช้งานอย่างคงที่
จนถึงปี พ.ศ. 2580

ปี

ชีวมวล

ลม

แสง
อาทิตย์

แก็ส
ชีวภาพ

พลังน้ำ�
ขนาดเล็ก

รวม
พลังงาน
หมุนเวียน

การ
อนุรักษ์
พลังงาน

2560

17.5

0.0

0.003

14.9

0

32.4

1.2

2565

60

46

56

35

4

200

6.6

2570

113

77

309

60

9

568

14.9

2575

166

109

630

60

10

974

26.8

2580

219

140

829

60

10

1,258

43.4

ร้อยละเมื่อ
เทียบกับ
ศักยภาพ

78

70

74

100

100

ตารางที่ 5.1-1 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน ตามแผนพลังงานกระบีเ่ กินร้อย
(หน่วย: เมกะวัตต์)
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รูปที่ 5.1-1 กำ�ลังผลิตติดตัง
้ ของพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงานในจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2561-2580

5.2 การวิเคราะห์รายชั่วโมง การผลิต
และการใช้ไฟฟ้าของกระบี่ พ.ศ.2561 2580

เมือ
่ ทำ�การจำ�ลองการผลิตไฟฟ้ารายชัว
่ โมง

จากทุกแหล่งพลังงานตามสัดส่วนศักยภาพ เราจะ
สามารถเห็นภาพสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแต่ละ
แหล่งในทุกชัว
่ โมงได้ตลอดปี ดังรูปที่ 5.2-1 แสดงให้
เห็นถึงระดับความต้องการกำ�ลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
ชัว
่ โมง ในช่วง 1 สัปดาห์ ของปี พ.ศ. 2564
จากรูปที่ 5.2-1 แสดงค่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เปรียบเทียบกับผลการคาดการณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบีใ่ นปี พ.ศ. 2564
โดยพิจารณาในภาพรวม 7 วันพบว่า มีบางช่วงเวลา
ทีส
่ ามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 95 - 100% ได้แก่
ช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และบางช่วงเวลา
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เกินความ
ต้องการ ได้แก่ ช่วงเวลา 02.00 น. - 05.00 น. ใน
ขณะเดียวกันยังต้องการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
อืน
่ ๆ มาเติมเต็มในช่วงเวลาทีม
่ ก
ี ารใช้ไฟฟ้าสูง โดย
เฉพาะช่วงเวลา 14.00 น. - 17.00 น. และ 19.00
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- 21.00 น. ซึง
่ ในแต่ละวัน มีลก
ั ษณะไม่แตกต่างกัน
มากนัก
เมือ
่ พัฒนาพลังงานหมุนเวียน ควบคูก
่ บ
ั
การอนุรก
ั ษ์พลังงานเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ ก็จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม
่
ขึน
้ เรือ
่ ยๆ ได้ทง
้ั จังหวัด ดังในรูปที่ 5.2-3 แสดงค่า
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปรียบเทียบ
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบีใ่ นปี พ.ศ.
2569 จะเห็นได้วา่ เมือ
่ พิจารณาในภาพรวมทัง
้ 7 วัน
ทัง
้ จังหวัดกระบี่ สามารถพึง
่ พาพลังงานหมุนเวียน
ทีผ
่ ลิตไฟฟ้าภายในจังหวัดได้ 100% ในทุกๆ ชัว
่ โมง
และยังสามารถผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการของ
จังหวัดประมาณ 1 เท่าตัวทีจ
่ ะส่งผ่านระบบสายส่ง
ไฟฟ้า ไปสูจ
่ ง
ั หวัดอืน
่ ๆ เช่น ภูเก็ต พังงา ได้ใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนด้วย
รูปที่ 5.2-5 แสดงค่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนใน 1 สัปดาห์ เทียบกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบีใ่ นปี พ.ศ. 2580
จะพบว่า จังหวัดกระบี่ สามารถใช้พลังงานหมุนเวียน
ได้ 100% ตลอดเวลา ซึง
่ สามารถผลิตมาจาก
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แหล่งพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ก็เพียงพอแล้ว
คือ พลังงานลม แสงอาทิตย์ และชีวมวล และยังมี
พลังงานไฟฟ้าเหลือเกินความต้องการของจังหวัด
อีกมาก ทีส
่ ามารถส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า ไปสูจ
่ ง
ั
หวัดอืน
่ ๆ และภาคอืน
่ ๆ ของประเทศได้
หากพิจารณาเฉพาะในช่วงกลางวัน มีก�ำ ลัง
ผลิตรวมสูงถึง 800 - 900 เมกะวัตต์ ซึง
่ ผลิตได้
มากกว่าช่วงเวลากลางคืนถึง 3 เท่า ด้วยลักษณะ
การผลิตไฟฟ้าเช่นนีท
้ �ำ ให้จง
ั หวัดกระบีส
่ ามารถส่ง
ไฟฟ้าส่วนเกินราว 85.8 ล้านหน่วยต่อเดือน ในปี
พ.ศ. 2569 และเพิม
่ เป็น 222.9 ล้านหน่วยต่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2580 ดังแสดงในรูป 5.2-7 และ 5.2-8 ให้
กับจังหวัดอืน
่ ๆ และภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดการพึง
่ พา
ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลได้ หากพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้เกินความต้องการนีส
้ ามารถนำ�ไปเก็บสะสม
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง
่ เช่น แบตเตอรีระดับกริด ก็
จะสามารถนำ�พลังงานเหล่านัน
้ กลับมาใช้ได้อก
ี ใน
ช่วงทีค
่ วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และจะทำ�ให้เป้าหมาย
การเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียน 100% ถึงก่อนปี
2568 ได้ จากการศึกษาข้อมูลตลาดแบตเตอรีของ
ประเทศไทย พบว่าราคาแบตเตอรีจะมีราคาลดลงอีก
จากปัจจุบน
ั ทีป
่ ระมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์
ชัว่ โมง ไปเหลือเพียง 200 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมงในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2565

รูปที่ 5.1-2 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรก
ั ษ์พลังงานของจังหวัดกระบีร่ ะหว่างปี พ.ศ.
2561-2580
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รูปที่ 5.2-1 กราฟการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ ราย
ชัว
่ โมงใน 1 สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2564

รูปที่ 5.2-4 แผนภาพการกระจายตัวโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561
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รูปที่ 5.2-3 กราฟการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ รายชั่วโมงใน 1
สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2569 (ปีที่บรรลุการพึ่งตนเองด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%)

รูปที่ 5.2-4 แผนภาพการกระจายตัวโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2570
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รูปที่ 5.2-5 กราฟการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ รายชั่วโมงใน 1
สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2580

รูปที่ 5.2-4 แผนภาพการกระจายตัวโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2580
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รูปที่ 5.2-7 กราฟผลการคาดการณ์ศก
ั ยภาพกำ�ลังไฟฟ้าพลังงานทางเลือกส่วนทีเ่ กินจากความต้องการใช้ไฟฟ้า จังหวัด
กระบี่ รายชั่วโมงในรอบสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2569

รูปที่ 5.2-8 กราฟผลการคาดการณ์ศักยภาพกำ�ลังไฟฟ้าที่ส่วนที่เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าจัังหวัดกระบี่ รายชั่วโมงใน
ช่วงสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2580

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย
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5.3 การวิเคราะห์ต้นทุน ของแผนพลังงาน
กระบี่เกินร้อย

ประเทศ (International Renewable Energy
Agency) เมือ
่ ปี พ.ศ. 2560
4) รายงานการจ้างงานพลังงานหมุนเวียน
โดยตรงในประเทศไทย ทีก
่ �ำ ลังจะเผยแพร่ในเดือน
มิถน
ุ ายน 2561

การวิเคราะห์ตน
้ ทุนในหัวข้อนี้ รวมทัง
้ การ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ในหัวข้อถัดไป มีรายละเอียดทีใ่ ช้
ในการวิเคราะห์ดง
ั ในตารางที่ 5.3-1 ซึง
่ รวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ
้ มูลจากเอกสารการศึกษาวิจย
ั หลายเล่ม
โดยเฉพาะ
1) รายงานการวิเคราะห์ทางเลือกของแผน
พัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าฯ เมือ
่ ปี พ.ศ. 2557
2) รายงาน Renewable Energy Scenarios for the Thai Provinces โดย Fraunhofer ISE
เมือ
่ ปี 2558
3) รายงาน Renewable Energy Outlook:
Thailand โดยองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่าง

ต้นทุนทั้ง 3 ประเภทคือ ค่าลงทุน ค่า
ดำ�เนินการผลิตไฟฟ้าและดูแลบำ�รุงรักษาโรง
ไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง จะวิเคราะห์สัดส่วนการนำ�
เข้า (Import content) ของแต่ละต้นทุนด้วย โดย
ส่วนที่เหลือ จะเป็น (Domestic content) ซึ่งสร้าง
ประโยชน์โดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

หน่วย

ชีวมวล

แก็ส
ชีวภาพ

แสง
อาทิตย์

ลม

พลังน้ำ�
อนุรักษ์
แก็ส
ถ่านหิน
ขนาดเล็ก พลังงาน
ธรรมชาติ

ค่าลงทุน

เมกะวัตต์ MW

ล้านบาท/

55.502

70

99

85

61.833

25

63

27

สัดส่วนนำ�เข้า

ร้อยละ

50

20

40

60

30

50

70

70

อัตราการลด
ลงของต้นทุน

ร้อยละต่อปี

2

2

4

3

1

-1

0.55

0.42

0.51

1.2

0.03

0.65

0.62

0.5

0.18

0.1

บาท/
ค่าดำ�เนินการ
กิโลวัตต์ชั่วโมง
และบำ�รุงรักษา
kWh
สัดส่วนนำ�เข้า

ร้อยละ

10

5

10

15

10

15

15

15

อัตราการลด
ลงของต้นทุน

ร้อยละต่อปี

2

2

4

3

1

-1

0.55

0.42

บาท/

ค่าเชื้อเพลิง

กิโลวัตต์ชั่วโมง
kWh

0.786

0

0

0

0

0

0.67

1.125

สัดส่วนนำ�เข้า

ร้อยละ

10

0

0

0

0

0

90

70

อัตราการลด
ลงของต้นทุน

ร้อยละต่อปี

2

0

0

0

0

0

0.55

-0.5

871

1,272

766

262

200

450

94

125

46

-33

30

10

2

0

960

512

การจ้างงาน
โดยตรง

ตำ�แหน่งงาน/

เทระวัตต์ชั่วโมง
kWh

กรัม/
การปล่อยก๊าซ
กิโลวัตต์ชั่วโมง
เรือนกระจก
kWh

ตารางที่ 5.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์สำ�หรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของพลังงานแต่ละประเภท
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สำ�หรับอัตราการเรียนรู้ (Learning rate) สะท้อน
จากอัตราการลดลงของต้นทุนแต่ละประเภทในแต่ละ
ปี ตัวอย่างเช่น ตามรายงานขององค์การพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2561 ค่าลงทุน
เฉลีย
่ ของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงจาก 3,915
เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ
2,134 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ.2559 จึง
มีอต
ั ราการลดลงของต้นทุนเท่ากับร้อยละ 14 ต่อปี
หรือพลังงานลม ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 ก็มี
อัตราการลดลงของต้นทุนเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการ
อนุรก
ั ษ์พลังงาน จะมีตน
้ ทุน 3 ส่วน ได้แก่ ค่าลงทุน
ค่าดำ�เนินการและบำ�รุงรักษา และค่าเชือ
้ เพลิง โดยค่า
ลงทุน มีสด
ั ส่วนมากทีส
่ ด
ุ และมีเพียงชีวมวลเท่านัน
้
ทีม
่ ค
ี า่ เชือ
้ เพลิง ส่วนพลังงานหมุนเวียนอืน
่ ๆ และการ

อนุรก
ั ษ์พลังงาน ไม่มค
ี า่ เชือ
้ เพลิงแต่อย่างใด
เมือ
่ รวมต้นทุนทัง
้ หมดในปี พ.ศ.2561
เท่ากับ 763 ล้านบาท และเพิม
่ สูงสุดในปี พ.ศ.2570
เกือบ 7,000 ล้านบาท และลดลงเหลือ 3,796 ล้าน
บาทในปี พ.ศ.2580 ดังในรูปที่ 5.3-1
ต้นทุนเหล่านี้ การไฟฟ้าฯ หรือรัฐบาล ไม่ใช่
เป็นผูล
้ งทุนเอง แต่โรงงานปาล์มน้�ำ มัน เจ้าของ
อาคาร และบ้านเรือนต่างๆ เป็นผูล
้ งทุนเอง รวมทัง
้
บริษท
ั เอกชน โรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
่ สหกรณ์ กลุม
่ ออมทรัพย์ วัด โรงเรียน สถาบัน
การเงิน กองทุน และผูใ้ ช้ไฟฟ้าอืน
่ ๆ ก็สามารถเป็นผู้
ลงทุนได้
เมือ
่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังในรูปที่ 5.3-2
หากผลิตไฟฟ้าในจำ�นวนทีเ่ ท่ากันจากถ่านหิน พบว่า
ต้นทุนรวมของถ่านหินในแต่ละปี จะต่�ำ กว่าประมาณ

รูปที่ 5.3-1 ต้นทุนรวมของการพัฒนาตามแผนพลังงานกระบีเ่ กินร้อย
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รูปที่ 5.3-2 การวิเคราะห์ตน
้ ทุนรวม เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและแก็สธรรมชาติ

ร้อยละ 15-30 ในช่วง 5 ปีแรก จากนัน
้ จะใกล้เคียง
กัน จนหลังจากปี พ.ศ. 2570 ทางเลือกพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน จะมีตน
้ ทุนรวม
ทีต
่ �ำ่ กว่า จนในช่วง 5 ปีสด
ุ ท้าย จะต่�ำ กว่าถ่านหิน
ประมาณร้อยละ 25-35 เมือ
่ วิเคราะห์โดยรวมตลอด
20 ปี ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์
พลังงาน มีตน
้ ทุนรวมต่�ำ กว่าถ่านหินประมาณ
9,600 ล้านบาท
เมือ
่ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการผลิต
ไฟฟ้าจากแก็สธรรมชาติ พบว่า ต้นทุนรวมของ
แก็สธรรมชาติในแต่ละปี ต่�ำ กว่าทางเลือกพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน โดยมีปจ
ั จัย
หลักเนือ
่ งจากค่าลงทุนต่�ำ กว่า จนถึงในช่วง 6 ปี
สุดท้าย ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์
พลังงาน จะมีตน
้ ทุนรวมต่�ำ กว่า เนือ
่ งจากราคาเชือ
้
เพลิงแก็สธรรมชาติทเ่ี พิม
่ ขึน
้ ในขณะทีท
่ างเลือก
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน มีตน
้ ทุน
ค่าเชือ
้ เพลิงน้อยกว่ามาก
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5.4 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ ของแผน
พลังงานกระบี่เกินร้อย

พลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน
เป็นทรัพยากรพลังงานทีอ
่ ยูภ
่ ายในประเทศ กระจาย
อยูท
่ ว
่ั ไปในทุกๆ ท้องถิน
่ ซึง
่ หลายๆ เทคโนโลยี คน
ไทยสามารถพัฒนาและดำ�เนินการได้เอง โดยเฉพาะ
แก็สชีวภาพและพลังน้�ำ ขนาดเล็ก ส่วนแสงอาทิตย์
ชีวมวล และการอนุรก
ั ษ์พลังงาน ก็พฒ
ั นาให้มี
มูลค่าทีผ
่ ลิตภายในประเทศ (Domestic content)
เพิม
่ มากขึน
้
เมือ
่ เปรียบเทียบกับถ่านหินและแก็ส
ธรรมชาติ ซึง
่ เทคโนโลยี ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
เป็นหลัก อีกทัง
้ เชือ
้ เพลิงถ่านหิน ต้องนำ�เข้าทัง
้ หมด
ในขณะทีเ่ ชือ
้ เพลิงแก็สธรรมชาติ ก็มส
ี ด
ั ส่วนทีต
่ อ
้ ง
นำ�เข้าเพิม
่ ขึน
้
ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์
พลังงาน จึงช่วยลดภาระการนำ�เข้าของประเทศ
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ได้อย่างชัดเจน โดยเมือ
่ เปรียบเทียบกับการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหิน จะลดภาระการนำ�เข้าในแต่ละปี
ลงได้ประมาณ 112 - 3,226 ล้านบาทต่อปี และเมือ
่
วิเคราะห์ภาพรวม 20 ปี จะลดภาระการนำ�เข้าได้ถง
ึ
42,000 ล้านบาท ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ก๊าซธรรมชาติ จะช่วยลดภาระการนำ�เข้าได้ประมาณ
19,000 ล้านบาท ดังในรูปที่ 5.4-1
เนือ
่ งจากทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรก
ั ษ์พลังงาน มีการลงทุนทีส
่ ง
ู กว่า และมี
สัดส่วนการนำ�เข้าน้อยกว่า ดังนัน
้ เมือ
่ วิเคราะห์ผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงสูงกว่าถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติอย่างมาก ประมาณ 300 - 3,000
ล้านบาทในแต่ละปี และเมือ
่ วิเคราะห์ในภาพรวม 20
ปี ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรก
ั ษ์
พลังงาน จะสร้างประโยชน์ตอ
่ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินประมาณ 32,000 ล้านบาท และสูงกว่าก๊าซ
ธรรมชาติประมาณ 37,000 ล้านบาท

รูปที่ 5.4-1 ภาระการนำ�เข้าของประเทศ เปรียบ
เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซ
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ผลประโยชน์ตอ
่ การเติบโตทางเศรษฐกิจดัง
กล่าว ประกอบกับหลายเทคโนโลยี ก็เป็นเทคโนโลยี
ของคนไทยเอง ดังนัน
้ จึงก่อให้เกิดการจ้างงาน
เป็นจำ�นวนมาก โดยการวิเคราะห์เฉพาะการจ้าง
งานโดยตรงทีโ่ รงไฟฟ้า ซึง
่ ไม่รวมการจ้างงานทาง
อ้อมในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้องต่างๆ พบว่า ทางเลือก
พลังงานหมุนเวียนและอนุรก
ั ษ์พลังงาน จะก่อให้เกิด
การจ้างงานเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ จนถึงประมาณ 2,700
ตำ�แหน่งงานต่อปี สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ประมาณ 2,400 ตำ�แหน่ง และสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 2,300 ตำ�แหน่งงาน ดังในรูปที่ 5.4-3
ยิง
่ ไปกว่านัน
้ การเป็นทรัพยากรพลังงาน
ทีก
่ ระจายอยูใ่ นทุกชุมชนท้องถิน
่ การจ้างงานดัง
กล่าว จึงมิได้กระจุกอยูแ่ ต่เฉพาะในเมืองเท่านัน
้ แต่
จะจ้างงานกระจายไปในพืน
้ ทีต
่ า่ งๆ และไม่ได้จา้ งงาน
เฉพาะวิศวกร แต่ยง
ั จ้างงานช่างเทคนิค บริหารและ
ธุรการ และคนงานทัว
่ ไป เป็นส่วนใหญ่

รูปที่ 5.4-2 ผลประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจาก
จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเกิดประโยชน์
ในด้านสิง
่ แวดล้อมด้วย โดยผลประโยชน์ทส
่ี �ำ คัญ
ประการหนึง
่ คือ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหาการเปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศ
หรือปัญหา ‘โลกร้อน’
การพัฒนาตามแผนพลังงานกระบีเ่ กินร้อย
จึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก
โดยในปี 2569 ซึง
่ กระบี่ บรรลุการพึง
่ ตนเองด้วย
ด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด 100% จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1,400,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ
่ ปี เมือ
่ เทียบกับการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน หรือหากเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ ก็ชว
่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 720,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี
ยิง
่ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพิม
่ ขึน
้
จนถึงปี 2580 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ถึง 3,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ
่ ปี

รูปที่ 5.4-3 การจ้างงานโดยตรง ของแผนพลังงาน
กระบี่เกินร้อย เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย

เมือ
่ เทียบกับถ่านหิน และลดลง 1,680,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ
่ ปี เมือ
่ เทียบกับก๊าซธรรมชาติ
การศึกษาเมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียน
เกินร้อยของจังหวัดกระบีท
่ �ำ ให้เห็นศักยภาพและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดกระบีท
่ ส
่ี อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จง
ั หวัดกระบีท
่ ม
่ี าจากการกำ�หนดร่วม
กันของประชาชนในพืน
้ ที่ และชีใ้ ห้เห็นความสำ�คัญ
ของประเทศไทยทีจ
่ �ำ ต้องทำ�การศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนของทุกจังหวัดและทุกภูมภ
ิ าค
เพือ
่ นำ�ข้อมูลจริงทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ทีม
่ าใช้ในการพัฒนา
และลงทุนพลังงานหมุนเวียนอย่างยัง
่ ยืน เพือ
่ ลด
ภาระผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิง
่
แวดล้อมซึง
่ ล้วนเป็นต้นทุนชีวต
ิ ทีป
่ ระชาชนจะต้อง
แบกรับเพิม
่ และยาวนาน ทัง
้ นีก
้ ารศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบีจ
่ ะนำ�ไปสูก
่ าร
ศึกษาร่วมกันของทัง
้ 14 จังหวัดภาคใต้ในอนาคต
เพือ
่ ร่วมกันกำ�หนดทิศทางการพัฒนาพลังงานของ
ภูมภ
ิ าคและประเทศอย่างเป็นธรรม

รูปที่ 5.4-4 การลดการปล่อยแก็สเรือนกระจกของแผน
พลังงานกระบี่เกินร้อย
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บทที่ 6
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เส้นทางสู่เมืองต้นแบบ
การพึ่งพาตนเอง
ด้วยพลังงานหมุนเวียน
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ในการพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานนั้น การ
ส่งเสริมจากภาครัฐและการลงทุนระบบพื้นฐาน
สาธารณะมีส่วนสำ�คัญเป็นอย่างมาก นอกจาก
นี้ การมีกลไกเชิงนโยบายที่จูงใจควบคู่กับการ
ปรับปรุงข้อบังคับและกฏระเบียบต่างๆ จะสามารถ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ อีกองค์
ประกอบหนึ่งที่จะสามารถทำ�ให้การส่งพลังงาน
ไฟฟ้าภายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อบริหารจัดการโครง
ข่าย และควรดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
สายส่งเพือ
่ เพิม
่ ความมัน
่ คงของระบบไฟฟ้าโดยรวม

6.1 นโยบายและการส่งเสริม
6.1.1 นโยบายสาธารณะของชาวกระบี่
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มักถูก
เปรียบเทียบกับไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
มุมมองเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียง 2 ประการคือ
ต้นทุนระยะสั้นต่อหน่วย กับความมั่นคงในการ
ผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนมุมมองด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งมุมมองเศรษฐกิจ
ในระยะกลางและระยะยาว มักจะไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจมากนัก เช่น เพิ่มการพึ่งตนเองด้วย
ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ ลดภาระการนำ�
เข้า การสร้างงานที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำ�ทาง
สังคม การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โอกาสความก้าวหน้าของการวิจัยและ
พัฒนาทางพลังงาน ฯลฯ
การทำ�ให้รัฐบาลและสังคมไทย หันมา
พิจารณามิติต่างๆ ของการพัฒนาพลังงาน
อย่างพอเพียงและยั่งยืน กลุ่มองค์กรในจังหวัด
กระบี่ ร่วมกับเพื่อนๆ องค์กร และเครือข่ายต่างๆ
สามารถใช้การวางแผนพลังงานของจังหวัด ดัง
เช่นเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ เป็นโอกาสที่สำ�คัญใน
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การสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ ให้ผู้ใช้พลังงาน
กลุ่มต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ชุมชนท้อง
ถิ่น เด็กและเยาวชน ฯลฯ ทั้งภายในจังหวัดกระบี่
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ รวมทั้งสาธารณะด้วย โดย
มีเป้าหมายให้ผู้คน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลาก
หลายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ
รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาพลังงานที่เราสามารถร่วมกำ�หนดทิศทาง
ได้ โดยตนเองร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมลงทุน ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาพลังงานได้
การพัฒนาพลังงานตามหลักความพอ
เพียงและความยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาหลายๆ
เรื่อง ที่ชาวกระบี่กำ�ลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็น 1) ปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาปาล์มตกต่ำ� ให้
มีราคารับซื้อปาล์มที่สูงขึ้นได้ 2) ปัญหารายจ่าย
ด้านพลังงาน เปลี่ยนให้เป็นรายได้ตลอด 25 ปี
ข้างหน้าจากการขายพลังงานที่เราผลิต 3)
ปัญหาลูกหลานของชาวกระบี่ เรียนจบแล้วมา
ทำ�งานและเปิดกิจการพลังงานหมุนเวียนและการ
อนุรักษ์พลังงาน ทั้งช่างเทคนิค บริหาร ธุรการ
วิศวกร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ 5) การ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มของการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ลดการก่อปัญหาโลกร้อน
6.1.2 การปรับเปลี่ยนนโยบายและกลไกนโยบาย
พลังงานของรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานอย่าง
พอเพียงและยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งจัง
หวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ นโยบายพลังงานที่จำ�เป็น
ต้องปรับเปลี่ยนคือ การกำ�หนดให้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน จ่ายเข้าระบบสายส่งได้ก่อน
ไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอสซิลหรือเขื่อนขนาดใหญ่ โดย
มีกลไกกำ�หนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
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หมุนเวียนแต่ละประเภทที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นราคาที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ ในการ
สนับสนุนให้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน ราคารับ
ซื้อโครงการใหม่ในแต่ละปี ก็ปรับลดลงอย่างเป็น
ระบบ ตามอัตราการลดลงของต้นทุนพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทด้วย
การกำ�หนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและการกำ�หนดราคารับซื้อ ไม่
ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักการเมืองแต่ละ
รัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา จึงควรจะกำ�หนดเป็น
กฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็น
ระบบที่ต่อเนื่องในระยะยาว
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนนโยบาย
รวมทั้งการออกกฎหมายสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าว จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือ
ปฏิรูป สถาบันและองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและการ
วางแผนพลังงานของประเทศ โดยปรับปรุงองค์
ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง
ชาติ (กพช.) ให้มีผู้แทนจากการคัดเลือกโดยตรง

ของประชาชนร่วมเป็นกรรมการด้วย
สำ�หรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
พลังงาน จำ�เป็นต้องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำ�เนินนโยบาย
โครงการ และมาตรการต่างๆ รวมทั้งการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างแรงจูงใจของ
ทั้ง 3 การไฟฟ้าฯ ไม่ให้เป็นอุปสรรค และเอื้อหรือ
สนับสนุนต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรักษ์พลังงาน

6.2 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

หัวใจสำ�คัญของการเปลี่ยนผ่านสู่
พลังงานหมุนเวียนคือการจัดการผลิตและบริหาร
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีความท้าทายหลาย
ประการ ได้แก่
1. การที่แหล่งผลิตไฟฟ้ามีหลากหลาย
แหล่งกระจายตัวและประเภทเชื้อเพลิงที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งมีขนาดกำ�ลังผลิตที่หลากหลายมากขึ้น
ดูรูปที่ 6.2-1
2. การผลิตไฟฟ้าบางแหล่งมีข้อจำ�กัด
เช่น พลังงานลมที่ผันผวน ต้องมีการทำ�นายคาด

รูปที่ 6.2-1 ภาพเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างระหว่างระบบไฟฟ้าปัจจุบัน (ซ้าย) กับ อนาคต (ขวา)
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รูป 6.2-2 แผนภูมิแสดงการเชื่อมต่อในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

การณ์กำ�ลังผลิตล่วงหน้ารายชั่วโมง หรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ไม่มีหลังพระอาทิตย์ตกจึงต้องนำ�
แหล่งผลิตอื่นมาช่วยเสริม
3. การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนตนเอง
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) ซึ่งสามารถจ่าย
ไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ด้วย ทำ�ให้การออกแบบและ
จัดการจึงต้องแตกต่างไป
4. การที่ต้องสื่อสารข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ
ผลิตไฟฟ้าจากทุกแห่ง เพื่อประเมินและวางแผนการ
ผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมง หรือ รายวัน โดยอาศัยแบบ
จำ�ลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลการพยากรณ์
อากาศเข้าช่วยในการคาดการณ์ เป็นต้น
5. การมีระบบจัดการพลังงานในบ้าน
(Home Energy Management) ที่สื่อสารกับศูนย์
อำ�นวยการและสามารถวัดและคาดการณ์การใช้
ไฟฟ้าในแต่ละบ้านส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบเวลา
จริงผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้
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การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
จำ�เป็นต้องมี การจัดการทั้งในมิติของความ
มั่นคง (Stability) และมิติประสิทธิภาพ (Efficiency) กล่าวคือ 1. พยายามบริหารให้กำ�ลัง
ไฟฟ้ามีเพียงพอกับความต้องการ 2. การบริหาร
จัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดหรือหน่วงเวลาการ
ใช้ไฟฟ้าไปอยู่ในช่วงที่การใช้ไฟฟ้าต่ำ� 3. การเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสง
อาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย
ของระบบ 4. การตรวจวัดกำ�ลังผลิตและปรับ
กำ�ลังผลิตได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนที่ได้วางไว้
ล่วงหน้า ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตของโรง
ไฟฟ้าต้องใช้อัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
(Capacity factor) เป็นตัววัดประสิทธิภาพของ
การจัดการ เพื่อลดปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
อย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถูกนำ�มาใช้ในการ
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วัดประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าของไทย
สำ�หรับอัตราความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้า (Capacity factor) คำ�นวณจาก จำ�นวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจริงใน 1 ปี ของทั้งระบบ หาร
ด้วย จำ�นวนหน่วยไฟฟ้าที่จะผลิตได้ หากทุกโรง
ไฟฟ้าเดินเครื่องเต็มกำ�ลังการผลิตตลอดปี
การเพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibility) ของ
ระบบไฟฟ้า มีหลายวิธีได้แก่ 1. การพัฒนาโรง
ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่นการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

2. การพัฒนาให้ระบบสายส่งไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น
มากขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกริดส่งไฟฟ้าให้มีความ
สามารถในการรับซื้อและส่งกระจายพลังงานไฟฟ้า
ได้หลากหลายทิศทางเพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพ
มั่นคง (Robustness and Reliability) การ
ใช้ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าระดับกริดในจุดและ
สถานการณ์ที่จำ�เป็นและคุ้มค่า และ 3. การบริหาร
จัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand-side
management: DSM) เพื่อปรับลดความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าช่วงสูงสุด

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

3.09

บาทต่อหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากน้ำ�มันเตา กรณีเดินเครื่อง 100 เมกะวัตต์

3.30

บาทต่อหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากน้ำ�มันเตาผสมน้ำ�มันปาล์มดิบ (55:18 ตัน
ต่อชั่วโมง)

3.47

บาทต่อหน่วย

จำ�นวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตต่อเดือน (เดินเครื่องเต็มกำ�ลัง)

244.8

ล้านหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำ�มันเตา

41.6

ล้านบาทต่อเดือน

ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซ
ธรรมชาติ

93.0

ล้านบาทต่อเดือน

ปริมาณน้ำ�มันปาล์มดิบที่สามารถดูดซับออกจากตลาดได้

12,960*

ตันต่อเดือน

*คิดเป็นอย่างน้อย 18% ของผลผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบจังหวัดกระบี่ หรือ 6.7% ของผลผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบทั้งประเทศ

ตาราง 6.3 ผลการศึกษาการปรับผสมใช้น้ำ�มันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า
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จังหวัดกระบี่มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า
ภูมิภาค ที่มีลักษณะกระจายไปตามแหล่งการ
ใช้ไฟฟ้า โดยการออกแบบเดิมจะเน้นการขยาย
สายส่งตามแนวที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมี
การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว 			
แนวทางการขยายสายส่งในอนาคตควร 1. มี
การพิจารณาการรองรับพลังงานหมุนเวียนที่
หลากหลาย เช่น การกระจายสายส่งไปตามแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการทำ�นายความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเชิงพื้นที่ควบคู่กัน เพื่อลดการ
สูญเสียไฟฟ้าในสายส่งและคงประสิทธิภาพการ
ใช้สายส่ง 2.การพัฒนาสายส่งเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานของกริด ได้แก่ การเชื่อมต่อปลาย
ฟีดเดอร์ของหลายสถานีไฟฟ้าย่อย เข้าด้วยกันใน
ลักษณะวงแหวน เพื่อให้สามารถส่งไฟฟ้าสำ�รอง
ข้ามสถานีไฟฟ้าได้หากเกิดปัญหาในสายส่งปกติ
หรือความไม่สมดุลในการผลิตและใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
รูปที่ 6.3 เป็นรูปโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ ที่
เดิมเคยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ต่อมาเมื่อ
ถ่านหินในเหมืองหมดลง จึงก่อสร้างโรงไฟฟ้า
น้ำ�มันเตาทดแทน และเดินเครื่องเป็นบางช่วงเวลา
ที่จำ�เป็น เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ�มัน
เตามีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติ จากการศึกษา
พบว่าโรงไฟฟ้ากระบี่มีศักยภาพในการปรับปรุงให้
เดินเครื่องเฉพาะ (เช่นในช่วงเดือนที่การใช้ไฟฟ้า
สูงหรือช่วงที่ราคาปาล์มตกต่ำ� เช่น เมื่อราคา
น้ำ�มันปาล์มดิบต่ำ�กว่า 25 บาทต่อลิตร) โดยใช้
น้ำ�มันปาล์มดิบผสมนำ�้มันเตาในสัดส่วน 18:55
ตันต่อชั่วโมง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นกลไล
พยุงราคาหรือจัดการกับผลผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบ
ล้นตลาดและลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ พบว่าราคาค่าไฟฟ้าจากการ
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ผสมน้ำ�มันปาล์มดิบกับน้ำ�มันเตา เมื่อเดินเครื่อง
เต็มกำ�ลังจะสูงกว่าการใช้น้ำ�มันเตาอย่างเดียวที่
เดินเครื่อง 100 เมกะวัตต์ ประมาณ 0.17 บาทต่อ
หน่วยไฟฟ้า คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 41.6 ล้าน
บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าการผลิตโดยใช้น้ำ�มันเตา
เพียงอย่างเดียว (เป็นภาระค่าเอฟที Ft = 0.0026
บาทต่อหน่วย) กรณีเดินเครื่อง 340 เมกะวัตต์
เป็นเวลา 30 วัน

©เรณู เวชรัชต์พิมล

6.3 การพัฒนาสายส่งและโรงไฟฟ้า
สำ�รอง

รูปที่ 6.3 ภาพถ่ายทางอากาศโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่
อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
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