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 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Develop-
ment Goals) โดยตรงอย่างน้อย 6 จาก 17 ข้อ 
รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อแสดงผลการศึกษา
การใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่เพื่อวางแผนการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-
2580) โดยศึกษาจากศักยภาพพลังงานชนิด
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ชีวมวล แก็ส
ชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานน้ำาขนาดเล็ก เพื่อนำามาประมวลความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบที่พึ่งพา
ตนเองทางพลังงานด้วยพลังงานสะอาด 100% 
ลักษณะการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าราย

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 โดยไม่เป็นข้อจำากัด 
 การศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ของจังหวัดกระบ่ีและความเป็นไปได้ในเชิงปริมาณ

บทคัดย่อ
©นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร
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พลังงานหมุนเวียนท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าท้ังหมดของจังหวัดกระบ่ี พบว่าจังหวัด
กระบ่ีมีศักยภาพกำาลังผลิตติดต้ังได้สูงสุดรวม 
1,676 เมกะวัตต์ และสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบท่ี
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่าง
สมบูรณ์ 100% ทุกๆ ช่ัวโมงในปี พ.ศ. 2569 หาก
สามารถเพ่ิมปริมาณกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนตามศักยภาพท่ีเหมาะสมและมีการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายและกฏหมาย โดยพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแรกท่ีในบางช่วงเวลา (อย่าง
น้อย 2 ช่ัวโมงต่อวัน) ท่ีจังหวัดกระบ่ีสามารถตอบ
สนองความต้องการไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 
100% 
 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการ
อนุรักษ์พลังงาน จะมีต้นทุนรวมในแต่ละปี สูง
กว่าถ่านหินและแก็สธรรมชาติในช่วงแรก แต่ใน
ภาพรวม 20 ปีจะมีต้นทุนรวมต่ำากว่าถ่านหิน

อย่างชัดเจน รวมทั้งยังช่วยลดภาระการนำาเข้า
ของประเทศ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
กว่า จ้างงานมากกว่า และปล่อยแก็สเรือนกระจก
น้อยกว่า 
 ปัจจัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนผ่าน
สู่พลังงานหมุนเวียนคือการมีนโยบายเกี่ยว
กับพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม ได้แก่ รับซื้อ
พลังงานหมุนเวียนเข้าระบบก่อนพลังงานฟอสซิล 
การมีกลไกการผลิตและราคาพลังงานหมุนเวียน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และ การปรับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้อง 
นอกจากนี้การพัฒนาสายส่งและระบบโครงข่าย
อัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพก็มีส่วนจำาเป็นอย่างมาก
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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 genera-
tion 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 prepara-
tion 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 evi-
dence-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 con-
sidered 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 

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, pro-
vided that the renewable energy development 
is well supported at its suitable growth rate. 
By 2021, Krabi will start to be 100% depen-
dent 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 coun-
terpart (2) Incentivising renewable energy at 
a proper rate that balances the electricity cost 
regulation and investment (3) Reorienting the 
state enterprises related to electricity gener-
ation systems to espouse a renewable energy 
mindset and (4) Development and moderni-
sation of smart grids and efficient electricity 
management systems at grid level.
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 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ
การศึกษาการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่เพื่อ
วางแผนการผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2561-2580) โดยศึกษาจากศักยภาพ
พลังงานชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนำามา
ประมวลความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่จังหวัด
ต้นแบบที่พึ่งพาตนเองทางพลังงานด้วย
พลังงานสะอาด 100% 
 ลักษณะการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ 1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าราย
ช่ัวโมงของหน่ึงสัปดาห์ในทุกเดือน และ 2. การ
วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบ่ีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา  
 สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
1. ระบบโครงข่ายพลังงานสามารถสั่งเดินเครื่อง
และหยุดเดินเครื่องเพื่อบริหารจัดการการผลิต
ไฟฟ้าได้ตามความต้องการของศูนย์ควบคุม 2. 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินสามารถส่งออก
ให้แก่จังหวัดข้างเคียงได้ตลอดเวลา 3. นโยบาย
ของรัฐต้องส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและไม่เป็น
อุปสรรคทั้งทางตรงและทางอ้อม 4. ระบบสายส่ง
และโครงข่ายสามารถรองรับความต้องการได้ 
โดยไม่เป็นข้อจำากัด 
 โครงสร้างรายงานประกอบด้วยส่วนแรก
คือความสำาคัญและความเป็นมาของการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน การใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่
และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ส่วนที่สอง
คือการศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนชนิด
ต่างๆ ของกระบี่ และสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์แผน
พลังงาน ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่พลังงาน
หมุนเวียน สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียน 
100% เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายและการปรับปรุง

ข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 พลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนา
และการดำารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญมากขึ้น
อย่างไม่เคยมีมาก่อน พลังงานไฟฟ้ากลายเป็น
พลังงานที่สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น 
การขนส่ง การผลิต การสื่อสาร และการบริการ 
แม้ว่าปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน แก็สธรรมชาติ และน้ำามัน จะ
มีสัดส่วนมากถึงสามในสี่ แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง  พลังงานหมุนเวียนถูกมองว่าจะเป็น
พลังงานหลักที่เข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิลที่
เริ่มถูกลดบทบาทลงเรื่อย ๆ เพราะความตื่นตัวใน
เรื่องภาวะโลกร้อนจากแก็สเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมี
ราคาถูกลงมาก จนสามารถแข่งขันได้กับพลัง
งานไฟ้ฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักฐานที่
สำาคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวคือการลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกมี
สัดส่วนกำาลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสูงถึง
สองในสาม

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 
สหประชาชาติได้มีมติร่วมกัน 193 ประเทศและ
องค์กรภาคีอื่นๆ ในการกำาหนดเป้าหมายแห่งการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันจำานวน 17 ข้อ เพื่อร่วม
กันทำาให้บรรลุภายใน 15 ปี (พ.ศ. 2573) โดยข้อที่
สำาคัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่สะอาด มีมากถึง 6 ข้อ 
คือ 



Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย รายงาน | มิถุนายน 2561 | 10

  เป้าหมายข้อที่ 3 การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) 
 พลังงานหมุนเวียนมีพื้นฐานจากการใช้
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ เช่น ลม แสงอาทิตย์ 
ชีวมวล ที่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำา ทั้งในเชิง
ของการผลิตแก็สเรือนกระจกและมลพิษต่าง ๆ 
หลายครั้งที่การปล่อยของเสียและมลพิษนำามาสู่
การเจ็บป่วยของผู้คนรอบโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าก็
มักจะเลือกที่จะชดเชยด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาหรือ
การสนับสนุนชุมชนด้วยกองทุนรอบโรงไฟฟ้า แต่
เมื่อการพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาถึง โรง
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สร้างมลพิษแบบกระจุกตัวมักจะ
ถูกใช้เป็นทางเลือกด้วยเหตุผลด้านการจัดการและ
ความมั่นคง โดยไม่สนใจมิติด้านสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม ดังนั้นการใช้พลังงานหมุนเวียนสะอาดจึง
เท่ากับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชนไปด้วยกัน

  เป้าหมายข้อท่ี 7 พลังงานสะอาดท่ีทุกคน
เข้าถึงได้ (affordable and clean energy)  
 พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ถือเป็น
พลังงานสะอาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมต่ำากว่าพลังงานฟอสซิล โดยมีต้นทุนลด
ลงเรื่อยๆ ทั้งยังเหมาะสำาหรับการผลิตขนาดเล็กๆ 
และการติดตั้งแบบกระจายศูนย์ตามแหล่งเชื้อเพลิง
ช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
สายส่ง เช่น พื้นที่บนเกาะ หรือชนบทที่สายส่งยัง
พัฒนาเข้าไปไม่ถึง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ แก็ส
ชีวภาพ 

  เป้าหมายข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (decent work and 
economic growth)  
 จากลักษณะเด่นของพลังงานหมุนเวียนที่
เหมาะแก่การผลิตขนาดเล็กและสามารถใช้
ทรัพยากรจากในท้องถิ่นมาเป็นเชื้อเพลิงได้นั้น การ
จ้างงานจึงสามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละท้องถิ่นและใช้
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แรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ในการผลิตซึ่ง
ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการอพยพแรงงาน 
เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ให้อาศัยอยู่กับ
คนชราในชทบท เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนค่อนข้าง
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงต่ำาด้าน
การเกิดปัญหาสุขภาพ หากพิจารณาประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจจะพบว่าเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานโดยตรงในการ
ผลิดไฟฟ้าในท้องถิ่น หรือเม็ดเงินลงทุนที่กระจายสู่
การก่อสร้างและบำารุงรักษา การจำาหน่ายวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้า เช่น แก็สชีวภาพ
และชีวมวล อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดธุรกิจอื่นๆ ตาม
มาได้อีก เช่น ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร และบริการ
ต่างๆ ในบริเวณข้างเคียง 

  เป้าหมายข้อท่ี 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
วัฏจักรนับตั้งแต่เกิดจนถึงการนำามาใช้งานสั้นมาก 
และพลังงานบางชนิดมีอยู่อย่างไม่จำากัด เช่น ลม 
และแสงอาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัฏจักรการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งต้องใช้เวลานับ
ล้านปีในการสร้างขึ้นมาใหม่ อีกทั้งการใช้พลังงาน
ชีวมวลจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและ
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รูป 1.2-1 ภาพแหล่งท่องเท่ียว แหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ 
และ ความสมบูรณ์ทางนิเวศน์วิทยา

ของเสียต่างๆ ในการผลิตแก็สชีวภาพยังถือ
เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบนั้นๆ อีกด้วย  

   เป้าหมายข้อที่ 13 การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate action) 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนมีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่า
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้
หากพิจารณาด้านการปรับตัวจากการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ พบว่าการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์ และการมีโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในแต่ละ
ท้องถิ่น รวมถึงการผลิตไฟฟ้าแบบไม่พึ่งพาสายส่ง 
(off-grid) ยังสามารถบรรเทาแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติ
ได้อีกด้วย

1.2 ทิศทางการพัฒนา “Krabi Goes Green” 
ที่ผ่านมา

 จังหวัดกระบ่ีเป็นหน่ึงใน 14 จังหวัดภาค
ใต้ มีขนาด 4,708.5 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นพ้ืนท่ี
ร้อยละ 0.92 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย) และมีประชากร
ราว 470,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของ
ประชากรไทย) แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความสำาคัญ
ด้านการท่องเท่ียวและเกษตรกรรม ด้วยลักษณะทาง
ภูมิประเทศเทือกเขาพนมเบญจา ท่ีเป็นชายฝ่ังทะเล
อันดามันยาวกว่า 160 กม. และเกาะน้อยใหญ่กว่า 
150 เกาะ ประกอบกับมีป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จึงทำาให้จังหวัดกระบ่ีอุดมด้วย
อาหารทะเลและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามระดับโลก 
พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาปากแม่น้ำากระบ่ีท่ีมีความสำาคัญระดับ
นานาชาติข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีแรมซ่าร์ไซต์ Ram-
sar Site ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 133,120 ไร่1 ระบบ
นิเวศวิทยาของกระบ่ีปกคลุมด้วยหาดทราย หาดเลน 
สายน้ำาหลายสายเช่ือมต่อกันสู่ทะเล ป่าชายเลนเน้ือท่ี
ประมาณ 63,825 ไร่ ผืนหญ้าทะเลกว่า 30,958 ไร่ 

1. https://www.ramsar.org/wetland/thailand

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย2 ระบบนิเวศ
ชายฝ่ังและทะเลของจังหวัดกระบ่ีอันเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของ
ปลาจำานวนมากกว่า 200 สายพันธ์ุ ปะการังกว่า 80 
ชนิด นอกจากน้ีพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาปากแม่น้ำากระบ่ียังเป็น
พ้ืนท่ีเส้นทางนกอพยพ3 ซ่ึงเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีสำาคัญ

2. http://www.dmcr.go.th/upload/dt/file/file-1812-560139973.pdf

3. รายงานการสำารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2558, กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ท่ีแสดงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายใตส้มชัชาภาคีอนสุญัญาการอนรุกัษน์กอพยพ
และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ
อย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - 
ออสเตรเลีย (Partnership for the Conversation 
of Migratory Waterbirds and the Sustainable 
Use of their Habitats in the East Asian- Aus-
tralasian Flyway) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ภาย
ใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน“กระบี่ ปี 2563 
: วิสัยทัศน์กระบี่ ปี2020 จุดยืนและทิศทางเพื่อ
เตรียมการรองรับการพัฒนาในอนาคต”4 กำาหนด
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน 
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมีฐานหลักจาก
ภาคการเกษตร ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ การ
กำาหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแบบแผนการ
บริหารจัดการตัวเองของจังหวัดกระบ่ีเป็นเจตนารมย์
ท่ีจะผลักดัน ให้กำาหนดทิศทางที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาการท่อง
เที่ยวกระบี่สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของการเป็น
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตร
อุตสาหกรรมยั่งยืนและสังคมน่าอยู่ซึ่งเป็นทิศทางที่
สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลกที่เน้นการ
อนุรักษ์ 

 วิสัยทัศน์กระบี่ 2020 เป้าประสงค์รวมใน
ข้อที่ 7 ระบุว่าจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
สะอาดและพลังงานทดแทน จังหวัดกระบี่เป็นแห
ล่งผลิตไบโอดีเซลของประเทศและมีความสำาคัญ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานในการผลิตพลังงาน
ทางเลือกจากพืชเกษตร จังหวัดกระบี่มีการปลูก
และผลิตปาล์มน้ำามันเป็นลำาดับต้นของประเทศที่
สามารถนำาน้ำามันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟำา นอกจากนี้ศักยภาพในการผลิต
พลังงานหมุนเวียนยังมีพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานจากแก็สชีวภาพ พลังงาน
จากพืชเกษตรอื่น พลังงานน้ำาขนาดเล็กเป็นต้น ที่
สามารถนำามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน

4. พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระดับนานาชาติ, สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://wetland.onep.go.th/
KrabiEstuary_n.html
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บทที่ 2 
การใช้และผลิตพลังงานไฟฟ้า

ของจังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน

©
นิว

ัฒ
น์ 

วัฒ
นย

มน
าพ

ร



Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย รายงาน | มิถุนายน 2561 | 15

2.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้า

 จังหวัดกระบ่ีเป็นจังหวัดท่ีอุดมด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ชีวมวลจากอุตสาหกรรมปาล์ม  ชีวมวลจากไม้
ยางพารา แก็ซชีวภาพจากการหมักน้ำาเสียใน
โรงงานปาล์มและการทำายางพารา นอกจากนี้ยังมี
ศักยภาพด้านพลังงานลมและแสงอาทิตย์อีกด้วย 
จากข้อมูลการปลูกพืชไร่ในจังหวัดกระบี่พบว่ามี
พื้นที่ปลูกปาล์มถึง 985,285 ไร่ และปลูกยางพารา
อีกกว่า 845,632 ไร่ ในปัจจุบันมีโรงงานปาล์ม
น้ำามันจำานวน 30 โรง ซึ่งมีความสามารถในการ
แปรรูปปาล์มดิบกว่า 22,500 ตันต่อวัน หากเรา
สามารถนำาศักยภาพเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพก็จะทำาให้จังหวัดกระบี่สามารถเป็น
เมืองต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงาน
หมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ไม่ยากเลย 
 การผลิตไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ปัจจุบัน
ประกอบด้วยสองส่วนสำาคัญคือ 1. พลังงานไฟฟ้า
จากระบบ กฟผ. ซึ่งส่งผ่านโครงข่ายพลังงาน
ไฟฟ้าในภาคใต้ โดยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่
อำาเภอเหนือคลอง เป็นโรงไฟฟ้าสำารอง ซึ่งปัจจุบัน
เดินเครื่องเป็นครั้งคราวโดยใช้น้ำามันเตาเป็นเชื้อ
เพลิง 2. พลังงานไฟฟ้าจากการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เช่นโรงไฟฟ้า
ชีวมวลและแก็สชีวภาพจากปาล์ม และพลังงาน
หมุนเวียนอื่น ๆ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ใช้ 
(prosumer) ซึ่งแต่เดิม เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่าง
เดียว แล้วตัดสินใจลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เช่น 
การใช้โซลาร์รูฟท็อป โดยติดตั้งแผงพลังงานแสง
อาทิตย์์บนหลังคาบ้านหรืออาคาร หรือบางชุมชน 
ก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแก็สชีวภาพหรือแก็สชีวมวล 
ทั้งนี้กำาลังผลิตในส่วนนี้ มิได้นำามานับรวมในระบบ
กำาลังผลิตไฟฟ้าของจังหวัด

รูป 2.1-2 แผงโซล่าร์แบบลอยน้ำา

ตัวอย่างรูปแบบการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้า 
(prosumer) ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคใต้

 ร้านอาหารเรือนไม้ จังหวัดกระบี่  
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด:  3,720 วัตต์ โดยติดตั้ง
บนหลังคาและลอยน้ำา 
- ผลประหยัด: ลดภาระค่าไฟฟ้าประมาณ 4,000 
บาท ต่อเดือนระยะเวลาคืนทุน: 6 ปี 
- ประเภท: ใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง 
- การใช้งาน: ใช้สำาหรับหลอดไฟ เครื่องทำาน้ำาแข็ง
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 

©
ฐิต

ิเว
ทย

า 
ให

ญ
่กร

ะโท
ก



Krabi Goes Green : สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย รายงาน | มิถุนายน 2561 | 16

รูป 2.1-3 แผงโซล่าร์บนหลังคาของลันตามาร์ท รูป 2.1-4 แผงโซล่าร์เซล์ติดตั้งบนหลังคาโรงแรม

 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 โดยดำาเนินการ 
ควบคู่กับ การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการเพื่อ 
ลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เช่น การติดฉนวนป้องกัน 
ความร้อนเข้าสู่อาคาร และการดึงเอาความร้อน 
จากตู้แช่ ตู้เย็นต่างๆ ไปปล่อยภายนอกห้องแอร์

 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 เป็นสำารอง แต่ 
ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว หากสามารถเชื่อมต่อกับ  
ระบบสายส่งไฟฟ้าได้ในอนาคต 
- การใช้งาน: ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ  
โรงแรมขนาด 25 ห้อง ทั้งเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่  
ตู้เย็น หลอดไฟ ปั๊มน้ำา ห้องครัว ระบบของสระว่าย 
น้ำา ระบบทำาน้ำาประปา ระบบทำาน้ำาดื่ม และเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าอื่นๆ
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รูป 2.1-6 กลุ่มอาสาสมัครสาธิตและสอนวิธีดูแลแผง
โซล่าร์ให้นักเรียน

รูป 2.1-5 แผงโซล่าร์บนหลังคา โรงพยาบาลจะนะ

  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 โดยดำาเนินการควบคู่กับการ 
จัดการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดด้วย

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

  บจก. ไทยอินโด ปาล์ม ออย แฟคทอรี่ จังหวัด
กระบี่  
- กำาลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากชีวมวล 1 เมกะวัตต์  
และแก็สชีวภาพ 3.2 เมกะวัตต์ โดยขายไฟฟ้าให้กับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 เมกะวัตต์  
- ประเภท: ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน และขายไฟฟ้า
เข้าระบบสายส่งไฟฟ้า  
- มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแก็สชีวภาพและชีว 
มวลได้ทั้งหมดประมาณ 15 เมกะวัตต์ โดยมีความ 
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ตาราง 2.1 ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (very small  Power Producer - vsPP): จำานวนโครงการ และ
กำาลังการผลิตไฟฟ้า (ติดตั้งและตามสัญญา) จำาแนกตามกลุ่มสถานะ 

กลุ่มสถานะ
 

โรงไฟฟ้า vsPP จังหวัดกระบี่ ณ 7 พฤษภาคม  2561

 จำานวนโครงการ กำาลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตั้ง  
(เมกะวัตต์)

ปริมาณขายตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

ยื่นคำาขอขายไฟฟ้าเข้าระบบ 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

 รวม 21 74.83 63.31

รูป 2.2-1 แผนผังแสดงโครงข่ายไฟฟ้าและการแปลงแรง
ดันไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ในภาคใต้ของประเทศไทย

พร้อมที่จะขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย  
3 เมกะวัตต์

2.2 ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน

 พ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร
สลับกับป่าไม้และมีการกระจุกตัวของชุมชนมาก
บริเวณแนวชายฝ่ังอันดามัน ดังน้ันโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าจึงประกอบด้วยสายส่งแรงสูง ตามแนวเหนือ-
ใต้ กระจายตัวออกเป็นลักษณะโครงข่ายรายหัวเมือง 
เช่ือมต่อ 8 สถานีไฟฟ้าย่อยภายในจังหวัด ระบบ
สายส่งแรงดันสูงเช่ือมจากสถานีไฟฟ้าพังงา 1 และ
เช่ือมต่อผ่านกระบ่ีไปยังสถานีไฟฟ้าจังหวัดตรัง

 การส่งไฟฟ้าในระยะทางไกลต้องอาศัย
ระบบสายส่ง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามรูป
ที่ 2.2-1 กล่าวคือ ระบบไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ 
เชื่อมต่อด้วยสายส่งแรงดันสูง 500,000 โวลต์ 
สาเหตุที่ต้องมีแรงดันสูงในช่วงการส่งแต่ละช่วงก็
เพื่อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำาให้เกิดกำาลังไฟฟ้า
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สูญเสียในสายส่งลง ซึ่งส่งผลให้ลดการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าในสายส่ง (พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย
ในสายส่งแปรผันตามค่ากระแสไฟฟ้ายกกำาลังสอง) 
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
จำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนหรือโรงงาน
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
โรงไฟฟ้านั้นทำาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้นั้นจะต้องส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทันที โดยอาศัย
สายส่งในการส่งผ่านพลังงาน หากต้องส่งในระยะ

รูป 2.2-2 แผนภาพแสดงการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟ
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ทางไกลมากขึ้น เช่น ส่งพลังงานไฟฟ้าข้ามจังหวัด
หรือข้ามภูมิภาค ก็จะต้องใช้ระดับแรงดันท่ีมีค่าสูงๆ 
แต่หากระยะทางไม่ไกลมากก็จะใช้ระดับแรงดันท่ีต่ำาลง 
ยกเว้นสถานที่นั้นต้องการจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
เป็นพิเศษถึงแม้ระยะทางสั้นๆ ก็อาจจะใช้ระดับแรง
ดันสูงกว่าปกติได้ รูปแบบสายส่งได้แสดงไว้ในรูป 
2.2-1 และ 2.2-2 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น สามารถ
จำาแนกระบบสายส่งตามขอบเขตหน้าที่ได้ 2 ระบบ 
คือ (1) ระบบสายส่งกำาลังไฟฟ้า ที่มีหน้าที่ส่ง
พลังงานไฟฟ้าในระดับที่แรงดันสูงเป็นส่วนใหญ่ที่
มีระยะทางไกลๆ และ (2) ระบบจำาหน่ายกำาลังไฟฟ้า  
มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำากว่าแรงดันในระบบสาย
ส่งฯ และมีหน้าที่จำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้
ใช่ไฟ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจ 
โรงพยาบาล ฯลฯ ที่รับช่วงต่อจากระบบสายส่งฯ 
นอกจากนี้ ระบบจำาหน่ายฯ ก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น
ระบบจำาหน่ายที่มีแรงดันระดับปานกลาง (Medium 
Voltage) และ แรงดันระดับต่ำา (Low Voltage) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ระบบสายส่งกำาลังไฟฟ้า  
- 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. 

  ระบบจำาหน่ายกำาลังไฟฟ้า (ระบบจำาหน่าย
แรงดันปานกลาง) 
- ระบบจำาหน่ายที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และอยู่ในบางส่วน
ของภาคใต้ ตอนบน โดยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของ กฟภ.  
- ระบบจำาหน่ายที่ระดับแรงดัน  33,000 โวลต์ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ กฟภ. และมีจังหวัดกระบ่ีรวมอยู่ด้วย  
- ระบบจำาหน่ายที่ระดับแรงดัน  12,000 และ 
24,000 โวลต์  จะอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพ
มหานครฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการที่เป็นเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ กฟน. 

  ระบบจำาหน่ายกำาลังไฟฟ้า (ระบบจำาหน่าย
แรงดันต่ำา) 
 ระบบจำาหน่ายที่ระดับแรงดัน 220 หรือ 
380 โวลต์ เป็นระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันต่ำา ที่ใช้
ในบ้านเรือนทั่วไป ที่รับพลังงานไฟฟ้าต่อจากระบบ
จำาหน่ายฯแรงดันปานกลางโดยถูดลดระดับแรงดัน
ลงด้วยหม้อแปลงฯลง (Step Down) บางครั้งหม้อ
แปลงฯนี้จะเรียกว่าหม้อแปลงฯแรงต่ำา สามารถ
สังเกตได้ตามเสาไฟฟ้า และสามารถดูได้จากรูป 
2.2-2 
 โดยทั่วไปแล้ว ระบบจำาหน่ายฯแรงต่ำาอยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. และ กฟน. โดยใน
รายละเอียดแล้วระบบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 220 โวลต์ 
จะมี 1 เฟส หรือมีสายไฟฟ้าจำานวน 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
ดันไฟฟ้ามีต่ำากว่าค่าใช้งานปกติ ทำาให้เครื่องใช้
ไฟฟ้าไม่สามารถทำางานได้ เช่น การเกิดไฟดับ หรือ 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หยุดทำางานในขณะที่ไฟตก 
เป็นต้น สาเหตุที่ทำาให้เกิดไฟตกมีดังนี้

 สาเหตุ 
 (1) บริเวณสถานท่ีท่ีเกิดไฟตกน้ันต้ังอยู่
ห่างไกลจากสถานีไฟฟ้าหรือเสาต้นและหม้อแปลงไฟ
ฟ้า โดยปกติในระบบไฟฟ้าน้ันบริเวณท่ีอยู่ใกล้
สถานีไฟฟ้ามากท่ีสุดจะเป็นบริเวณท่ีมีแรงดันไฟฟ้า
สมบูรณ์ท่ีสุดโอกาสไฟตกน้อยมากๆ และถ้าระยะ
ทางย่ิงไกลออกไป แรงดันไฟฟ้าก็จะค่อยๆ ลดลง
เน่ืองจากแรงดันไฟฟ้าสูญเสียไปตามระยะทางของ
สายส่ง ย่ิงระยะห่างจากสถานีฯเท่าไหร่ก็ย่ิงเกิดไฟ
ตกได้มากเท่าน้ัน  เหตุผลท่ีแรงดันลดลงมีสาเหตุ
มาจากเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน โดย
ปริมาณความสูญเสียน้ีข้ึนอยู่กับระยะทาง สายส่งย่ิง
ยาว การสูญเสียพลังงานก็ย่ิงมาก 
 (2) เนื่องจากความไม่สมดุลเฟสของระบบ
ไฟฟ้า  ปกติระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 3 เฟส (เฟส A 
เฟส B และ เฟส C) ในการใช้งานปกตินั้นควรมีการ
ใช้งานแต่ละเฟสเท่าๆ กัน  แต่หากมีการใช้งานเฟส
ใดเฟสหนึ่งมากเกินไป ก็จะทำาให้แรงดันปลายของ
เฟสที่ใช้งานเยอะนั้นเกิดแรงดันตก ในขณะที่อีกเฟส
ที่เหลือมีค่าแรงดันท่ียังปกติ เหตุการณ์นี้เกิดจาก
การไม่ตรวจสอบปริมาณการใช้งานในแต่ละเฟสให้ดี
ก่อนที่จะต่อใช้งาน 
 (3) เนื่องจากขนาดพื้นที่หน้าตัดสายส่งมี
ขนาดเล็กเกินไป ทำาให้เกิดความสูญเสียในรูปของ
ความร้อนในสายไฟ และส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
สูญหายไปตามระยะทางของสาย ปัญหานี้มักเกิด
จากการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า
แผนการณ์ที่คาดไว้ 
 (4) การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเกินพิกัด (over-
load) อาจจะเกิดจาก จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น หรือ
หม้อแปลงนั้นมีการเสื่อมสภาพ

 แนวทางการแก้ไข 
 (1) วิธีการปกติในการเกิดปัญหาไฟฟ้าไม่เพียง
พอคือสร้างสถานีไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถรับไฟฟ้าแรงสูง

เพ่ือเพ่ิมกำาลังไฟฟ้าในจุดท่ีมีการเกิดไฟตก แต่จะมีค่าใช้
จ่ายสูงมาก จึงเหมาะกับการแก้ปัญหารองรับการขยาย
ตัวเมือง หรืออุตสาหกรรมใหญ่  ๆท่ีใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า
สูง  ๆท้ังน้ีต้องมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ด้วย 
 (2) หากแรงดันปลายสายไม่เพียงพอในระบบจำา
หน่ายฯแรงต่ำา ให้ทำาการเพ่ิมหม้อแปลงเพ่ือรับไฟฟ้าจาก
แรงดันท่ีสูงกว่า 
 (3) ทำาการตรวจสอบสมดุลเฟส (Balance 
Phase) และเลือกใช้เฟสสามารถรองรับการใช้งานได้พอ
เพียง 
 (4) ทำาการเพิ่มจำานวนหม้อแปลงให้เพียง
พอต่อความต้องการและพิกัดของกำาลังไฟฟ้าใน
ระบบ ไม่ขาดและไม่เกิน 

รูปที่ 2.2-3 แผนที่แสดงโครงข่าย โรงไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าสำาคัญของภาคใต้  
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รูปที่ 2.2-4 แผนที่แสดงโครง
ข่าย โรงไฟฟ้าหลัก สถานีไฟฟ้า
สำาคัญของจังหวัดกระบี่และ
พื้นที่ใกล้เคียง

 (5) บำารุงรักษาหม้อแปลงสม่ำาเสมอเพื่อให้
หม้อแปลงทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (6) สร้างสายส่งเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การ รับ-ส่ง กำาลังไฟฟ้า 
 (7) ทำาการเชื่อมต่อระบบสายส่งฯ ให้ทั่ว
ถึงกัน หรือที่เลือกว่าการ Loop วงจร เพื่อให้
สามารถรับไฟฟ้าได้หลายแห่งทำาให้มีเสถียรภาพ
ป้องกันไฟตกได้ 

2.2.4 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน   
 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มี
ความสำาคัญเป็นอย่างมาก การให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่การไฟฟ้าให้
ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ปัจจุบันนั้นการสร้าง
ความมั่นคงอาจมองได้ 2 ส่วนได้แก่ แหล่งกำาเนิด
พลังงานไฟฟ้า และระบบส่งพลังงานไฟฟ้า รูปแบบ
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน
นั้น ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.2-3 และ 2.2-4 จะรับไฟฟ้า
จากส่วนกลางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 
กฟผ. และส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งที่มีทั้ง
ระบบสายส่งฯและระบบจำาหน่ายฯ ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของ กฟภ. และ กฟน.  
 ในอนาคตที่มีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมาก
ขึ้นนั้น หากพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งนี้จะทำาให้ระบบ
ไฟฟ้ามั่นคงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแหล่งพลังงานมาก
ขึ้น ลดภาระที่เดิมนั้นรับพลังงานจากศูนย์กลาง
เพียงอย่างเดียว  อย่างไรก็ตามหากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นก็จำาเป็นต้องมีระบบการส่ง
พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะถ้าหากไม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้รองรับพลังงานหมุนเวียน
ก็อาจเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ 
เนื่องจาก พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภท
ไม่สามารถควบคุมช่วงเวลาการผลิตให้ตรงตาม
ความต้องการได้ และที่สำาคัญที่สุดคือ ควรมีการ
บริหารจัดการด้านการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยไม่ควรจ่ายพลังงานเกินความจำาเป็น 
เพราะอาจจะทำาให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ  
 ทั้งนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า 
การแก้ไขควรกระทำาร่วมกันทั้งจากภาครัฐ การไฟ
ฟ้าฯ ผู้รับผิดชอบ และเอกชน โดยคำานึงถึงความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต
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2.2.5 การเพิ่มระบบสายส่งกำาลังไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้า 
 พิกัดระบบสายส่งน้ันข้ึนอยู่กับความต้องการ
ใช้พลังงาน ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าและจำานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
สายส่งสถานีไฟฟ้า หม้อแปลงมีไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ระบบจำาหน่ายแต่ละวงจรรับภาระการจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล จึงเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ
และสูญเสียพลังงานมากขึ้น  ทำาให้รัฐบาลสนับสนุน
และส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายส่งฯ และระบบจำาหน่ายฯ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
การจ่ายไฟฟ้าให้สูงขึ้น ทำาให้สามารถรองรับและ
ตอบสนองแผนการพัฒนาต่างๆ ได้

2.2.6 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสายส่ง 
เพื่อ “กระบี่มีพลังงานหมุนเวียนเกินร้อย” 
 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสายส่ง
เพื่อให้เกิดความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งสำาคัญ ควรมี
การวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้งานของผู้ใช้
ไฟฟ้าเป็นหลัก และจะต้องมีการวางแผนให้ระบบฯ
สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่ระบบไฟฟ้าถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานไฟฟ้ามาจาก
ศูนย์กลาง (Centralized Generation) เพียงอย่าง
เดียว มิได้ออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งกำาเนิดแบบ
กระจาย (Distributed Generation) ของพลังงาน
หมุนเวียน ท้ังน้ีควรต้องมีการวางแผนร่วมกันท้ัง
ภาครัฐ การไฟฟ้า และเอกชน รวมถึงผู้เช่ียวชาญท้ัง
ทางด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ระบบ
ไฟฟ้าสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงความม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้าและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
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รูป 2.3-1 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำาลังไฟฟ้าสูงสุด
รายชั่วโมงของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560 (วันที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด)

รูป 2.3-3 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำาลังไฟฟ้า
สูงสุดในแต่ละเดือนของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560

2.3 การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัด
กระบี่

 จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มี
โรงแรมและร้านค้าให้บริการในสัดส่วนที่สูง จึงทำาให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ช่วงเดือนธันวาคม 
แตกต่างกับภาพรวมของประเทศที่สูงสุดช่วงเดือน 
เม.ย.-พ.ค. โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวันอยู่ใน
ช่วงหัวค่ำา

 รูปท่ี 2.3-1 จากกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดรายช่ัวโมงของจังหวัดกระบ่ีพบว่า กระบ่ีมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 90-145 เมกะวัตต์ โดย
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วง 07.00 น. - 10.00 น. จาก
นั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางวัน และพบ
ว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำาโดยเริ่มจากเวลา 
18.00 น. โดยพุ่งสูงสุดที่เวลาประมาณ 19.00 น. 
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด 145.64 เมกะวัตต์ ในขณะที่การใช้
ไฟฟ้าต่ำาสุดประมาณ 90 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นในเวลา
กลางคืนช่วง 24.00 - 06.00 น.

 รูปที่ 2.3-2 จากกราฟแสดงการเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียรายช่ัวโมงระหว่าง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันจันทร์ - ศุกร์ ของ
จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้ไฟฟ้า
ภาพรวมตลอด 24 ชั่วโมงมีลักษณะเหมือนกัน
ทั้งเจ็ดวัน กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วในช่วง 08.30 น. - 10.30 น. โดยเพิ่ม
จาก 90 เมกะวัตต์ เป็น 125 เมกะวัตต ์ จากนั้น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเวลากลางวันประมาณ 125 - 
130 เมกะวัตต์ และเริ่มใช้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเวลา 
18.00 น. และเพิ่มสูงสุดที่เวลา 20.30 น. โดยที่วัน
หยุดมีค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าวันธรรมดา
ประมาณ 3.5 เมกะวัตต์  

รูป 2.3-2 กราฟแสดงปริมาณความต้องการกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
รายชั่วโมงของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2560
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 รูปที่ 2.3-3 จากกราฟแสดงความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนของจังหวัดกระบี่ปี พ.ศ. 
2560 พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมทั้งปีแตก
ต่างกันอย่างมากโดยมีความสอดคล้องกับฤดูกาล
ท่องเที่ยวของกระบี่ กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้าต่ำา
สุดที่เดือน มิ.ย. ปริมาณ 132.63 เมกะวัตต์ และมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่ำาสุดอยู่ในช่วง 132 - 
137 เมกะวัตต์ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. เมื่อเปรียบ
เทียบกับเดือนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือน ก.ย. จนเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดที่เดือน ธ.ค. โดยใช้กำาลังไฟฟ้า 145.64 
เมกะวัตต์ และค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งสิ้นสุด
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่ปลายเดือนเมษายน
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บทที่ 3
แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า

และการขยายระบบส่งไฟฟ้า
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3.1 แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่
ในอนาคต

 จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่สำาคัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของภาค
ใต้และประเทศไทยมีลักษณะการใช้ไฟฟ้าแบบเมือง
ท่องเที่ยว กล่าวคือมีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงวัน
เสาร์และอาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำา มีความ
ผันแปรตามฤดูการท่องเที่ยวและจำานวนนักท่อง
เที่ยว ในลักษณะการคำานวณแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า 
(กำาลังไฟฟ้าสูงสุด) จะอาศัยรูปแบบการคำานวณ
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
ดำาเนินการดังนี้

 1. ให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานสำาหรับเร่ิม
ต้นการคำานวณ โดยแบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าออก
เป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 2. ผู้
ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและบริการ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาค
อุตสาหกรรม ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีความต้องการกำาลัง
ไฟฟ้า เป็นไปตามสัดส่วนในตาราง 3.1-1  ด้านล่างน้ี 
 

 2. ในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้า กำาหนดให้
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำาลังไฟฟ้าสูงสุดแปรผัน
ตาม อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
(Gross domestic product: GDP),  อัตราการ
เพิ่มของประชากร (Population growth rate), 
และ อัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
(Tourist growth rate) โดยอาศัยผลการประมาณ
การของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมคมแห่งชาติ และข้อมูลนักท่องเที่ยวจาก
กระทรวงการท่องเที่ยว โดยใช้รูปแบบการประมาณ
การแบบ Linear Logarithmic Regression 

 รูปที่ 3.1-1 จากกราฟเเสดงผลการ
คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน
ของจังหวัดกระบี่ ระยะเวลา 20 ปี พบว่าการใช้
พลังงานในแต่ละเดือนในอีก 20 ปีข้างหน้ามีรูป
แบบที่ไม่เเตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับฤดูกาลการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดกระบ่ีท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วง
เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน และมีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดท่ีเดือนธันวาคม จากน้ันค่อยๆ ลดลงในช่วง
มกราคมถึงมีนาคม และกลับมาใช้ไฟฟ้าสูงอีกคร้ัง
ในเดือนเมษายน และลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือส้ินสุด
ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีปลายเดือนเมษายน ในขณะท่ี
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมมีค่าการใช้ไฟฟ้าโดย

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ อัตราการเพ่ิมการ
ใช้ไฟฟ้า 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ร้อยละ 25
อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ และ อัตราการเพิ่มของ
ประชากร 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและบริการ ร้อยละ 50 อัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 25 อัตราเพิ่มของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ 

ตาราง 3.1-1 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม
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รูปที่ 3.1-1 ผลการคาดการณ์การใช้กำาลังไฟฟ้าสูงสุด ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580

เฉลี่ยต่ำาที่สุดในรอบปี ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในอีก 20 ปีเป็นไปอย่างคงที่

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

3.2 แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ กับ
การใช้ไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดกระบี่

 รัฐบาลได้กำาหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือแผน 
Energy Efficiency Plan (EEP 2015) ที่มีเป้า
หมายประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงาน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ที่อยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม อาคาร และภาครัฐ โดยในภาคไฟฟ้า 
ได้กำาหนดเป้าหมายรายปีในการลดพลังงานไฟฟ้า 

ตาราง 3.1-2 ผลการคาดการณ์การใช้กำาลังไฟฟ้าสูงสุด ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580

ปี พ.ศ. อัตราเพิ่ม 
GdP

คาดการณ์
จำานวน

ประชากร

อัตราเพิ่ม
ประชากร

ต่อปี

คาดการณ์
จำานวนนัก
ท่องเที่ยว

 อัตราเพิ่ม 
นักท่องเที่ยว 

คาดการณ์
กำาลังไฟฟ้า

สูงสุด 
(เมกะวัตต์)

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
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รูป 3.1-2 กราฟผลการคาดการณ์ความต้องการ
กำาลังไฟฟ้าสูงสุดรายปีของจังหวัดกระบี่ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561 - 2580

รูปที่ 3.2-1 กราฟแสดงเป้าหมายการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ ตลอดช่วง 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการเทียบสัดส่วนจากแผน
อนุรักษ์พลังงานระดับชาติ (eeP2015) 

รูปท่ี 3.2-2 กราฟแสดงผลการคาดการณ์ความต้องการ
กำาลังไฟฟ้าสูงสุดในจังหวัดกระบ่ี ท่ีลดลงตามสัดส่วน
ของแผนอนุรักษ์พลังงานระดับชาติตลอดช่วง 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

และกำาลังไฟฟ้าสูงสุดไว้ในแผนพัฒนากำาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (PDP)

 รายงานฉบับนี้ จึงนำาเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี มาวิเคราะห์เป้าหมายการ
อนุรักษ์พลังงานสำาหรับจังหวัดกระบี่ โดยเทียบ
ตามสัดส่วนของกำาลังไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัด
กระบี่กับของประเทศ ส่งผลให้กำาลังไฟฟ้าสูงสุด
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. 2571- 
2580) 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
กำาลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปีมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ โดยลดลงเล็กน้อยในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ. 
2561 - 2570) และเริ่มลดลงได้มากขึ้นในช่วง 10 
ปีหลัง (พ.ศ. 2571 - 2580) ซึ่งค่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่ปี พ.ศ. 2580 มีค่าลดลงประมาณ 43 
เมกะวัตต์เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความต้องการ
กำาลังไฟฟ้าสูงสุดจากกรณีไม่มีการอนุรักษ์พลังงาน
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บทที่ 4
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
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4.1 พลังงานชีวมวล (biomass energy)

 แหล่งพลังงานชีวมวลและแก็สชีวภาพที่
สำาคัญของจังหวัดกระบี่คือพลังงานจากผลผลิต
ปาล์ม เนื่องจากปริมาณและความสม่ำาเสมอของ
ผลผลิตปาล์ม การปลูกปาล์ม 1 ไร่จะสามารถให้
ผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,500 กก. ต่อปี โดยผลผลิต
ปาล์มจะสามารถผลิตเป็นชีวมวลและน้ำาหมักแก็ส
ชีวภาพได้ เป็นสัดส่วนดังนี้ 
 นอกจากนี้ การปลูกปาล์มยังมีกระบวนการ
ในการตัดใบและทางปาล์มทุกปีและโค่นต้นปาล์ม 
เพื่อปลูกทดแทนปาล์มที่ครบอายุทุก 30 ปี ซึ่ง
สามารถนำาชีวมวล (ทาง ใบและลำาต้น) มาเป็น
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มอีกด้วย  โดยไร่
ปาล์ม 1 ไร่จะประกอบด้วยปาล์มโดยเฉลี่ย 22 ต้น 
ซึ่งจะมีการตัดทางใบปาล์มปีละ 24 ทางต่อต้น มี
น้ำาหนักทางละประมาณ 15 กก. สรุปเป็นปริมาณ
ชีวมวล 7,920 กก. ต่อไร่ต่อปี เมื่อคิดเฉลี่ยจาก
ปริมาณการปลูกปาล์มจังหวัดกระบี่ทั้งหมด
ประมาณ 1.0-1.2 ล้านไร่ จะได้ทางใบปาล์มจำานวน 
7.9-9.5 ล้านตันต่อปี สามารถแปลงค่าความร้อน
จากการเผาชีวมวลเหล่านี้เป็นศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าได้มากถึง 97.8-117.3 เมกะวัตต์ (หมายเหตุ: 

รายการ ร้อยละ กก. ต่อ ไร่/ปี ลักษณะการใช้ประโยชน์

ปริมาณผลผลิตปาล์ม 100 3,500 แยกใช้รายส่วนประกอบ

น้ำามันปาล์ม 17-20 595-700 ผลิตน้ำามันสำาหรับการบริโภค

เมล็ดในปาล์ม 5 175 ผลิตน้ำามันสำาหรับการบริโภค

ทะลายเปล่า 22 770 เผาให้พลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้า

ใยปาล์ม 14 490
เผาให้พลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้าใช้ใน

ภายในโรงงาน

กะลาปาล์ม 5-6 175-210 เผาให้พลังงานความร้อนสูงสำาหรับผลิตไฟฟ้า

ตาราง 4.1-1 การแปลงผลผลิตปาล์มเป็นชีวมวลและน้ำาหมักแก็สชีวภาพ ต่อการปลูกปาล์ม 1 ไร่

ทางปาล์ม 1 ล้านตันต่อปี มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 
12.35 เมกะวัตต์) 
 สำาหรับต้นปาล์ม จะมีการโค่นทิ้งเมื่ออายุ
ครบ 30 ปี โดยแต่ละต้นจะมีน้ำาหนักประมาณ 1,360 
กก. ซึ่งจะได้ต้นปาล์มจากการโค่น 720,000-
880,000 ต้นต่อปี หรือ 1.0-1.2 ล้านตันต่อปี 
สามารถแปลงค่าความร้อนจากการเผาชีวมวล
เหล่านี้เป็นศักยภาพการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 52.8-
63.4 เมกะวัตต์ (หมายเหตุ: ลำาต้นปาล์ม 1 ล้านตัน
ต่อปีมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ 52.89 เมกะวัตต์) 
 การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยการเผา
ทะลายเปล่า, ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม จะคำานวณ
โดยใช้อัตราตามที่นำาเสนอโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(http://biomass.dede.go.th/biomass_web/
index.html)  ดังแสดงในตาราง 4.1-2 คำานวณ
ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี จากพื้นที่ปลูก
ปาล์ม  1 ล้านไร่ของจังหวัดกระบี่ จะได้กำาลังผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลทั้งสิ้น 249.7 เมกะวัตต์ 

 ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
ของจังหวัดกระบี่จะจำาลองโมเดลเป็นลักษณะการ
ทะยอยเพิ่มรายปีเท่า ๆ กัน จากยอดกำาลังผลิตใน
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ปีปัจจุบัน จำานวน 17.5 เมกะวัตต์ ขยายเป็น 218.9 
เมกะวัตต์ (ร้อยละ 88 ของศักยภาพ) ในปีท่ี 20 (พ.ศ. 
2580) นอกจากน้ีจังหวัดกระบ่ียังมีศักยภาพชีวมวล
จากพืชชนิดอ่ืนอีกด้วย 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 
เป็นแหล่งพลังงานที่สำาคัญและมีความเป็นไปได้ใน
การผลิตและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะได้มีการ
ผลิตอยู่มากแล้วในปัจจุบัน โดยอาศัยการหมัก
น้ำาเสียจากอุตสาหกรรมปาล์ม และชีวมวลอื่น ๆ 
ในการกำาหนดศักยภาพใช้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่
เทียบสัดส่วนผลผลิตแก็ซชีวภาพจากข้อมูลจริง
ของโรงปาล์มในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดีที่สุด  
 พลังงานจากแก็สชีวภาพจะมีส่วนสำาคัญ
ในการผลิตไฟฟ้าตามความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์แก็ส 
(gas engine) สามารถเพิ่มลดกำาลังการผลิตได้
ทันที จึงมีความยืดหยุ่นสูงใช้สำาหรับตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าช่วงสูงสุดได้ดี ศักยภาพพลัง
งานแก็สชีวภาพสามารถคำานวณโดยใช้ปริมาณ

น้ำาหมักแก็สชีวภาพจากกระบวนการหีบปาล์ม โดย
ผลผลิตปาล์มรวมทะลาย 3,500 กก. (ต่อไร่ต่อปี) 
จะสามารถผลิตแก็สชีวภาพได้ 58.8 ลบ.เมตร แก็ส
ชีวภาพมีความจุความร้อนประมาณ 19-23.5 เมกะจูล 
ต่อ ลบ.เมตร แต่เน่ืองจากประสิทธิภาพของเคร่ือง
ยนต์แก็สค่อนข้างต่ำา (ประมาณ 25-35%) จึงทำาให้
ได้พลังงานไฟฟ้าเพียง 2.05 กิโลวัตต์ช่ัวโมง (หน่วย) 
ต่อ ลบ.เมตร เท่าน้ัน เม่ือคำานวณจาก ผลผลิตปาล์ม
ต้นทาง 1 ไร่จึงได้พลังงานไฟฟ้าจำานวน 120.5 
หน่วย หรือคิดเป็นศักยภาพการผลิตไฟฟ้า วันละ 13 
ช่ัวโมง (ด้วยกลไกราคารับซ้ือเจ้าของโรงงานจึงมัก
เดินเคร่ืองเฉพาะช่วง 09.00-22.00 น.) เทียบเท่าโรง
ไฟฟ้าขนาด 28 เมกะวัตต์ แต่ในปัจจุบันมีการผสมข้ี
เค้กวนกลับเพ่ือเพ่ิมปริมาณแก็สชีวภาพโดยสามารถ
ทำาให้บ่อสามารถเพ่ิมกำาลังผลิตแก็สชีวภาพได้สูง
ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพ
กำาลังผลิตจากน้ำาเสียจากโรงงานยาพาราและมูล
สัตว์ อีกราว 4 เมกะวัตต์ จึงกำาหนดศักยภาพรวมที่ 
60 เมกะวัตต์

 ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
ของจังหวัดกระบี่จะจำาลองโมเดลเป็นลักษณะการ
ทะยอยเพิ่มรายปีเท่าๆกัน จากยอดกำาลังผลิต
ในปีปัจจุบันจำานวน 14 เมกะวัตต์ ขยายเป็น 60 
เมกะวัตต์ (เต็มศักยภาพ) ในปีที่ 10 หรือ ปี พ.ศ. 
2570

ชนิดของชีวมวล ค่าความร้อน 
(mJ/kg)

อัตราการผลิตไฟฟ้า  
(เมกะวัตต์ ต่อล้านตันผลผลิตต่อปี)

ศักยภาพไฟฟ้าชีวมวล 
จังหวัดกระบี่ (เมกะวัตต์)

ลำาต้นปาล์ม 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
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รายการ ร้อยละ กก. ต่อ ไร่/ปี ลักษณะการใช้ประโยชน์

ปริมาณผลผลิตปาล์ม 100 3,500 แยกใช้รายส่วนประกอบ

น้ำาหมักแก็สชีวภาพ 60 2,100 หมักเพื่อผลิตแก็สชีวภาพได้ 58.8 
ลบ.เมตร

ตาราง 4.2-1 การแปลงผลผลิตปาล์มเป็นน้ำาหมักแก็สชีวภาพ ต่อการปลูกปาล์ม 1 ไร่

รายการ ปริมาณ หน่วย

จำานวนวันทำางานต่อปี 330 ชั่วโมง

กำาลังผลิตแก็สชีวภาพ 3.641 ล้าน ลบ.เมตร ต่อปี

ค่าความร้อน 19.8 MJ ต่อ ลบ.เมตร

ประสิทธิภาพสุทธิของระบบผลิตไฟฟ้า 34.2 %

กำาลังผลิตติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 1.40 เมกะวัตต์

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี 7.61 ล้านหน่วย

กำาลังผลิตไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบ 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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ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเกือบทุกพื้นที่ จึงทำาให้
การติดตั้งแผงโซลาร์สามารถทำาได้ทุกพื้นที่ ทุก
หลังคาเรือน โรงแรม หรืออาคารธุรกิจ เพื่อใช้ผลิต
ไฟฟ้าใช้เอง นอกจากจะช่วยลดภาระกับสายส่งและ
ลดการสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าในระยะทางไกลแล้ว 
ยังสามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์และนำา
พื้นที่บนดินไปใช้ในการทำาประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 
 การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบฟาร์ม
บนดินแม้จะมีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าต่ำากว่า แต่มีข้อ
เสียมากกว่าแบบติดตั้งบนหลังคา ในด้านของการ
สร้างภาระการลงทุนสายส่ง การไม่กระจายโอกาส
สู่ชุมชนในการร่วมเป็นเจ้าของผู้ผลิตพลังงาน และ
การสูญเสียศักยภาพของที่ดินในการทำาประโยชน์
อย่างอื่น 

ภาคครัวเรือน จำานวน หน่วย

จำานวนประชากร 456,811 คน

จำานวนครัวเรือน 91,362 หลังคาเรือน

พื้นที่หลังคาซึ่งเหมาะสมในการติดตั้งแผง PV 

(เฉลี่ย 20 ตร.ม./หลัง) 1,827,240 ตร.ม.

(1)  ศักยภาพส่วนของบ้านเรือน 634 เมกะวัตต์

ภาคธุรกิจ smes

กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกิจการเฉพาะอย่าง 

(เฉลี่ย 50 กิโลวัตต์ต่อราย) 9,353 แห่ง

(2)  ศักยภาพของกิจการ SMEs 468 เมกะวัตต์

ภาคอาคารขนาดใหญ่

กิจการขนาดใหญ่  (เฉลี่ย 1,000 กิโลวัตต์ต่อราย) 23 แห่ง

(3)  ศักยภาพของอาคารขนาดใหญ่ 23 เมกะวัตต์

รวมศักยภาพ  (1) + (2) + (3) 1,125 เมกะวัตต์

ตารางที่ 4.3-1 แสดงการคำานวณศักยภาพพลังงานแส อาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

4.3 พลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy)

 พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำามาผลิต
ไฟฟ้าได้โดยใช้แผงโซล่าร์เซล (Photovoltaic 
panel) เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง คล้ายกับกระแส
ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านแบตเตอรี จากนั้นจึงแปลงไฟฟ้า
ที่ได้เป็นกระแสสลับเพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟ ข้อจำากัด
ที่สำาคัญของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
คือการที่ไม่สามารถผลิตได้ในเวลากลางคืน ทำาให้
ต้องพึ่งพาแหล่งอื่นผสมผสานกันไป หรืออาจต้อง
ควบคู่กับการใช้แบตเตอรี โดยปัจจุบันสามารถ
พัฒนาแบตเตอรีขนาดใหญ่ สำาหรับเก็บสะสมไฟฟ้า
ระดับกริด เพื่อใช้บนเกาะหรือพื้นที่ที่สายส่งไปไม่ถึง 
 เนื่องจากระดับความเข้มแสงอาทิตย์ของ
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รูปท่ี 4.3 - 1 กราฟแสดงกำาลังไฟฟ้าเฉล่ีย (สูงสุด - ต่ำาสุด) 
รายช่ัวโมงท่ีผลิตได้ใน 1 วัน จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อ 
กำาลังไฟฟ้าติดต้ัง 1 กิโลวัตต์

 การคำานวณศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ 
ใช้ผลสำารวจประสิทธิภาพการผลิตจากแหล่งผลิต
จริงในพื้นทีใกล้เคียง เพื่อนำามาเฉลี่ยรายชั่วโมงและ
รายเดือนที่คำานึงผลจากฤดูกาลในการคาดการณ์
การผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงสำาหรับทำาแบบจำาลอง 
โดยใช้กำาลังผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นรายปี ๆ ในลักษณะ
ของการเติบโตช้าในช่วงแรก เร่งอัตราในช่วงกลาง 
(ปีที่ 6-15) และอิ่มตัวในช่วงปีหลัง ในลักษณะของ 
S-curve และศักยภาพสูงสุดประมาณการณ์จาก
จำานวนหลังคาเรือนและข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัด
กระบี่

 กราฟแสดงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อกำาลังการผลิตติดตั้ง 
1 กิโลวัตต์ เฉลี่ยรายชั่วโมงใน 1 วัน เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความ
เข้มแสงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พบว่าจังหวัดกระบี่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง  0.8 กิโลวัตต์ และ
ต่ำาสุดที่ 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

ลดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ใน
เวลา 17.00 น.

4.4 พลังงานลม (Wind energy)

 พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดอีกประเภท
หน่ึงท่ีมีศักยภาพในจังหวัดกระบ่ี การแปลงพลังงาน
ลมเป็นพลังงานไฟฟ้าอาศัยกังหันลมท่ีนิยมติดต้ังบน
เสาสูง โดยปกติสถานท่ี

ติดต้ังควรมีความเร็วลมสม่ำาเสมอและเดิมมักจะ
เลือกสถานท่ีท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียท้ังปีต้ังแต่ระดับ 
3 ท่ีความเร็วลม 6.4-7.0 เมตรต่อวินาที ท่ีความสูง 
50 เมตร (ดูตาราง 4.4-1 ประกอบ)  แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการออกแบบกังหันลมมีความหลาก
หลายและกังหันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ท่ีทำางานได้ดี 
ความเร็วลมต่ำากว่า 6 เมตรต่อวินาทีได้ โดยใช้กังหัน
ลมขนาดเล็กและไม่ต้องการไฟฟ้าป้อนเข้ากังหันใน
การเร่ิมทำางาน 
 แม้ว่าศักยภาพพลลังงานลมจังหวัดกระบ่ีจะ
ไม่ดีมากนักเทียบกับฝ่ังอ่าวไทย แต่ก็สามารถพัฒนา
ให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามแนว
เขาบนเกาะท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น เกาะลันตา หรือ 
เกาะพีพี เพราะนอกจากจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตลอดวันแล้ว ยังสามารถใช้ควบคู่กับแหล่งพลังงาน
อ่ืนเช่นแสงอาทิตย์ (Solar PV) โดยสามารถจัดการ
กับความผันผวนของลมได้โดยใช้แหล่งเก็บพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy storage) เช่น แบตเตอรี หรือการสูบ
น้ำาข้ึนเก็บในท่ีสูงหรือในกังหันลม เพ่ือปล่อยกลับผลิต
ไฟฟ้าตามความต้องการ 
 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากลม
ใช้ข้อมูลจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจากลมอ่ืนในประเทศไทย 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพการผลิต (Plant factor) ท่ีประมาณ 
20-25% โดยท่ีจังหวัดกระบ่ีใช้ค่าประสิทธิภาพการ
ผลิต 15% เป็นฐานในการคำานวณ สำาหรับกำาลังผลิต
ติดต้ัง ใช้ฐานจากการข้อมูลจำานวนโครงการท่ีมีการ
สำารวจและออกแบบไว้แล้ว ซ่ึงมีกำาลังผลิตติดต้ังรวม 
40 เมกะวัตต์ เป็นกำาลังผลิตท่ีเป็นไปได้ในช่วง 4 ปี
แรก จากน้ันคาดการณ์ว่ากำาลังผลิตติดต้ังจะเพ่ิม
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ข้ึนในอัตราปีละ 10 เมกะวัตต์ หากมีการสนับสนุน
และรับซ้ือไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

 รูปท่ี 4.4-3 กราฟแสดงประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมรายช่ัวโมงเม่ือเปรียบเทียบ
กับกำาลังการผลิตติดต้ัง พบว่ากำาลังการผลิต
ตลอด 24 ช่ัวโมงมีความผันผวนสูงมาก โดยเฉล่ีย
ท้ังวันอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 ของกำาลังการผลิต
ติดต้ัง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงตามสภาพลมดังน้ี 
ช่วงเวลา 04.00 น. - 05.00 น. มีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าได้ดีท่ีสุดอยู่ในช่วงร้อยละ 40 - 80 โดย
สามารถผลิตได้สูงสุดท่ีร้อยละ 80 ในช่วงเวลา 
04.00 น. ในขณะท่ีตอนกลางวันพบว่ากังหันลม
ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำากว่าค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 0 - 10 
และจะกลับมาผลิตได้มากขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา 
18.00 น. - 20.00 น. ประมาณร้อยละ 15 ถึง 40 ของ
กำาลังการผลิต ภาพรวมช่วงเวลากลางคืนมีความ
ผันผวนสูงมาก โดยสลับการผลิตได้น้อยกว่าค่าเฉล่ีย
ในช่วง 20.00 น. -  21.00 น. และกลับมาผลิตได้อีก
ถึงร้อยละ 15 ถึง 40 ในช่วงเวลา 22.00 น.- 23.00 
น. จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดลงจนเข้าใกล้ 0 เมื่อเวลา 
03.00 น. 

4.5 พลังงานน้ำาขนาดเล็ก (mini-Hydro 
energy)

 พลังงานน้ำา เป็นพลังงานท่ีสะอาด ควบคุม
ได้ สะสมได้ และมีความยืดหยุ่นสูง แต่ต้องการแหล่ง
น้ำาท่ีมีน้ำาสม่ำาเสมอตลอดปี โดยสามารถพัฒนาได้ท้ัง
น้ำาไหล เช่น ประตูระบายน้ำา และคลองต่างๆ หรือแหล่ง
น้ำาตก ซ่ึงมีความต่างศักย์ 
 แผนพลังงานกระบ่ีเกินร้อยในรายงานฉบับน้ี 
เสนอเฉพาะการพัฒนาพลังงานน้ำาขนาดเล็ก คือ ไม่มี
การสร้างเข่ือนและไม่มีอ่างเก็บน้ำา เน่ืองจาก การสร้าง
เข่ือนขนาดใหญ่เพ่ือผลิตไฟฟ้า มักมีปัญหาด้านผลก
ระทบส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำา จึงไม่ใช่ทาง
เลือกพลังงานท่ีย่ังยืน และถูกต่อต้านอยู่เสมอ 
 จังหวัดกระบ่ี มีแหล่งน้ำาขนาดเล็กกระจาย
ตัวกันอยู่ท้ังบนเขาและตามเกาะต่างๆ จากการศึกษา
ศักยภาพพลังน้ำาขนาดเล็กโดย ผศ.พยอม รัตนมณี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า มีศักยภาพ
อย่างน้อย 8 แห่งๆ ละประมาณ 100-1,500 กิโลวัตต์ 
นอกจากน้ี ยังมีศักยภาพพลังน้ำาขนาดจ๋ิวอีก

ตาราง 4.4-1 มาตรฐานระดับกำาลังงานลม โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1986 จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อ 
กำาลังไฟฟ้าติดต้ัง 1 กิโลวัตต์

ระดับกำาลังงานลม

ที่ระดับความสูง 10 เมตร ที่ระดับความสูง 50 เมตร

ความหนาแน่น
พลังงานลม (วัตต์
ต่อตารางเมตร)

ความเร็วลม (เมตร
ต่อวินาที)

ความหนาแน่น
พลังงานลม (วัตต์
ต่อตารางเมตร)

ความเร็วลม (เมตร
ต่อวินาที)

1 0-100 0.0-4.4 0-200 0.0-5.6
2 100-150 4.4-5.1 200-300 5.6-6.4
3 150-200 5.1-5.6 300-400 6.4-7.0
4 200-250 5.6-6.0 400-500 7.0-7.5
5 250-300 6.0-6.4 500-600 7.5-8.0
6 300-400 6.4-7.0 600-800 8.0-8.8
7 400-1000 7.0-9.4 800-2000 8.8-11.9
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รูปท่ี 4.4-1 แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานลม  
จังหวัดกระบี่ ตามแนวเขาพนมเบญจา

รูปท่ี 4.4-2 ทิศทางลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัด
ระหว่างกลางเดีอนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม

รูปที่ 4.4-3 กราฟแสดงร้อยละกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบกับกำาลังไฟฟ้าติดตั้ง รายชั่วโมงในรอบวัน จากกังหันลม
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ชนิดแหล่งพลังงาน ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์ MW)

ชีวมวล (ปาล์ม) 249

ชีวมวลอื่น ๆ 32

แก็สชีวภาพ 60

แสงอาทิตย์ 1,125

ลม 200

น้ำาขนาดเล็ก 10

รวม 1,676

ตาราง 4.6-1 ศักยภาพกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่

รูปที่ 4.6 สรุปศักยภาพกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ 

4.6 สรุปภาพรวมศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียนจังหวัดกระบ่ี

 ศักยภาพกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของจังหวัดกระบ่ี สามารถสรุปได้ดังน้ี
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บทที่ 5
แผนพลังงานกระบี่ 

สู่เมืองต้นแบบ 
พลังงานหมุนเวียนเกินร้อย
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5.1 เป้าหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน

 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ตามแผน
พลังงานกระบ่ีเกินร้อย ในรายงานฉบับน้ี ได้วิเคราะห์
ศักยภาพ และเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ภายในจังหวัดกระบ่ี 5 ประเภท คือ ชีวมวล แก็ส
ชีวภาพ แสงอาทิตย์ ลม และพลังน้ำาขนาดเล็ก โดย
ค่อยๆ พัฒนาเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2561-2565 หลัง
จากน้ันจึงพัฒนาเร็วข้ึน จนกระท่ังช้าลงในช่วง 5 ปี
สุดท้าย 
 การพัฒนาอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีดำาเนินการควบคู่
ไปกับพลังงานหมุนเวียน คือ การดำาเนินการตาม
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ.2558-2579 
หรือแผน EEP2015 โดยวิเคราะห์ตามสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้าของจังหวัดกระบ่ี จึงมีเป้าหมายกำาลังผลิตติด
ต้ังของพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามตารางท่ี 5.1-1 และรูปท่ี 5.1-1 รวมท้ังมีการ
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีตามรูปท่ี 5.1-2

 กราฟในรูปท่ี 5.1-1 แสดงการเติบโตของกำา
ลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังจากพลังงานหมุนเวียนของ
จังหวัดกระบ่ีจากเช้ือเพลิง ชีวมวล แก็สชีวภาพ พลัง
น้ำาขนาดเล็ก พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 
ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2561 -  2580 จากภาพรวมระยะเวลา 
20 ปี พบว่ากำาลังการผลิตติดต้ังของพลังงานแสง
อาทิตย์มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับพลังงานชนิดอ่ืนๆ ประมาณ 800 เมกะวัตต์ รองลง
มาคือพลังงานจากชีวมวล ประมาณ 200 เมกะวัตต์ 
และลมประมาณ 150 เมกะวัตต์ ในขณะท่ีแก็สชีวภาพ
มีการใช้งานเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงปี พ.ศ 2561 
ถึง 2570 จนเต็มประสิทธิภาพ ท่ีกำาลังการผลิตติด
ต้ังประมาณ 60 เมกะวัตต์และมีการใช้งานอย่างคงท่ี
จนถึงปี  พ.ศ. 2580 

ปี ชีวมวล ลม แสง
อาทิตย์

แก็ส
ชีวภาพ

พลังน้ำา
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

ตารางท่ี 5.1-1 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนพลังงานกระบ่ีเกินร้อย  
(หน่วย: เมกะวัตต์)
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5.2 การวิเคราะห์รายชั่วโมง การผลิต
และการใช้ไฟฟ้าของกระบี่ พ.ศ.2561 - 
2580 
 เม่ือทำาการจำาลองการผลิตไฟฟ้ารายช่ัวโมง
จากทุกแหล่งพลังงานตามสัดส่วนศักยภาพ เราจะ
สามารถเห็นภาพสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแต่ละ
แหล่งในทุกช่ัวโมงได้ตลอดปี ดังรูปท่ี 5.2-1 แสดงให้
เห็นถึงระดับความต้องการกำาลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
ช่ัวโมง ในช่วง 1 สัปดาห์ ของปี พ.ศ. 2564  
 จากรูปท่ี 5.2-1 แสดงค่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เปรียบเทียบกับผลการคาดการณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบ่ีในปี พ.ศ. 2564 
โดยพิจารณาในภาพรวม 7 วันพบว่า มีบางช่วงเวลา
ท่ีสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 95 - 100% ได้แก่ 
ช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และบางช่วงเวลา
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เกินความ
ต้องการ ได้แก่ ช่วงเวลา 02.00 น. - 05.00 น. ใน
ขณะเดียวกันยังต้องการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
อ่ืน ๆ มาเติมเต็มในช่วงเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูง โดย
เฉพาะช่วงเวลา 14.00 น. - 17.00 น. และ 19.00 

- 21.00 น. ซ่ึงในแต่ละวัน มีลักษณะไม่แตกต่างกัน
มากนัก

 เม่ือพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับ
การอนุรักษ์พลังงานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ก็จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิม
ข้ึนเร่ือยๆ ได้ท้ังจังหวัด ดังในรูปท่ี 5.2-3 แสดงค่า
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปรียบเทียบ
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบ่ีในปี พ.ศ. 
2569 จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมท้ัง 7 วัน 
ท้ังจังหวัดกระบ่ี สามารถพ่ึงพาพลังงานหมุนเวียน
ท่ีผลิตไฟฟ้าภายในจังหวัดได้ 100% ในทุกๆ ช่ัวโมง 
และยังสามารถผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการของ
จังหวัดประมาณ 1 เท่าตัวท่ีจะส่งผ่านระบบสายส่ง
ไฟฟ้า ไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ เช่น ภูเก็ต พังงา ได้ใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนด้วย

 รูปท่ี 5.2-5 แสดงค่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนใน 1 สัปดาห์ เทียบกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบ่ีในปี พ.ศ. 2580 
จะพบว่า จังหวัดกระบ่ี สามารถใช้พลังงานหมุนเวียน
ได้ 100% ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถผลิตมาจาก

รูปท่ี 5.1-1 กำาลังผลิตติดต้ังของพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561-2580
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รูปท่ี 5.1-2 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรักษ์พลังงานของจังหวัดกระบ่ีระหว่างปี พ.ศ. 
2561-2580

รูปท่ี 5.2-1 กราฟการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบ่ี ราย
ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2564

รูปท่ี 5.2-4 แผนภาพการกระจายตัวโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2561

แหล่งพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ก็เพียงพอแล้ว 
คือ พลังงานลม แสงอาทิตย์ และชีวมวล และยังมี
พลังงานไฟฟ้าเหลือเกินความต้องการของจังหวัด
อีกมาก ท่ีสามารถส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า ไปสู่จัง
หวัดอ่ืนๆ และภาคอ่ืนๆ ของประเทศได้ 
 หากพิจารณาเฉพาะในช่วงกลางวัน มีกำาลัง
ผลิตรวมสูงถึง 800 - 900 เมกะวัตต์ ซ่ึงผลิตได้
มากกว่าช่วงเวลากลางคืนถึง 3 เท่า ด้วยลักษณะ
การผลิตไฟฟ้าเช่นน้ีทำาให้จังหวัดกระบ่ีสามารถส่ง
ไฟฟ้าส่วนเกินราว 85.8 ล้านหน่วยต่อเดือน ในปี 
พ.ศ. 2569 และเพ่ิมเป็น 222.9 ล้านหน่วยต่อเดือน 
ในปี พ.ศ. 2580 ดังแสดงในรูป 5.2-7 และ 5.2-8 ให้
กับจังหวัดอ่ืนๆ และภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือลดการพ่ึงพา
ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลได้ หากพลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้เกินความต้องการน้ีสามารถนำาไปเก็บสะสม
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น แบตเตอรีระดับกริด ก็
จะสามารถนำาพลังงานเหล่าน้ันกลับมาใช้ได้อีกใน
ช่วงท่ีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และจะทำาให้เป้าหมาย
การเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียน 100% ถึงก่อนปี 
2568 ได้ จากการศึกษาข้อมูลตลาดแบตเตอรีของ
ประเทศไทย พบว่าราคาแบตเตอรีจะมีราคาลดลงอีก
จากปัจจุบันท่ีประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์
ช่ัวโมง ไปเหลือเพียง 200 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมงในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2565
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รูปที่ 5.2-4 แผนภาพการกระจายตัวโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2570

รูปที่ 5.2-3 กราฟการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่ รายชั่วโมงใน 1 
สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2569 (ปีที่บรรลุการพึ่งตนเองด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%)
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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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รูปท่ี 5.2-7 กราฟผลการคาดการณ์ศักยภาพกำาลังไฟฟ้าพลังงานทางเลือกส่วนท่ีเกินจากความต้องการใช้ไฟฟ้า จังหวัด
กระบ่ี รายชั่วโมงในรอบสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2569

รูปที่ 5.2-8 กราฟผลการคาดการณ์ศักยภาพกำาลังไฟฟ้าที่ส่วนที่เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าจัังหวัดกระบี่ รายชั่วโมงใน
ช่วงสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2580 
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5.3 การวิเคราะห์ต้นทุน ของแผนพลังงาน
กระบี่เกินร้อย 
 การวิเคราะห์ต้นทุนในหัวข้อน้ี รวมท้ังการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ในหัวข้อถัดไป มีรายละเอียดท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ดังในตารางท่ี 5.3-1 ซ่ึงรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารการศึกษาวิจัยหลายเล่ม 
โดยเฉพาะ 
 1) รายงานการวิเคราะห์ทางเลือกของแผน
พัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าฯ เม่ือปี พ.ศ. 2557 
 2) รายงาน Renewable Energy Scenar-
ios for the Thai Provinces โดย Fraunhofer ISE 
เม่ือปี 2558 
 3) รายงาน Renewable Energy Outlook: 
Thailand โดยองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่าง

ประเทศ (International Renewable Energy 
Agency) เม่ือปี พ.ศ. 2560 
 4) รายงานการจ้างงานพลังงานหมุนเวียน
โดยตรงในประเทศไทย ท่ีกำาลังจะเผยแพร่ในเดือน
มิถุนายน 2561

 ต้นทุนทั้ง 3 ประเภทคือ ค่าลงทุน ค่า
ดำาเนินการผลิตไฟฟ้าและดูแลบำารุงรักษาโรง
ไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง จะวิเคราะห์สัดส่วนการนำา
เข้า (Import content) ของแต่ละต้นทุนด้วย โดย
ส่วนที่เหลือ จะเป็น (Domestic content) ซึ่งสร้าง
ประโยชน์โดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

หน่วย ชีวมวล
แก็ส

ชีวภาพ
แสง

อาทิตย์
ลม

พลังน้ำา
ขนาดเล็ก

อนุรักษ์
พลังงาน

ถ่านหิน
แก็ส

ธรรมชาติ

ค่าลงทุน ล้านบาท/
เมกะวัตต์ MW 55.502 70 99 85 61.833 25 63 27

สัดส่วนนำาเข้า ร้อยละ 50 20 40 60 30 50 70 70

อัตราการลด
ลงของต้นทุน ร้อยละต่อปี 2 2 4 3 1 -1 0.55 0.42

ค่าดำาเนินการ
และบำารุงรักษา

บาท/ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง 

kWh
0.51 1.2 0.03 0.65 0.62 0.5 0.18 0.1

สัดส่วนนำาเข้า ร้อยละ 10 5 10 15 10 15 15 15

อัตราการลด
ลงของต้นทุน ร้อยละต่อปี 2 2 4 3 1 -1 0.55 0.42

ค่าเชื้อเพลิง
บาท/ 

กิโลวัตต์ชั่วโมง 
kWh

0.786 0 0 0 0 0 0.67 1.125

สัดส่วนนำาเข้า ร้อยละ 10 0 0 0 0 0 90 70

อัตราการลด
ลงของต้นทุน ร้อยละต่อปี 2 0 0 0 0 0 0.55 -0.5

การจ้างงาน
โดยตรง

ตำาแหน่งงาน/
เทระวัตต์ชั่วโมง 

kWh
871 1,272 766 262 200 450 94 125

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

กรัม/ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง 

kWh
46 -33 30 10 2 0 960 512

ตารางที่ 5.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์สำาหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของพลังงานแต่ละประเภท
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รูปท่ี 5.3-1  ต้นทุนรวมของการพัฒนาตามแผนพลังงานกระบ่ีเกินร้อย

สำาหรับอัตราการเรียนรู้ (Learning rate) สะท้อน
จากอัตราการลดลงของต้นทุนแต่ละประเภทในแต่ละ
ปี ตัวอย่างเช่น ตามรายงานขององค์การพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2561 ค่าลงทุน
เฉล่ียของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงจาก 3,915 
เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 
2,134 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ ในปี พ.ศ.2559 จึง
มีอัตราการลดลงของต้นทุนเท่ากับร้อยละ 14 ต่อปี 
หรือพลังงานลม ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 ก็มี
อัตราการลดลงของต้นทุนเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี

 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการ
อนุรักษ์พลังงาน จะมีต้นทุน 3 ส่วน ได้แก่ ค่าลงทุน 
ค่าดำาเนินการและบำารุงรักษา และค่าเช้ือเพลิง โดยค่า
ลงทุน มีสัดส่วนมากท่ีสุด และมีเพียงชีวมวลเท่าน้ัน 
ท่ีมีค่าเช้ือเพลิง ส่วนพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ และการ

อนุรักษ์พลังงาน ไม่มีค่าเช้ือเพลิงแต่อย่างใด 
 เม่ือรวมต้นทุนท้ังหมดในปี พ.ศ.2561 
เท่ากับ 763 ล้านบาท และเพ่ิมสูงสุดในปี พ.ศ.2570 
เกือบ 7,000 ล้านบาท และลดลงเหลือ 3,796 ล้าน
บาทในปี พ.ศ.2580 ดังในรูปท่ี 5.3-1

 ต้นทุนเหล่าน้ี การไฟฟ้าฯ หรือรัฐบาล ไม่ใช่
เป็นผู้ลงทุนเอง แต่โรงงานปาล์มน้ำามัน เจ้าของ
อาคาร และบ้านเรือนต่างๆ เป็นผู้ลงทุนเอง รวมท้ัง
บริษัทเอกชน โรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ วัด โรงเรียน สถาบัน
การเงิน กองทุน และผู้ใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ก็สามารถเป็นผู้
ลงทุนได้

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังในรูปท่ี 5.3-2 
หากผลิตไฟฟ้าในจำานวนท่ีเท่ากันจากถ่านหิน พบว่า 
ต้นทุนรวมของถ่านหินในแต่ละปี จะต่ำากว่าประมาณ
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ร้อยละ 15-30 ในช่วง 5 ปีแรก จากน้ัน จะใกล้เคียง
กัน จนหลังจากปี พ.ศ. 2570 ทางเลือกพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน จะมีต้นทุนรวม
ท่ีต่ำากว่า จนในช่วง 5 ปีสุดท้าย จะต่ำากว่าถ่านหิน
ประมาณร้อยละ 25-35 เม่ือวิเคราะห์โดยรวมตลอด 
20 ปี ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์
พลังงาน มีต้นทุนรวมต่ำากว่าถ่านหินประมาณ 
9,600 ล้านบาท 
 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการผลิต
ไฟฟ้าจากแก็สธรรมชาติ พบว่า ต้นทุนรวมของ
แก็สธรรมชาติในแต่ละปี ต่ำากว่าทางเลือกพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีปัจจัย
หลักเน่ืองจากค่าลงทุนต่ำากว่า จนถึงในช่วง 6 ปี
สุดท้าย ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์
พลังงาน จะมีต้นทุนรวมต่ำากว่า เน่ืองจากราคาเช้ือ
เพลิงแก็สธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีทางเลือก
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน มีต้นทุน
ค่าเช้ือเพลิงน้อยกว่ามาก

รูปท่ี 5.3-2 การวิเคราะห์ต้นทุนรวม เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและแก็สธรรมชาติ

5.4 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ ของแผน
พลังงานกระบี่เกินร้อย 
 พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นทรัพยากรพลังงานท่ีอยู่ภายในประเทศ กระจาย
อยู่ท่ัวไปในทุกๆ ท้องถ่ิน ซ่ึงหลายๆ เทคโนโลยี คน
ไทยสามารถพัฒนาและดำาเนินการได้เอง โดยเฉพาะ
แก็สชีวภาพและพลังน้ำาขนาดเล็ก ส่วนแสงอาทิตย์ 
ชีวมวล และการอนุรักษ์พลังงาน ก็พัฒนาให้มี 
มูลค่าท่ีผลิตภายในประเทศ (Domestic content) 
เพ่ิมมากข้ึน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับถ่านหินและแก็ส
ธรรมชาติ ซ่ึงเทคโนโลยี ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ
เป็นหลัก อีกท้ังเช้ือเพลิงถ่านหิน ต้องนำาเข้าท้ังหมด 
ในขณะท่ีเช้ือเพลิงแก็สธรรมชาติ ก็มีสัดส่วนท่ีต้อง
นำาเข้าเพ่ิมข้ึน 
 ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์
พลังงาน จึงช่วยลดภาระการนำาเข้าของประเทศ 
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รูปที่ 5.4-2 ผลประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

 ผลประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดัง
กล่าว ประกอบกับหลายเทคโนโลยี ก็เป็นเทคโนโลยี
ของคนไทยเอง ดังน้ันจึงก่อให้เกิดการจ้างงาน
เป็นจำานวนมาก โดยการวิเคราะห์เฉพาะการจ้าง
งานโดยตรงท่ีโรงไฟฟ้า ซ่ึงไม่รวมการจ้างงานทาง
อ้อมในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องต่างๆ พบว่า ทางเลือก
พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน จะก่อให้เกิด
การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึงประมาณ 2,700 
ตำาแหน่งงานต่อปี สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ประมาณ 2,400 ตำาแหน่ง และสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 2,300 ตำาแหน่งงาน ดังในรูปท่ี 5.4-3 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน การเป็นทรัพยากรพลังงาน
ท่ีกระจายอยู่ในทุกชุมชนท้องถ่ิน การจ้างงานดัง
กล่าว จึงมิได้กระจุกอยู่แต่เฉพาะในเมืองเท่าน้ัน แต่
จะจ้างงานกระจายไปในพ้ืนท่ีต่างๆ และไม่ได้จ้างงาน
เฉพาะวิศวกร แต่ยังจ้างงานช่างเทคนิค บริหารและ
ธุรการ และคนงานท่ัวไป เป็นส่วนใหญ่

รูปที่ 5.4-1 ภาระการนำาเข้าของประเทศ เปรียบ
เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซ

ได้อย่างชัดเจน โดยเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหิน จะลดภาระการนำาเข้าในแต่ละปี
ลงได้ประมาณ 112 - 3,226 ล้านบาทต่อปี และเม่ือ
วิเคราะห์ภาพรวม 20 ปี จะลดภาระการนำาเข้าได้ถึง 
42,000 ล้านบาท ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ก๊าซธรรมชาติ จะช่วยลดภาระการนำาเข้าได้ประมาณ 
19,000 ล้านบาท ดังในรูปท่ี 5.4-1

 เน่ืองจากทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรักษ์พลังงาน มีการลงทุนท่ีสูงกว่า และมี
สัดส่วนการนำาเข้าน้อยกว่า ดังน้ัน เม่ือวิเคราะห์ผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงสูงกว่าถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติอย่างมาก ประมาณ 300 - 3,000 
ล้านบาทในแต่ละปี และเม่ือวิเคราะห์ในภาพรวม 20 
ปี ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์
พลังงาน จะสร้างประโยชน์ต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินประมาณ 32,000 ล้านบาท และสูงกว่าก๊าซ
ธรรมชาติประมาณ 37,000 ล้านบาท
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รูปที่ 5.4-3 การจ้างงานโดยตรง ของแผนพลังงาน
กระบี่เกินร้อย เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจาก
จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเกิดประโยชน์
ในด้านส่ิงแวดล้อมด้วย โดยผลประโยชน์ท่ีสำาคัญ
ประการหน่ึงคือ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
หรือปัญหา ‘โลกร้อน’ 
 การพัฒนาตามแผนพลังงานกระบ่ีเกินร้อย 
จึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก 
โดยในปี 2569 ซ่ึงกระบ่ี บรรลุการพ่ึงตนเองด้วย
ด้วยพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด 100% จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1,400,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เม่ือเทียบกับการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน หรือหากเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ ก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 720,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี 
 ย่ิงพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
จนถึงปี 2580 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ถึง 3,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

เม่ือเทียบกับถ่านหิน และลดลง 1,680,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เม่ือเทียบกับก๊าซธรรมชาติ

 การศึกษาเมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียน
เกินร้อยของจังหวัดกระบ่ีทำาให้เห็นศักยภาพและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดกระบ่ีท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ีมาจากการกำาหนดร่วม
กันของประชาชนในพ้ืนท่ี และช้ีให้เห็นความสำาคัญ
ของประเทศไทยท่ีจำาต้องทำาการศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนของทุกจังหวัดและทุกภูมิภาค
เพ่ือนำาข้อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมาใช้ในการพัฒนา
และลงทุนพลังงานหมุนเวียนอย่างย่ังยืน เพ่ือลด
ภาระผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิง
แวดล้อมซ่ึงล้วนเป็นต้นทุนชีวิตท่ีประชาชนจะต้อง
แบกรับเพ่ิมและยาวนาน ท้ังน้ีการศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบ่ีจะนำาไปสู่การ
ศึกษาร่วมกันของท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้ในอนาคต
เพ่ือร่วมกันกำาหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานของ
ภูมิภาคและประเทศอย่างเป็นธรรม

รูปที่ 5.4-4 การลดการปล่อยแก็สเรือนกระจกของแผน
พลังงานกระบี่เกินร้อย
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 ในการพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานนั้น การ
ส่งเสริมจากภาครัฐและการลงทุนระบบพื้นฐาน
สาธารณะมีส่วนสำาคัญเป็นอย่างมาก นอกจาก
นี้ การมีกลไกเชิงนโยบายที่จูงใจควบคู่กับการ
ปรับปรุงข้อบังคับและกฏระเบียบต่างๆ จะสามารถ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ อีกองค์
ประกอบหนึ่งที่จะสามารถทำาให้การส่งพลังงาน
ไฟฟ้าภายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อบริหารจัดการโครง
ข่าย และควรดำาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา
สายส่งเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม

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 ลดภาระการนำา
เข้า การสร้างงานที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำาทาง
สังคม การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โอกาสความก้าวหน้าของการวิจัยและ
พัฒนาทางพลังงาน ฯลฯ 
 การทำาให้รัฐบาลและสังคมไทย หันมา
พิจารณามิติต่างๆ ของการพัฒนาพลังงาน
อย่างพอเพียงและยั่งยืน กลุ่มองค์กรในจังหวัด
กระบี่ ร่วมกับเพื่อนๆ องค์กร และเครือข่ายต่างๆ 
สามารถใช้การวางแผนพลังงานของจังหวัด ดัง
เช่นเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ เป็นโอกาสที่สำาคัญใน

การสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ ให้ผู้ใช้พลังงาน
กลุ่มต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ชุมชนท้อง
ถิ่น เด็กและเยาวชน ฯลฯ ทั้งภายในจังหวัดกระบี่ 
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ รวมทั้งสาธารณะด้วย โดย
มีเป้าหมายให้ผู้คน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลาก
หลายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาพลังงานที่เราสามารถร่วมกำาหนดทิศทาง
ได้ โดยตนเองร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมลงทุน ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาพลังงานได้ 
 การพัฒนาพลังงานตามหลักความพอ
เพียงและความยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาหลายๆ 
เรื่อง ที่ชาวกระบี่กำาลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็น 1) ปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาปาล์มตกต่ำา ให้
มีราคารับซื้อปาล์มที่สูงขึ้นได้ 2) ปัญหารายจ่าย
ด้านพลังงาน เปลี่ยนให้เป็นรายได้ตลอด 25 ปี
ข้างหน้าจากการขายพลังงานที่เราผลิต 3) 
ปัญหาลูกหลานของชาวกระบี่ เรียนจบแล้วมา
ทำางานและเปิดกิจการพลังงานหมุนเวียนและการ
อนุรักษ์พลังงาน ทั้งช่างเทคนิค บริหาร ธุรการ 
วิศวกร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ 5) การ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มของการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ลดการก่อปัญหาโลกร้อน

6.1.2 การปรับเปลี่ยนนโยบายและกลไกนโยบาย
พลังงานของรัฐบาล 

 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานอย่าง
พอเพียงและยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งจัง
หวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ นโยบายพลังงานที่จำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนคือ การกำาหนดให้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน จ่ายเข้าระบบสายส่งได้ก่อน 
ไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอสซิลหรือเขื่อนขนาดใหญ่ โดย
มีกลไกกำาหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
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หมุนเวียนแต่ละประเภทที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นราคาที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ ในการ
สนับสนุนให้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน ราคารับ
ซื้อโครงการใหม่ในแต่ละปี ก็ปรับลดลงอย่างเป็น
ระบบ ตามอัตราการลดลงของต้นทุนพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทด้วย 
 การกำาหนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและการกำาหนดราคารับซื้อ ไม่
ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักการเมืองแต่ละ
รัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา จึงควรจะกำาหนดเป็น
กฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็น
ระบบที่ต่อเนื่องในระยะยาว 
 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนนโยบาย 
รวมทั้งการออกกฎหมายสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าว จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือ
ปฏิรูป สถาบันและองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและการ
วางแผนพลังงานของประเทศ โดยปรับปรุงองค์
ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง
ชาติ (กพช.) ให้มีผู้แทนจากการคัดเลือกโดยตรง

ของประชาชนร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 สำาหรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
พลังงาน จำาเป็นต้องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำาเนินนโยบาย 
โครงการ และมาตรการต่างๆ รวมทั้งการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างแรงจูงใจของ
ทั้ง 3 การไฟฟ้าฯ ไม่ให้เป็นอุปสรรค และเอื้อหรือ
สนับสนุนต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและ
การอนุรักษ์พลังงาน

6.2 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 หัวใจสำาคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่
พลังงานหมุนเวียนคือการจัดการผลิตและบริหาร
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีความท้าทายหลาย
ประการ ได้แก่ 
 1. การที่แหล่งผลิตไฟฟ้ามีหลากหลาย
แหล่งกระจายตัวและประเภทเชื้อเพลิงที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งมีขนาดกำาลังผลิตที่หลากหลายมากขึ้น 
ดูรูปที่ 6.2-1 
 2. การผลิตไฟฟ้าบางแหล่งมีข้อจำากัด 
เช่น พลังงานลมที่ผันผวน ต้องมีการทำานายคาด

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

การณ์กำาลังผลิตล่วงหน้ารายชั่วโมง หรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ไม่มีหลังพระอาทิตย์ตกจึงต้องนำา
แหล่งผลิตอื่นมาช่วยเสริม 
 3. การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนตนเอง
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) ซึ่งสามารถจ่าย
ไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ด้วย ทำาให้การออกแบบและ
จัดการจึงต้องแตกต่างไป 
 4. การที่ต้องสื่อสารข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ
ผลิตไฟฟ้าจากทุกแห่ง เพื่อประเมินและวางแผนการ
ผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมง หรือ รายวัน โดยอาศัยแบบ
จำาลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลการพยากรณ์
อากาศเข้าช่วยในการคาดการณ์ เป็นต้น 
 5. การมีระบบจัดการพลังงานในบ้าน 
(Home Energy Management) ที่สื่อสารกับศูนย์
อำานวยการและสามารถวัดและคาดการณ์การใช้
ไฟฟ้าในแต่ละบ้านส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบเวลา
จริงผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้

 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
จำาเป็นต้องมี การจัดการทั้งในมิติของความ
มั่นคง (Stability) และมิติประสิทธิภาพ (Effi-
ciency) กล่าวคือ 1. พยายามบริหารให้กำาลัง
ไฟฟ้ามีเพียงพอกับความต้องการ 2. การบริหาร
จัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดหรือหน่วงเวลาการ
ใช้ไฟฟ้าไปอยู่ในช่วงที่การใช้ไฟฟ้าต่ำา 3. การเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสง
อาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย
ของระบบ 4. การตรวจวัดกำาลังผลิตและปรับ
กำาลังผลิตได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนที่ได้วางไว้
ล่วงหน้า ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตของโรง
ไฟฟ้าต้องใช้อัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
(Capacity factor) เป็นตัววัดประสิทธิภาพของ
การจัดการ เพื่อลดปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
อย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถูกนำามาใช้ในการ
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รายการ ปริมาณ หน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 3.09 บาทต่อหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากน้ำามันเตา กรณีเดินเครื่อง 100 เมกะวัตต์ 3.30 บาทต่อหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากน้ำามันเตาผสมน้ำามันปาล์มดิบ (55:18 ตัน
ต่อชั่วโมง) 3.47 บาทต่อหน่วย

จำานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตต่อเดือน (เดินเครื่องเต็มกำาลัง) 244.8 ล้านหน่วย

ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันเตา 41.6 ล้านบาทต่อเดือน

ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซ
ธรรมชาติ 93.0 ล้านบาทต่อเดือน

ปริมาณน้ำามันปาล์มดิบที่สามารถดูดซับออกจากตลาดได้ 12,960* ตันต่อเดือน

ตาราง 6.3 ผลการศึกษาการปรับผสมใช้น้ำามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า

*คิดเป็นอย่างน้อย 18% ของผลผลิตน้ำามันปาล์มดิบจังหวัดกระบี่ หรือ 6.7% ของผลผลิตน้ำามันปาล์มดิบทั้งประเทศ

วัดประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าของไทย 
 สำาหรับอัตราความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้า (Capacity factor) คำานวณจาก จำานวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจริงใน 1 ปี ของทั้งระบบ หาร
ด้วย จำานวนหน่วยไฟฟ้าที่จะผลิตได้ หากทุกโรง
ไฟฟ้าเดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิตตลอดปี

 การเพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibility) ของ
ระบบไฟฟ้า มีหลายวิธีได้แก่ 1. การพัฒนาโรง
ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่นการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

2. การพัฒนาให้ระบบสายส่งไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น
มากขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกริดส่งไฟฟ้าให้มีความ
สามารถในการรับซื้อและส่งกระจายพลังงานไฟฟ้า
ได้หลากหลายทิศทางเพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพ
มั่นคง (Robustness and Reliability) การ
ใช้ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าระดับกริดในจุดและ
สถานการณ์ที่จำาเป็นและคุ้มค่า และ 3. การบริหาร
จัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand-side 
management: DSM) เพื่อปรับลดความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าช่วงสูงสุด
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6.3 การพัฒนาสายส่งและโรงไฟฟ้า
สำารอง 
 จังหวัดกระบี่มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า
ภูมิภาค ที่มีลักษณะกระจายไปตามแหล่งการ
ใช้ไฟฟ้า โดยการออกแบบเดิมจะเน้นการขยาย
สายส่งตามแนวที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมี
การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว    
แนวทางการขยายสายส่งในอนาคตควร 1. มี
การพิจารณาการรองรับพลังงานหมุนเวียนที่
หลากหลาย เช่น การกระจายสายส่งไปตามแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการทำานายความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเชิงพื้นที่ควบคู่กัน เพื่อลดการ
สูญเสียไฟฟ้าในสายส่งและคงประสิทธิภาพการ
ใช้สายส่ง 2.การพัฒนาสายส่งเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานของกริด  ได้แก่ การเชื่อมต่อปลาย
ฟีดเดอร์ของหลายสถานีไฟฟ้าย่อย เข้าด้วยกันใน
ลักษณะวงแหวน เพื่อให้สามารถส่งไฟฟ้าสำารอง
ข้ามสถานีไฟฟ้าได้หากเกิดปัญหาในสายส่งปกติ 
หรือความไม่สมดุลในการผลิตและใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  
 รูปที่ 6.3 เป็นรูปโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ ที่
เดิมเคยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ต่อมาเมื่อ
ถ่านหินในเหมืองหมดลง จึงก่อสร้างโรงไฟฟ้า
น้ำามันเตาทดแทน และเดินเครื่องเป็นบางช่วงเวลา
ที่จำาเป็น เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำามัน
เตามีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติ จากการศึกษา
พบว่าโรงไฟฟ้ากระบี่มีศักยภาพในการปรับปรุงให้
เดินเครื่องเฉพาะ (เช่นในช่วงเดือนที่การใช้ไฟฟ้า
สูงหรือช่วงที่ราคาปาล์มตกต่ำา เช่น เมื่อราคา
น้ำามันปาล์มดิบต่ำากว่า 25 บาทต่อลิตร) โดยใช้
น้ำามันปาล์มดิบผสมนำา้มันเตาในสัดส่วน 18:55 
ตันต่อชั่วโมง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นกลไล
พยุงราคาหรือจัดการกับผลผลิตน้ำามันปาล์มดิบ
ล้นตลาดและลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ พบว่าราคาค่าไฟฟ้าจากการ

ผสมน้ำามันปาล์มดิบกับน้ำามันเตา เมื่อเดินเครื่อง
เต็มกำาลังจะสูงกว่าการใช้น้ำามันเตาอย่างเดียวที่
เดินเครื่อง 100 เมกะวัตต์ ประมาณ 0.17 บาทต่อ
หน่วยไฟฟ้า คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 41.6 ล้าน
บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าการผลิตโดยใช้น้ำามันเตา
เพียงอย่างเดียว (เป็นภาระค่าเอฟที Ft = 0.0026 
บาทต่อหน่วย) กรณีเดินเครื่อง 340 เมกะวัตต์
เป็นเวลา 30 วัน

รูปที่ 6.3  ภาพถ่ายทางอากาศโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ 
อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
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