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คํานํา
หนังสือเรื่อง พลังงาน : เพื่อความเขาใจ ใชอยางรูคา พัฒนาสูความยั่งยืน จัดพิมพขึ้นเพื่อ
ใหความรูพื้นฐาน ดานพลังงานแกเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เนื่องจากพลังงาน เปนปจจัยพื้น
ฐานที่สําคัญ อยางหนึ่ง ในชีวิตประจําวัน ของประชาชนทั่วไป และเปนปจจัยสําคัญ ในการผลิต
ของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมดวย ดังนั้น พลังงานจึงมีความเกี่ยวของกับเราทุกคนอยูเปนประจํา
วัน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําหนังสือ
เพื่อเผยแพรความรูทางดานพลังงาน ใหกวางขวาง ไปสูเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยการถายทอดเนื้อหา เชิงวิชาการ ใหอยูในรูปแบบ
ของการใชภาษาที่งายตอการอาน และการวาดภาพประกอบ ใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้ จะใหความรูแกเยาวชน และ
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ประชาชนทั่วไป ไดเขาใจถึงเรื่องพลังงาน และการวางแผนผลิตไฟฟา ของประเทศไทย ไดมาก
ขึ้น และตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุรักษพลังงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
ในโอกาสนี้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูรวมจัดทําหนังสือ
เลมนี้ทุกทาน ที่ชวยใหหนังสือเลมนี้ เสร็จสมบูรณ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

(นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน)
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พฤศจิกายน 2542
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พลังงานไมใช
น้ํามัน
ถาไมมี
พลังงาน…
พลังงานมีกี่
อยาง
น้ํามันมาจาก
ไหน?
น้ํามันดิบ
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
ชีวมวล
พลังน้ํา
แสงอาทิตย
ลม
พลังงานใต
ดิน
นิวเคลียร
หนวยวัด
พลังงาน
กาซพิษ
กาซ
เรือนกระจก
พลังงานที่
โลกใชมากที่
สุด
โลกใชเชื้อ
เพลิงใดผลิต
ไฟฟา
ทําไมแตละ
ประเทศเลือก
ใชเชื้อเพลิง
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สถานการณพลังงานไทย
พลังงานสํารองในประเทศ
นโยบายพลังงานไทย
เราคํานึงถึงอะไรบางเมื่อ
ตองผลิตไฟฟา
พีคโลด
ไฟฟาสํารอง
ประเภทโรงไฟฟา
รัฐสงเสริมใหเอกชนผลิต
ไฟฟาขายทําไม
เอสพีพี
ไอพีพี
เงื่อนไขการซื้อไฟฟาจาก
ไอพีพี
มาตรการปองกันสิ่งแวด
ลอม
{ กาซพิษ
{ สิ่งแวดลอมน้ํา
{ หลอเย็น
กฟผ.เลือกไอพีพีอยางไร
กฟผ.เลือกไอพีพีแลวหรือ
ยัง
ตําแหนงโรงไฟฟา
กฟผ.กับยุคไอเอ็มเอฟ
สรุป
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ไมเหมือนกัน
อนาคต
พลังงานโลก

พลังงานไมใชน้ํามัน
พลังงานไมใชแคน้ํามัน และในเวลาเดียวกัน น้ํามันก็ไมใชพลังงานเพียงรูปแบบเดียว
พลังงานเปนคําไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคํา 2 คํา คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังตางๆที่นํา
มาใชใหเกิดเปนงาน ดังนั้นพลังงานจึงไมใชมาจากเพียงแคน้ํามันที่ใชเติมใหรถวิ่งได แตหมายถึง
พลังงานหลายอยาง เชน ไฟฟา น้ํามัน ถาน ฟน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทําใหเกิดงานไดอีก
เชน ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ําเขานา หรือเอามาปนไฟ) หรือแสงอาทิตย (เอามาตมน้ําใหรอน
หรือเอามาผลิตพลังไฟฟาโดยตรง) เปนตน
มีพลังเยอะ

แตไมใชงาน

น้ํามัน ... ไมเอาไปเติมรถ

ถานหิน ... ไมเอามาผลิต
ไฟฟา

ก็ ... ไมมีงาน
ไมมีงาน

ถาไมมีพลังงาน....
ถา...
ถาคนชนบทไมมีฟนมาจุดไฟหุงขาว..
ถาคนเมืองไมมีน้ํามันมาเติมรถ..
ถาในบานเรากดสวิตชแลวไฟไมติด..
ถาบริษัทหางรานใชคอมพิวเตอรไมได เพราะไฟฟา
ติดๆ ดับๆ..
ถาแมบานไมมีกาซจุดไฟทําครัว..
ถาคนที่อาศัยอยูบนตึกสูงๆ ขึ้นบานไมได เพราะ
ลิฟตไมทํางาน..
ถาชาวนาไมมีน้ํามันเติมรถไถ และรถอีแตน..
ถาพอคาแมขายหรือชาวบานรานตลาดทําการคาไม
ได เพราะขนสงสินคาไมได..
ลองคิดดูสิวาอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยูกันอยางยากลําบาก บานเมืองคงจะอยูไมได ถาไมมีพลังงาน
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มาใหใช พลังงานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของทุกคน ไมวามั่งมีหรือยากจน ไมวาอยู
ในเมืองหรือชนบท ไมวาอยูบนคอนโดมิเนียมกลางกรุง หรือในกระตอบปลายนา
รัฐจึงถือเปนหนาที่ที่ตองจัดหาพลังงานมาใหประชาชน
z
z
z
z

พอเพียงที่จะใช ไมใชวันนี้มี พรุงนี้ไมมี หรือไฟติดๆ ดับๆ
ราคาไมแพง
คุณภาพดี มีมลพิษนอย
เหมาะสมกับความตองการ มีทั้งแบบสําเร็จรูป เชน ไฟฟา น้ํามันเติมรถ หรือกาซ
หุงตม หรือแบบไมสําเร็จรูป เชน ฟน กาก(ชาน)ออย น้ํา (ไหลจากเขื่อนหรือ
น้ําตกมาหมุนกังหันเพื่อปนไฟ)

พลังงานมีกี่อยาง
พลังงานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
พลังงานใชแลวหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันวาพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล
ไดแก น้ํามัน รวมทั้งหินน้ํามัน ทรายน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ที่เรียกวาใชแลวหมดก็
เพราะหามาทดแทนไมทันการใช พลังงานพวกนี้ปกติแลวจะอยูใตดิน ถาไมขุดขึ้นมาใชตอนนี้ ก็
เก็บไวใหลูกหลานใชไดในอนาคต บางทีจึงเรียกวาพลังงานสํารอง
พลังงานใชไมหมด หรือ พลังงานหมุนเวียน ไดแก ไม กระดาษ ฟน แกลบ กาก(ชาน)ออย ชี
วมวล (เชน มูลสัตว และกาซชีวภาพ) น้ํา(จากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันปนไฟ) แสงอาทิตย (ใช
เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาได) ลม (หมุนกังหันลมผลิตไฟฟา) และคลื่น (กระแทกใหกังหันหมุน
ปนไฟ) และที่วาใชไมหมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได เชน ปลูกปาเอาไมมาทําฟน หรือ
ปลอยน้ําจากเขื่อนมาปนไฟ แลวไหลลงทะเล กลายเปนไอ และเปนฝนตกลงมาสูโลกอีก หรือแสง
อาทิตยที่ไดรับจากดวงอาทิตยอยางไมมีวันหมดสิ้น ดังนี้เปนตน

น้ํามันมาจากไหน?
น้ํามันมาจากใตดิน
ทําไมใตดินถึงมีน้ํามัน?
น้ํามัน ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน จริงๆแลวก็คือซากสัตวและซากพืชที่ตายมานานนับเปนลาน
ป และทับถมสะสมกันจนจมอยูใตดิน แลวเปลี่ยนรูปเปนสิ่งที่เรียกวาฟอสซิล ระหวางนั้นก็มีการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จนซากสัตวและซากพืชหรือฟอสซิลนั้น กลายเปนน้ํามันดิบ ถานหิน
กาซธรรมชาติ ฯลฯ เราจึงเรียกเชื้อเพลิงประเภทนี้วาเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในทางวิทยาศาสตร เรารูกันดีวาตนพืชและสัตวรวมทั้งคน ประกอบดวยเซลลเล็กๆมากมาย เซลล
เหลานี้ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน และธาตุคารบอนเปนหลัก เวลาซากสัตวและซากพืชทับถม
และเปลี่ยนรูปเปนน้ํามัน หรือกาซ หรือถานหิน ฯลฯ พวกนี้จึงมีองคประกอบของสารไฮโดร
คารบอน (คือธาตุไฮโดรเจนรวมกับธาตุคารบอน) เปนสวนใหญ และไฮโดรคารบอนนี้แหละ เมื่อ
นํามาเผาจะใหพลังงานออกมา แบบเดียวกับที่เราเผาฟน เพียงแตน้ํามันใหความรอนมากกวาฟน
นอกจากนี้ยังมีองคประกอบสอดแทรกอื่นๆ บาง เชน กํามะถัน (เวลาเอามาเผาจะรวมกับออกซิเจน
ไดเปนกาซพิษของกํามะถันออกไซด)
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โลกเราใชเวลานานมาก (เปนลานป) กวาจะผลิตน้ํามันไดแตละลิตร แตเราเอามาเติมรถ
ยนต วิ่งไมกี่นาทีก็หมดแลว
เราจึงควรใสใจและคิดสักนิด เมื่อจะขับรถ เปดไฟ เปดแอร ถาไมจําเปนก็ไมควรทํา แต
ถาจําเปนก็ลดการใชลงบาง จะชวยใหเรามีเชื้อเพลิงใชไปไดอีกนานๆ

น้ํามันดิบ
น้ํามันดิบมาจากใตดิน มีลักษณะเปนของเหลวสีดําๆ จึงสูบขึ้นมาได มีสารไฮโดรคารบอนอยูเยอะ
จึงเผาแลวไดพลังงานสูง ถามีสิ่งเจือปนเยอะ เชน มีกํามะถันเยอะ เผาแลวจะเกิดกาซพิษมาก ก็ถือ
วาเปนน้ํามันดิบเกรดต่ํา น้ํามันดิบที่มีกํามะถันเจือปนนอยถือวาเปนน้ํามันดี จึงมีราคาแพง น้ํามันดิบ
นี้จะเอามาใชโดยตรงไมได ตองเอาไปกลั่นที่โรงกลั่นน้ํามัน ทําเปน น้ํามันเชื้อเพลิง ชนิดตางๆ
เอาไวเติมรถยนต รถดีเซล เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน น้ํามันเหลานี้มีสมบัติตางๆ กันไป และราคาก็
ไมเทากัน
เมื่อเอาน้ํามันดิบมากลั่นจะได
z

z
z
z
z
z

z

กาซปโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจี (liquefied petroleum gas) : ใชสําหรับหุงตม
ในครัว และใชกับรถบางคัน รวมทั้งในโรงงานบางชนิด
น้ํามันเบนซิน : รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต สวนใหญใชน้ํามันชนิดนี้
น้ํามันกาด : ใชจุดตะเกียงใหแสงสวาง และใชในโรงงาน
น้ํามันเครื่องบิน : ใชกับเครื่องบินใบพัด เครื่องบินไอพน
น้ํามันดีเซล (โซลา) : รถเมล รถไฟ รถบรรทุก รถกระบะ สวนใหญใชน้ํามันชนิดนี้
น้ํามันเตา : ใชสําหรับเตาเผาหรือตมน้ําในหมออัดไอน้ํา (บอยเลอร) หรือเอามา
ปนไฟ หรือใชกับเรือ
ยางมะตอย : สวนใหญใชทําถนน นอกนั้นใชเคลือบทอ เคลือบโลหะเพื่อกันสนิม

กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติมีสารไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญเชนเดียวกันกับน้ํามันดิบ เพราะเกิดจากการทับถม
แปรสภาพ ของซากสัตวซากพืชเปนลานๆ ปมาเหมือนกัน มีกาซไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด
รวมทั้ง กาซไขเนา ปนอยูดวย กาซไขเนามีชื่อทางวิทยาศาสตรวา กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
(ซัลเฟอรคือกํามะถัน) นอกจากเหม็นมากเหมือนไขเนาแลว ยังเปนพิษอีกดวย
ปกติแลว เมื่อเอากาซธรรมชาติมาเผา จะเผาไดคอนขางสมบูรณ ไมคอยมีกาซพิษออกมานัก จึง
ถือวาเปนเชื้อเพลงที่คอนขางสะอาด รถประจําทางของขสมก.จึงไดเอากาซนี้มาใช และโฆษณาวา
เปนรถปลอดมลพิษ
กาซธรรมชาติมีกาซหลายอยางประกอบเขาดวยกัน มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา กาซ มีเทน อีเทน
โพรเพน และ บิวเทน กาซพวกนี้เปนสารไฮโดรคารบอนทั้งสิ้น เมื่อจะเอามาใชตองแยกกาซออก
จากกันและกันเสียกอน จึงจะใชประโยชนไดเต็มที่ ดังนี้
z
z
z

กาซมีเทน ใชผลิตไฟฟา และใชในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใชกับรถยนต
กาซอีเทน + โพรเพน ใชเปนวัตถุดิบในโรงงานปโตรเคมี
กาซ โพรเพน + บิวเทน ใชเปนกาซหุงตม และใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานและรถยนต
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กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดกวาเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ แตมีปญหาที่หาซื้อยากกวาถานหิน
ขนใสเรือมาไมสะดวกและราคาแพงมาก จึงตองวางทอกาซมายังโรงไฟฟา ซึ่งปกติแลวตองมีสวน
ที่ผานปา ชุมชน และสวนไรนาของชาวบาน จึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมอยูพอสมควร

ถานหิน
ถานหินเปนหินตะกอนชนิดหนึ่ง ติดไฟได จึงใชเปนเชื้อเพลิงปนไฟได นอกจากนี้ถานหินยังใชเปน
แหลงพลังงานในโรงงานใหญๆ เชน โรงงานปูนซีเมนต โรงงานกระดาษ โรงงานผงชูรส เปนตน
เพราะหาไดงายและราคาไมแพง แตการเอาถานหินมาเผา จะไดกาซพิษออกมาดวย จึงตองเลือก
ถานหินคุณภาพดี (มีกํามะถันต่ํา) หรือไมก็ตองมีวิธีลดสารพิษออกจากถานหินกอนสงไปเผา หรือ
ไมเชนนั้นตองมีอุปกรณหรือเครื่องจับกาซพิษไว
คุณสมบัติของถานหินชนิดตางๆ
1)
2)
3)
4)

แอนทราไซต
บิทูมินัส
ซับบิทูมินัส
ลิกไนต

คาความรอน

คาความชื้น

ปริมาณขี้เถา

สูง
สูง
ปานกลาง-สูง
ต่ํา-ปานกลาง

ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ปริมาณ
กํามะถัน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา-สูง

ตรงนี้ ตองอานดีๆ จึงจะเขาใจ
"ลิกไนตเปนถานหิน แตถานหินไมจําเปนตองเปนลิกไนต" คือ ลิกไนตเปนแคถานหินชนิด
หนึ่งเทานั้น และเปนถานหินชนิดที่คุณภาพต่ํา ถาเราดูจากตารางขางบน จะเห็นวาเผาลิกไนตแลว
ไดความรอนไมมาก จึงเอามาผลิตไฟฟาไดต่ํา แถมยังมีกํามะถันมากกวาถานหินอยางอื่นดวย จึงมี
กาซพิษออกมามากกวา แตถาเปนถานหินอยางอื่น เชน ถานหินแอนทราไซต จะไดความรอนสูง
ผลิตไฟฟาไดมาก และมีกาซพิษต่ํา ดังนั้นเวลาจะพูดวาใชถานหินปนไฟดีหรือไมดี จึงตองดูดวยวา
เรากําลังพูดถึงถานหินชนิดไหน จะพูดแบบเหมารวมไมได
บานเราไมคอยมีถานหิน เทาที่มีอยูเปนถานหินคุณภาพต่ํา เราจึงตองสั่งถานหินคุณภาพสูงมาจาก
ตางประเทศ และวิธีที่จะขนสงถานหินเขามาดวยราคาที่ถูกที่สุด ก็คือตองขนมาทางเรือ ดังนั้นโรง
ไฟฟาที่ใชถานหินจึงมักอยูริมทะเล หรือริมแมน้ําที่อยูติดกับทะเล

ชีวมวล
ชื่อนี้ฟงดูเปนวิทยาศาสตรและชวนใหเขาใจยาก แตจริงๆแลว เชื้อเพลิงชีวมวลก็คือเชื้อเพลิงที่มา
จากชีวะ หรือสิ่งมีชีวิตนั่นเอง เชน ไมฟน แกลบ กากออย เศษไม เศษหญา เศษเหลือทิ้งจากการ
เกษตร สิ่งเหลานี้ใชเผาใหความรอนไดทั้งนั้น และความรอนนี้แหละที่เอาไปปนไฟได นอกจากนี้
ยังรวมถึงมูลสัตวและของเสียจากโรงงานแปรรูปทางเกษตร เชน เปลือกสับปะรดจากโรงงาน
สับปะรดกระปอง หรือน้ําเสียจากโรงงานแปงมัน ที่เอามาหมักและผลิตเปนกาซชีวภาพ
ขอเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล คือ แมจะใชเยอะแตไดพลังงานนิดเดียว ถาจะเอาไมมาเปนเชื้อเพลิง
ปนไฟ ก็ตองใชปาเปนบริเวณหลายหมื่นหลายแสนไร จึงไมเหมาะกับการผลิตไฟฟาเยอะๆ แต
เหมาะกับการใชในครัวเรือนและในชนบทหางไกลมากกวา
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พลังน้ํา
พลังน้ําเปนพลังงานที่สะอาด ไมปลอยกาซพิษออกมา ใชปนไฟไดโดยการปลอยน้ําใหไหลผาน
กังหัน ทําใหกังหันหมุน และผลิตเปนไฟฟา แบบเดียวกับที่เราขี่จักรยาน แลวปนหมุนไดนาโมซึ่ง
ติดอยูที่วงลอจักรยาน เราจึงเปดไฟหนารถได พลังน้ํามีขอดีคือเปดปุบติดปบ ปลอยน้ําไหลไป
หมุนกังหันเมื่อใด ก็จะไดพลังงานออกมาทันที ผิดกับพวกโรงไฟฟาแบบใชเชื้อเพลิงมาเผาใหได
ความรอน ซึ่งตองรอจนเครื่องเขาที่ จึงจะผลิตไฟฟาได โรงไฟฟาพลังน้ําจึงเหมาะสําหรับกรณีที่
ตองการไฟทันทีและเรงดวน จึงมักใชปนไฟตั้งแตหลังเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน ซึ่งเปนชวงที่
ประชาชนและโรงงานตองการใชไฟฟามากที่สุด
สวนเวลาดึกๆ จนถึงเชาคนใชไฟลดลง แตโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน ถานหิน กาซ
ธรรมชาติ น้ํามัน) หยุดไมได เพราะถาหยุด กวาจะปนไฟไดอีกตองใชเวลาอีกนาน ผูผลิตไฟฟาจึง
ไมหยุดโรงไฟฟา ชวงนี้จึงมีไฟฟาเหลือใช นักจัดการดานไฟฟาจึงเอาไฟฟาที่เหลือนี้ไปสูบน้ํากลับ
ขึ้นไปเก็บไวบนอางเก็บน้ําของเขื่อน พอปริมาณตองการใชไฟสูงขึ้นในชวงหลังเที่ยงวันจนถึงดึก ก็
ปลอยน้ําจากอางมาปนไฟใหม วิธีนี้เรียกวาการผลิตไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ ปจจุบันเมือง
ไทยมีใชแลว เชน ที่เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนภูมิพล
ขอดีของพลังน้ําอีกอยาง คือ เปนพลังงานหมุนเวียนที่ใชแลวไมหมด น้ํานี้เมื่อใชปนไฟแลวยังเอา
ไปใชในการเกษตรได และเมื่อระเหยกลายเปนไอ ก็รวมตัวกันเปนเมฆ และกลายเปนฝนตกกลับลง
มาเปนน้ําในเขื่อน ใหใชปนไฟไดอีก
ขอเสียคือ ในการสรางเขื่อนเก็บกักน้ําเพื่อปนไฟนั้น มักสูญเสียพื้นที่ปาไม ซึ่งนับวันจะรอยหรอลง
ไปทุกที และทําใหสัตวปาตองอพยพหนีน้ําทวม บางชนิดอาจสูญพันธุไปจากโลกก็ได รวมทั้งชีวิต
ความเปนอยูของคนทองถิ่นก็ตองเปลี่ยนไปจากเดิมดวย

แสงอาทิตย
เวลาเรายืนตากแดด จะรูสึกรอน นั่นเปนเพราะเราไดรับพลังงานที่ดวงอาทิตยแผรังสีมายังโลก
พลังงานแสงอาทิตยนี้ตนไมสามารถนํามาสังเคราะหแสง แลวทําใหตนไมโตได รวมทั้งผลิต
พลังงานไดดวย สวนคนก็สามารถเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยเปลี่ยนรูปเปนพลังงานความ
รอน หรือใชเซลลแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟาไดโดยตรง วิธีหลังนี้สะดวกดีสําหรับชนบทหางไกล
เพราะไมตองปกเสาพาดสายไฟเขาไป สามารถประหยัดคาใชจายดานสายสง จึงคุมทุนกวา แมตัว
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยจะคอนขางแพงก็ตาม
รัฐบาลเองก็มีโครงการผลิตไฟฟาประจําหมูบานที่อยูหางไกล โดยชารจไฟตอนกลางวันเก็บไวใน
แบตเตอรี่ และเอาแบตเตอรี่ที่บรรจุไฟไวมาใชในตอนกลางคืน หรือเอาไปใชสูบน้ําจากหวยขึ้นถัง
สูง เปนตน

ลม
เด็กๆบางคนอาจเคยเลนกังหันลมที่ทําดวยกระดาษ ซึ่งพอมีลมพัดมาปะทะหรือเมื่อเด็กๆเปาลม
เขาไปที่กังหันกระดาษ กังหันก็จะหมุน นั่นเปนเพราะมีพลังงานจากแรงลมมาดันใหกังหันหมุน
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เรือเดินสมุทรในสมัยโบราณก็ใชแรงลมชวยดันเพื่อใหเดินทางไปไดทั่วโลก โดยไมตองใชน้ํามัน
นั่นคือ เราสามารถนําพลังงานจากลมมาใชงานได
เมื่อเอาแรงลมมาใชหมุนกังหันไฟฟา ก็จะสามารถผลิตไฟฟาได ขอเสียของวิธีนี้คือ ตองใชลมแรง
มาก จึงจะผลิตไฟไดมากพอและคุมทุน และลมตองมีตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา เพราะถาไม
มีลมก็ไมมีไฟ เมื่อไมมีไฟก็ทํางานไมได งานก็ไมตอเนื่อง จะใหเจาของโรงงานทํางานแบบทําบาง
หยุดบาง เขาคงไมทําแน
พลังงานลมจึงใชกันคอนขางนอยในยุคปจจุบันนี้

พลังงานใตดิน
สมัยเรียนอยูในชั้นประถมปลาย ครูสอนวาโลกเรานี้เย็นเฉพาะที่เปลือกหรือผิวโลก แตใตโลกยัง
รอนระอุอยูมาก น้ําที่อยูใตดินหรือชั้นบาดาล จึงรอนกวาน้ําผิวดิน ในบางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศที่อยูใกลแนวภูเขาไฟ เชน อิตาลี ไอซแลนด อเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุน ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด น้ํารอนใตบาดาลจะรอนมากเปนพิเศษ เขาจึงเอามาผลิตกระแสไฟฟา
ได

นิวเคลียร
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนตองยอมแพเพราะระเบิดปรมาณูเพียงสองลูก ระเบิดสองลูกนี้มี
อํานาจเผาผลาญรุนแรง ทั้งๆที่เปนระเบิดลูกไมใหญโตนัก ที่เปนเชนนี้เพราะแรงระเบิดที่ใหความ
รอนมหาศาลนั้น เกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวแบบนิวเคลียร ของธาตุบางอยางในระดับอณูหรือปรมาณู
เชน ธาตุยูเรเนียม จึงเรียกวา ระเบิดนิวเคลียร หรือ ระเบิดปรมาณู
ในสมัยหลังสงคราม นักวิทยาศาสตรไดนําความรูดานพลังงานนิวเคลียรนี้มาใชในเชิงสรางสรรค
คือ เอามาผลิตความรอน เพื่อผลิตไฟฟาตออีกที โดยใชแทงเชื้อเพลิงขนาดเล็กนิดเดียว เรียกวา
นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณไมหรือถานหินที่ตองใชในการผลิตไฟฟาปริมาณเทากัน เราเรียกโรง
ไฟฟาแบบนี้วา โรงไฟฟานิวเคลียร หรือ โรงไฟฟาปรมาณู โรงไฟฟาแบบนี้ไมทําใหพื้นที่ปา
สูญเสียไป ไมมีกาซเรือนกระจกออกมา แตมีปญหาที่อาจมีรังสีรั่วไหลออกมาได และรังสีนี้
อันตรายมาก ทําใหคนเปนมะเร็ง ลูกออกมาอาจมีรูปรางผิดปกติหรือกลายพันธุ อีกทั้งรังสีที่วานี้ยัง
ไมสลายตัวงายๆ จะอยูเปนอันตรายอยางนี้ไปอีกนับพันๆ ป

หนวยวัดพลังงาน
ดังที่บอกไวแตตนแลววาพลังงานมีหลายรูปแบบ และแตละชนิดให งาน ไมเทากัน แมจะใช
น้ําหนักเทากันหรือตวงเปนลิตรเทากันก็ตาม หรือบางอยางก็ตวงเปนลิตรหรือชั่งเปนกิโลกรัมไมได
ดวย เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย เปนตน
ถาเชนนั้นแลว เราจะเทียบไดอยางไรวาพลังงานรูปแบบใด ใหงานหรือใหผลดีกวากัน และขณะนี้
เรามีพลังงานหรือเชื้อเพลิงสํารอง เก็บไวในประเทศเรามากนอยแคไหน เชน ถาประเทศหนึ่งมี
น้ํามันดิบ 100 ลานลิตร แตมีถานหินลานลานตัน ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งมีเขื่อนผลิตไฟฟา 300
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เขื่อน มีกาซ ธรรมชาติ 20,000 ลานลูกบาศกฟุต จะรูไดอยางไรวาประเทศไหนมีพลังงานสํารอง
มากกวากัน
ถาดูตัวเลขที่ตางกันแบบนี้ก็เทียบกันไมได และหาคําตอบไมได
วิธีหนึ่งที่นักวิชาการทั่วโลกใชกันเวลาจะเปรียบเทียบเชื้อเพลิงตางชนิดกัน คือ เขาจะเอาเชื้อเพลิง
แตละชนิดมาผลิตเปนพลังงาน อาจจะผลิตเปนความรอนหรือไฟฟาก็ได แลวคํานวณวาถาเทียบกับ
ความรอนหรือไฟฟาที่ไดจากน้ํามันดิบแลว จะเปนอยางไร
เชน สมมุติวาน้ํามันดิบ 1 ลิตรเอามาจุดไฟแลวตมน้ําได 10 ไห
ในขณะเดียวกัน ถาเรามีถานหินอยูจํานวนหนึ่ง และเอามาจุดไฟจนหมด แลวตมน้ําได 80 ไห นั่น
แสดงวาเรามีถานหินอยูเทียบเปนน้ํามันดิบแลวไดเทากับ 80 ¸ 10 = 8 ลิตร
หรือถาเรามีโรงไฟฟานิวเคลียรที่ตมน้ําได 500 ลานไห โรงไฟฟานิวเคลียรนั้นก็ผลิตไฟฟาไดเทียบ
เปนน้ํามันดิบเทากับ 500,000,000 ¸ 10 = 50,000,000 ลิตร หรือ 50 ลานลิตร อยางนี้เปนตน
ดังนั้นเวลาเราจะพูดเชิงเปรียบเทียบปริมาณพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ตางชนิดกันแลว เราจะใช
หนวยเทียบเทาน้ํามันดิบ ซึ่งวัดเปนลิตร หรือเรียกเปน ลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกสั้นๆ และงายๆ วา ลทนด.
ปกติแลวตัวเลขวัดพลังงานอยางนี้มีจํานวนหลักเยอะ เราอาจเรียกหนวยวัดใหใหญขึ้นเปน พัน
ลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือ พัน ลทนด. แตถามีมากกวานั้นขึ้นไป เราก็ทําหนวยวัดใหใหญขึ้น
ไปอีก โดยเรียกหนวยวัดเปน พันลานลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือเรียกสั้นๆ วา พันลาน ลทนด.
ดังนี้เปนตน ดังนั้นคนที่มีเชื้อเพลิงรวม 4 พันลาน ลทนด. ก็จะมีพลังงานสํารองมากกวาคนที่มีเชื้อ
เพลิงรวมเพียง 3 แสน ลทนด. ถาอานแลวงง ก็ดูตารางตัวอยางขางลางนี้ประกอบอีกที
ตัวอยางการคิดเทียบหนวย ลทนด.
5,000
300,000
4,000,000
20,000,000
7,000,000,000
200,000,000,000

ลทนด.
ลทนด.
ลทนด.
ลทนด.
ลทนด.
ลทนด.

=
=
=
=
=
=

5 พัน ลทนด.
3 แสน ลทนด.
4 ลาน ลทนด.
20 ลาน ลทนด.
7 พันลาน ลทนด.
2 แสนลาน ลทนด.

กาซพิษ
เวลาเอาเชื้อเพลิง เชน ถานหินหรือน้ํามันมาเผา ออกซิเจนจากอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหิน
และน้ํามัน ไดเปนพลังงาน แตก็จะไดกาซพิษออกมาดวย กาซพิษพวกนี้ ไดแก
z
z
z
z

z

ฝุนละออง หรือเขมาควัน (ทําใหเปนโรคภูมิแพ หายใจไมออก)
กาซคารบอนมอนอกไซด (สูดดมเขาไปแลวตายได)
กาซคารบอนไดออกไซด (สูดดมเขาไปแลวมึนงง ถาดมมากๆ ก็ตายไดเหมือนกัน)
กาซไนโตรเจนออกไซด (ทําใหถุงลมโปง ถารวมตัวกับความชื้นในอากาศ เวลาฝนตกจะ
เปนฝนกรด ทําใหน้ําในบึงในบอเปนกรด ปลาอาจจะตาย และปลูกพืชไมงาม)
กาซกํามะถันไดออกไซด (เปนฝนกรดเชนกัน แตเปนกรดตางชนิดกับที่เกิดจากกาซ
ไนโตรเจน เรียกวากรดกํามะถัน ทําใหปอดอักเสบ)
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เวลาเอาน้ํามันมาเปนเชื้อเพลิงปนไฟ หรือใหรถวิ่ง จะเกิดกาซพิษเสมอ ดังนั้นเมื่อเราขับรถหรือ
เปดไฟ หรือหุงขาว เราก็มีสวนผลิตกาซพิษนี้ออกมาเชนกัน การกลาวโทษคนหาหรือคนผลิต
น้ํามันและไฟฟา จึงเปนการกลาวโทษตัวเราเองโดยทางออมดวยเชนกัน
ในการผลิตไฟฟาจึงตองมีวิธีการควบคุมไมใหมีกาซพิษเกิดขึ้น หรือถามีก็ตองมีใหนอยๆ และตอง
ไดตามมาตรฐานที่ทางการกําหนดไว

กาซเรือนกระจก
สารไฮโดรคารบอนทุกชนิด ไมวาจะเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบถานหิน หรือเชื้อเพลิงหมุนเวียน
แบบฟน หรือกาซธรรมชาติ หรือกาซขี้หมู เมื่อเผาแลวจะไดกาซคารบอนไดออกไซด ฯลฯ ที่ทําให
เกิดปญหาในอากาศที่เรียกวาภาวะเรือนกระจก ซึ่งทําใหโลกรอนได จึงเรียกกาซพวกนี้วา กาซ
เรือนกระจก
ถาอยากรูวาโลกรอนขึ้นไดอยางไร ใหเขาไปนั่งในรถที่อยูกลางแดด ไมเปดแอร ปดกระจกใหหมด
กระจกนี้ทําหนาที่เหมือนกาซเรือนกระจก คือมองไมเห็น ปลอยใหความรอนจากแสงแดดเขาไปใน
รถได และกักเอาไวในนั้นไมปลอยความรอนออกมา นั่งไปสักพักก็จะรูไดเองวารอนสุดทนนั้นเปน
อยางไร
เมื่อโลกรอนผิดปกติ ฝนฟาจะตกไมตรงตามฤดูกาล ชาวนาจึงสับสน ไมรูวา
จะปลูกขาวเมื่อไรดี พืชพันธุธัญญาหารที่ผลิตไดจะลดลง ประชาชนชาว
โลกก็จะขาดแคลนอาหาร เกิดความเดือดรอนในวงกวาง และมหาศาล การ
ปองกันภาวะเรือนกระจกจึงเปนเรื่องจําเปน

พลังงานที่โลกใชมากที่สุด
การใชพลังงานของโลก
ในปจจุบัน ทั่วโลกใชพลังงานในรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล (หรือไฮโดรคารบอน) ไดแก น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ และถานหิน มากที่สุด รวมกันแลวใชมากถึง 95 เปอรเซ็นต อีก 2 เปอรเซ็นตมาจาก
พลังงานนิวเคลียร สวนที่เหลืออีก 3 เปอรเซ็นตมาจากพลังงานอื่นๆ เชน พลังน้ําจากเขื่อน พลัง
แสงอาทิตย พลังลม ชีวมวล คลื่นในทะเล และความรอนใตดิน เปนตน ในป 2540 เพียงปเดียว
โลกเราใชพลังงานไปถึง 9,371 พันลานลิตรเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือเกือบ 10,000 พันลาน ลทน
ด. หรือประมาณ 10 ลานลาน ลทนด.
นิวเคลียร
--> 2%
เขื่อน ลม ชีวมวล คลื่น ฯลฯ
--> 3%
กาซธรรมชาติ (25%) ถานหิน (28%) น้ํามัน (42%) --> เชื้อเพลิงฟอสซิล 95%

โลกใชเชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟา
ถานหินแมจะมีทั้งชนิดที่มีมลพิษนอยและมลพิษมาก แตก็เปนสิ่งที่โลกนํามาใชผลิตไฟฟา ให
ประชาชนชาวโลกใชมากที่สุด สวนพลังงานที่ยอมรับกันวามีปญหาตอสิ่งแวดลอมนอย เชน พลัง
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ลม พลังน้ํา ความรอนใตดิน มีใชบางเหมือนกัน แตนอยมาก ที่เปนเชนนี้ก็เพราะพลังงานชนิดนี้มี
นอย และราคายังแพงอยู และที่แปลกคือแมวา โรงไฟฟานิวเคลียร จะไมคอยเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน แตทั่วโลกก็ใชผลิตไฟฟาถึง 20 เปอรเซ็นต
ถานหิน
นิวเคลียร
กาซธรรมชาติ
น้ํามัน
พลังน้ํา

-->
-->
-->
-->
-->

43%
20%
19%
10%
8%

ทําไมแตละประเทศเลือกใชเชื้อเพลิงไม
เหมือนกัน
ทุกประเทศตองใชไฟฟาดวยกันทั้งนั้น แตแตละประเทศใชเชื้อเพลิงไมเหมือนกันมาผลิตไฟฟา
บางประเทศใชถานหิน บางประเทศใชกาซธรรมชาติ บางประเทศใชน้ํามัน บางประเทศใช
นิวเคลียร ทําไมจึงเปนเชนนั้น?
เหตุผล ... ก็เพราะแตละประเทศมีเชื้อเพลิงเปนทรัพยากรธรรมชาติของตนเองไมเหมือนกัน รวม
ทั้งมีระดับเทคโนโลยีไมเทากัน เชน แถบอาหรับหรือตะวันออกกลางใชน้ํามันและกาซธรรมชาติ
แตยุโรปใชพลังนิวเคลียรผลิตไฟฟามากที่สุด สวนรัสเซียมีถานหินมากก็ใชถานหิน ดังนี้เปนตน
สรุปก็คือ เชื้อเพลิงใดราคาถูกก็ใชเชื้อเพลิงนั้นเปนหลัก
แตก็มีเหมือนกันที่มีแลวไมใช เชน อเมริกามีน้ํามันสํารองอยูใตดินอีกเยอะ แตไมคอยขุดขึ้นมาใช
เพราะกลัวหมด จึงใชพลังนิวเคลียรกับถานหินแทน
เหตุผลอีกอยางคือ บางประเทศเชนไทยไมมีแหลงพลังงานสํารองมากนัก ตองสั่งเขาจากตาง
ประเทศ ดังนั้นแหลงพลังงานที่จะซื้อจึงตองมีพอ และตองมีแนนอนดวย หมายความวาถาจะซื้อก็
ตองมีขาย ไมใชจูๆ บอกวาหมดแลว หรือบอกวามีเหมือนกัน แตไมขายให อะไรทํานองนี้
นั่นคือ ประเทศเหลานี้จําเปนตองมีมาตรการปองกันความเสี่ยง โดยซื้อเชื้อเพลิงหลายชนิด เชน
น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ และตองซื้อจากหลายๆแหลง เชน อินโดนีเซีย คูเวต รัสเซีย จีน
ฯลฯ พูดงายๆ คือเพื่อปองกันการถูกบีบบังคับเรื่องราคา หรือบีบบังคับในเรื่องการคา หรืออื่นๆ ถา
ประเทศใดไมขาย เราก็สามารถซื้อจากอีกประเทศหนึ่งได
นอกจากนี้ ปจจุบันเรื่องสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่กระแสโลกกําลังใหความสนใจมาก เชื้อเพลิงที่นํามา
ใชผลิตไฟฟาจะตองเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
ถานหิน เปนเชื้อเพลิงที่หลายประเทศเลือกมาใชผลิตไฟฟา เพราะ
z
z
z

z

ราคาถูก
ราคาไมคอยเปลี่ยนแปลง
จัดหาหรือซื้อไดคอนขางแนนอน เพราะมีแหลงขายเยอะ กระจายอยูตามภูมิภาค
ตางๆ
สวนน้ํามันดิบซึ่งมีมากแถบตะวันออกกลาง มีกลุมประเทศโอเปก คอยควบคุม
ปริมาณการผลิต และการซื้อขาย ทําใหคาดการณราคาไมคอยได อีกทั้งมักเกิด
ปญหาขัดแยงระหวางประเทศ และสงครามในแถบนั้นทําใหไมมีน้ํามันขายอีกดวย
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ปริมาณถานหินสํารองในประเทศ
อเมริกา
อังกฤษ
ไทย
ญี่ปุน
ปริมาณกาซธรรมชาติสํารองในประเทศ
อเมริกา
อังกฤษ
ไทย
ปริมาณน้ํามันดิบสํารองในประเทศ
อเมริกา
อังกฤษ
ไทย
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280 ลานลาน ลทนด.
2.9 ลานลาน ลทนด.
1.6 ลานลาน ลทนด.
1 ลานลาน ลทนด.
4.8 ลานลาน ลทนด.
0.8 ลานลาน ลทนด.
0.3 ลานลาน ลทนด.
4.7 ลานลาน ลทนด.
0.8 ลานลาน ลทนด.
0.02 ลานลาน ลทนด.

อเมริกา มีทั้งถานหินและน้ํามันสํารองในประเทศมาก ใชถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาถึง
55 เปอรเซ็นต แตใชน้ํามันเพียง 2 เปอรเซ็นตเทานั้น เพราะน้ํามันในโลกมีสํารองไมมากนัก
อังกฤษ มีถานหินสํารองในประเทศไมนอย แตถาเทียบกันแลว อังกฤษมีกาซธรรมชาติสํารอง
มากกวาอีกหลายประเทศ คือมีถึง 766 พันลาน ลทนด. แตอังกฤษกลับใชถานหิน เปนแหลงเชื้อ
เพลิงผลิตไฟฟาถึง 48 เปอรเซ็นต เพราะถานหินหาซื้อไดงาย
ฮองกง เปนเกาะเล็กๆ ไมมีแหลงทรัพยากรพลังงานใดๆ เลย แตมีคนเยอะมาก ความตองการใช
ไฟฟาสูง ฮองกงใชวิธีซื้อถานหินมาผลิตไฟฟาสูงถึง 97 เปอรเซ็นต
ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต เริ่มพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมไลเลี่ยกับไทย แตปจจุบันทั้ง
สามประเทศนี้ กลายเปนประเทศอุตสาหกรรมแลว ทั้งๆที่มีแหลงพลังงานของตัวเองนอยมาก การ
ที่ไมมีแหลงพลังงานเปนของตัวเอง แตตองใชไฟฟามาก เพราะเปนประเทศอุตสาหกรรม ทําให
สามประเทศนี้ตองใชเชื้อเพลิง หลายอยางคละกัน ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และ
นิวเคลียร รวมทั้งตองซื้อจากหลายแหลงดวย อยางไรก็ตามถานหิน ก็เปนแหลงเชื้อเพลิงสําคัญ
ของทั้งสามประเทศ คือ ใชถานหินผลิตไฟฟาสูงถึง 17, 34 และ 24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ไทย มีแหลงเชื้อเพลิงสํารองในประเทศนอยมาก ในป 2540 ไทยใชกาซธรรมชาติผลิตไฟฟามาก
ที่สุดคือ 44 เปอรเซ็นต รองลงมาคือน้ํามัน 32 เปอรเซ็นต และลิกไนต 21 เปอรเซ็นต

อนาคตพลังงานโลก
ที่พูดมาขางตนนั้นเปนการใชเชื้อเพลิงมาปนไฟอยางเดียว แตถาพูดถึงการใชเชื้อเพลิงในทุกดาน
แลว ทั้งที่เอามาผลิตไฟฟาและใชขนสง ฯลฯ คาดกันวาน้ํามันยังคงเปนเชื้อเพลิง ที่เอามาใชกัน
มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ถานหิน และกาซธรรมชาติ ตามลําดับ

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงของโลกในอีก 20 ป
ขางหนา
นิวเคลียร 3%
หมุนเวียน 8%
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ถานหิน 25%
กาซธรรมชาติ 27%
น้ํามัน 37%

พลังงานสํารองของโลกใชไดอีกกี่ป
น้ํามัน 42 ป
กาซธรรมชาติ 64 ป
ถานหิน 220 ป
สถานการณพลังงานไทย
ในป 2540 ประเทศไทยใชพลังงานทั้งหมดเทากับ 93 พันลาน ลทนด. หรือประมาณ 9 หมื่นลาน
ลทนด.นั่นเอง ซึ่งคิดเทียบไดประมาณ 1 เปอรเซ็นตของพลังงานที่ใชกันทั่วโลก
ไทยใชพลังงานใดมากที่สุด (2540)
น้ํามัน 42%
พลังงานหมุนเวียน 26%
กาซธรรมชาติ 17%
ลิกไนต 9%
ถานหินนําเขา 3%
ซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 3%

คําวาถานหิน ถาใชลอย ๆ มักหมายถึง
ถานหินคุณภาพดี สวนคําวาลิกไนต
มักหมายถึงถานหินคุณภาพต่ํา

ประเทศไทยใชพลังงานสุดทายมากที่สุดสําหรับการคมนาคมขนสง รองลงมาคือสําหรับ
โรงงาน บานเรือน และธุรกิจ แตที่นาแปลกคือประเทศไทยใชพลังงานสุดทายกับภาค
เกษตรกรรมนอยมากๆ
พลังงานสุดทาย คือ พลังงานที่เราใชกัน เชน เราใชไฟฟา แตไฟฟาผลิตมาจาก
น้ํามัน ก็จะคิดเฉพาะปริมาณไฟฟาที่ใชเทานั้น ไมรวมเอาน้ํามันเขามาคิดซ้ําอีก หรือถา
เอาน้ํามันมาเติมรถ ก็ถือวาน้ํามันเปนพลังงานสุดทาย

พลังงานสํารองในประเทศ
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ประเทศไทยโชคไมดีในเรื่องพลังงานสํารอง เพราะสํารวจแลวพบวามีไมมากนัก จึงตองนํา
พลังงานเขาจากตางประเทศในอัตราสูงถึง 60 เปอรเซ็นต
นับถึงสิ้นป 2540 นักธรณีวิทยา (คนที่ศึกษาเกี่ยวกับดิน หิน และใตดิน) รายงานวาพลังงานสํารอง
ของไทย หากไมมีการสํารวจพบเพิ่มเติม และใชในปริมาณเทากับปจจุบันนี้ จะมีสํารองดังนี้
z
z
z

น้ํามันดิบ มีเพียง 17 พันลาน ลทนด. ไมพอใชแนนอน
กาซธรรมชาติ มีเพียง 357 พันลาน ลทนด. ใชไดอีกเพียง 22 ปก็หมด
ถานหิน (ลิกไนต) มีเหลือเพียง 1,676 พันลาน ลทนด. ใชไดอีกไมเกิน 62 ปก็หมดเหมือน
กัน

การกระจายตัวของแหลงกาซธรรมชาติในไทย, 2540
หนวยเปนพันลาน ลทนด.

ที่ราบสูงโคราช (17)
ภาคกลาง (6)
อาวไทย (223)
พื้นที่รวมไทย-มาเลเซีย (111)

การกระจายตัวของแหลงน้ํามัน ในไทย, 2540
หนวยเปนพันลาน ลทนด.

ภาคเหนือ (0.3)
ภาคกลาง (9.1)
อาวไทย (7.6)

การกระจายตัวของแหลงถานหิน (ลิกไนต)ในไทย, 2540
หนวยเปนพันลาน ลทนด.

ภาคเหนือ (1545)
ภาคกลาง (1)
ภาคใต (130)

นโยบายพลังงานไทย
นโยบายวาดวยพลังงานของไทย สรุปสั้นๆ มี 4 ประการคือ
1. ตองจัดหาพลังงานใหพอใช มีคุณภาพ มีความมั่นคง และราคาไมแพง สามารถหาไดทั้ง
จากภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อจะไดกระจายแหลงและชนิดของพลังงานใหหลาก
หลาย และจะไดไมถูกประเทศคูคาบีบบังคับมากจนเกินไป
2. ชักจูงใหประชาชนและโรงงานประหยัดพลังงาน ถาจะใชก็ใหใชอยางมีประสิทธิภาพ
และอาจมีมาตรการบังคับใหประหยัดดวย โดยออกเปนกฎหมาย เชน กําหนดมาตรฐานตางๆ
เปนตนวา
1. มาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องมือที่ใชไฟฟา ตองใชไฟนอย เชน
ตูเย็นเบอร 5 ฯลฯ
2. มาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงาน ฯลฯ
3. สงเสริมใหบริษัทเอกชนมารวมผลิตพลังงานเพื่อลดภาระของรัฐ เชน ไอพีพี และเอสพี
พี ซึ่งจะเกิดการแขงขันมากขึ้น ทําใหผูซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ไดบริการที่ดีขึ้น และราคาเปน
ธรรม
4. ตองมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชื้อเพลิงใดที่มีมลพิษมาก ตองมีมาตรการกําจัด
ออกใหปลอดภัยกอนปลอยทิ้ง อยางไรก็ตาม ในที่นี้พูดถึงเฉพาะผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพเทานั้น แตจริงๆ แลวโครงการโรงไฟฟามีผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมทางสังคม
ดวยเสมอ ซึ่งปญหานี้จะแตกตางกันไป ตามสภาพทองถิ่นของแตละแหง
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เราคํานึงถึงอะไรบางเมื่อตองผลิตไฟฟา
โดยภาพรวมแลว การเลือกพลังงานอยางหนึ่งอยางใด มาผลิตไฟฟานั้น ตองพิจารณาหลาย
ประเด็น ไดแก
z

z

z

z

z

แหลงเชื้อเพลิงมีสํารองไวอีกนานเทาใด ถามีเก็บไวใชไดอีกไมนาน ก็ไมนาเลือกมาใช
เพราะสักวันหนึ่งอาจหมด โรงไฟฟาก็ตองหยุดตามไปดวย
ความมั่นคง คือ สามารถจัดหาหรือจัดซื้อไดจากหลายแหลง หรือหลายประเทศหรือไม ถา
มีมาจากประเทศใดประเทศเดียว หรือไมกี่ประเทศ ก็ถือวาไมมั่นคง เพราะเขาอาจรวมตัวกัน
ขึ้นราคาไดงายๆ หรือไมยอมขายให เราจะลําบาก
ราคาตองไมสูงเกินไป ถามีเยอะรวมทั้งมั่นคงดวย แตขายแพง แบบนี้ก็ไมคุมที่จะซื้อมาใช
ผลิตไฟฟา
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องกาซพิษ ที่ปลอยออกมาจากปลอง
หรือความเดือดรอนรําคาญแกชาวบาน หรือการทําใหปาไมหมดไป ฯลฯ
ชนิดของโรงไฟฟา ในบางกรณีเราตองการใชไฟทันทีและเรงดวน ก็ตองใชแบบเปดปุบติด
ปบ อยางโรงไฟฟาพลังน้ํา แตถาตองการปนไฟแบบตอเนื่องไมมีหยุด ก็อาจใชโรงไฟฟาที่
ใชถานหิน หรือกาซธรรมชาติ หรือน้ํามันเปนเชื้อเพลิง ดังนี้เปนตน
เชื้อเพลิงที่ กฟผ.ใชผลิตไฟฟาในปจจุบัน
{
{
{
{
{
{

พลังน้ํา (จากเขื่อน)
น้ํามัน
กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
ซื้อไฟฟาจากเพื่อนบาน (ลาว และ มาเลเซีย)
พลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานทดแทน
หรือพลังงานใชไมหมด

พีคโลด
พีคโลด หรือ peak load (อานวา พี้กโหลด) เปนศัพททางชาง แตเรารูไวหนอยก็ดี เพราะจะทําให
เราเขาใจอะไรๆ เกี่ยวกับนโยบายพลังงานไดดีและงายขึ้นอีกมาก
โดยปกติแลว เราทุกคนใชไฟฟาไมตลอดเวลา ตอนกลางคืนหลังจากเขานอนแลว บานที่ไมใช
เครื่องปรับอากาศก็แทบจะไมไดใชไฟ ยกเวนจะเปดพัดลมตอนหนารอน สวนในชวงกลางวันเมื่อ
ออกจากบานไปแลวเราก็ไมไดใชไฟในบาน ไปใชไฟที่ที่ทํางานแทน ซึ่งตางกับโรงงานที่ใชไฟ
เกือบตลอดเวลา เพราะมีการทํางานวันละ 3 กะ หรือตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจที่บางโรงงานเหลือเพียงกะเดียว
ดังนั้นปริมาณการใชไฟของทั้งประเทศจึงไมไดคงที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงของแตละวัน จะมีสูง
บางต่ําบางแลวแตวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน จากรูปจะเห็นไดวาชวงสายๆ ไปจนถึงเที่ยงคืนมี
ปริมาณการใชไฟสูงกวาชวงหลังเที่ยงคืนจนถึงเชา ปริมาณไฟฟาที่ตองการใชสูงสุดนี้แหละที่ชาง
เขาเรียกวา พีคโลด
สมมุติวาการใชไฟต่ําสุดตอนหกโมงเชาเทากับ 8,000 เมกะวัตต และสูงสุดหรือมีพีคโลดตอนสอง
ทุมเทากับ 12,000เมกะวัตต และมีคาเฉลี่ยทั้งวันประมาณ 10,000 เมกะวัตต
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ถามวาเราจะตั้งโรงไฟฟาใหผลิตไฟไดเทากับคาเฉลี่ย 10,000 เมกะวัตตตอวัน โดยเอาชวงใชไฟ
สูง กับชวงใชไฟต่ํามาเฉลี่ยกันจะไดหรือไม
คําตอบคือไมได
เพราะไฟฟานั้นเมื่อผลิตขึ้นมาแลวเก็บไวไมได เพราะไมมีเครื่องเก็บที่ใหญมากพอ จึงไมสามารถ
เก็บเอาไวแลวเอามาใชตอนหลังได
ดังนั้นการผลิตไฟฟา ตองทําใหมีกําลังการผลิต สูงพอที่จะปอนใหแกประชาชนในชวงพีคโลด
หรือชวงที่ตองการใชไฟสูงสุดได
ถาไมทําเชนนั้นแลวอะไรจะเกิดขึ้น ... ?
ไฟก็ไมพอ และจะติดๆ ดับๆ ซึ่งประชาชนจะเดือดรอนแน
แลวรูไดอยางไรวาความตองการใชไฟสูงสุดเปนเทาไร? คําตอบคือ จริงๆแลวไมรู ตองใชวิธีเดา
แตตองเปนการเดาอยางมีหลักการ คือ ดูจากสถิติการใชไฟที่ผานมา เชน ปที่แลวใชไฟไปเทาไร
แลวก็เดา(คาดคะเน) เอาวาปหนาการใชไฟจะเปนอยางไร แลวเตรียมแผนผลิตไฟไวใหพอ
แตมนุษยไมใชผูหยั่งรูดินฟาอากาศ เดาเกงอยางไรก็ผิดได เราจึงตองใชวิธีเผื่อ คือวางแผนให
ผลิตไฟฟาไดมากกวาที่คาดวาจะตองการใชเล็กนอย ไฟฟาบางสวนที่ผลิตไดเกินกวาความตอง
การใชปกตินั้นเราเรียกวา ไฟฟาสํารอง ซึ่งจําเปนมากที่จะตองมี ถาเปนบานเรือนสามสี่หลัง เกิด
ไฟดับสักสองสามนาที ก็อาจไมเปนไร อดดูโทรทัศนหรือฟงเพลงไปชั่วครู ไมเดือดรอนนัก แตถา
เปนโรงงาน หากไฟดับไปเพียงสิบนาที ขั้นตอนและกระบวนการผลิตจะรวน และตองเริ่มตนกัน
ใหม ความเสียหายมีมากกวา หรือถาไฟดับขณะหมอกําลังผาตัดคนไข ก็จะเกิดผลเสียหายเปน
อยางมาก ดังนั้นถามองในระดับชาติ ไฟสํารอง จึงจําเปนอยางมาก ตัวอยางความจําเปนที่ตองมี
ไฟฟาสํารอง ไดแก กรณีโรงงานจะหยุดในชวงตรุษจีน และจําเปนตองเรงการผลิตกอนหนานั้น
หรือโรงงานบางประเภทเชนโรงงานทําตุกตา ตองเรงผลิตตุกตาใหไดกอนคริสตมาส หรือ
เหตุการณที่ตองใชไฟฟามากกวาปกติ เชน ในเทศกาลปใหม ชวงงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หรือในชวงเอเชียนเกมส เปนตน
การทํานายปริมาณไฟฟาสํารองสําหรับเผื่อกรณีฉุก
เฉิน
ตองใชขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชไฟฟาในอดีต ปจจุบัน
กําลังการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา การหยุดซอมของ
โรงไฟฟา
บางโรง และระยะเวลาการกอสราง (เปนสิบป) มาใช
คํานวณ
เพื่อทํานายวาคาที่เหมาะสมควรเปนเทาไร

ไฟฟาสํารอง
ในภาวะปกติ กําลังผลิตไฟฟาสํารองระดับประเทศที่ควรมีคือ ประมาณ 25 เปอรเซ็นต แตหลายคน
บอกวาตัวเลขนี้สูงเกินไปโดยเฉพาะในยุควิกฤติเศรษฐกิจ จึงตองมีการศึกษาดูวาสํารองเทาใดจึง
จะ เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนการผลิตใหได
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15,000 เมกะวัตต
ความตองการใชไฟสูงสุด
12,000 เมกะวัตต

เที่ยงคืน

เที่ยงวัน

เที่ยงคืน

ถารูปนี้เปนการใชไฟฟาที่ถูกตองของประเทศ คือ มีความตองการใชไฟสูงสุด 12,000 เมกะวัตต ผู
ผลิต (ในที่นี้คือ กฟผ.) ตองมีโรงไฟฟาหลายแหงที่มีกําลังการผลิตไฟฟารวมกันไดไมนอยกวา
15,000 เมกะวัตต (ใชจริงสูงสุด 12,000 รวมกับสํารองอีก 25% หรือ 3,000 เปน 15,000 เมกะ
วัตต) จึงจะถือวาประเทศมีความมั่นคงในดานการจายไฟ นักลงทุนจะไดมีความมั่นใจที่จะมาลงทุน
อยางไรก็ตาม การสรางโรงไฟฟา ไมใชการสรางบาน ที่ใชเวลาสามสี่เดือนก็แลวเสร็จ การสราง
โรงไฟฟามีขั้นตอนมากมาย นับตั้งแตหาแหลงเชื้อเพลิงที่เชื่อถือได เงินลงทุน ไปจนถึงการกอ
สราง การติดตั้งเครื่องจักร และเดินเครื่อง ซึ่งใชเวลา 5-6 ปขึ้นไป
การวางแผนลวงหนาเปนเวลา 10, 20 หรือ 30 ป ในดานการผลิตไฟฟาจึงเปนเรื่องจําเปนอยาง
มากและหลีกเลี่ยงไมได
แตการวางแผนลวงหนานานๆ เชนนี้จะใหแมนยํารอยเปอรเซ็นตก็คงไมไดอีก เพราะมนุษยไมใชผู
หยั่งรูดินฟาอากาศ ดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในยุค
ไอเอ็มเอฟที่ผานมา โรงงานพากันปดตัวลง การใชไฟลดลง กําลังผลิตไฟฟาสํารองที่เดิมคาดไว
วาจะพอดีๆ ก็กลายเปนเหลือมากมาย เกินกวาจะใชไดหมด
แบบนี้จะกลาวโทษใครก็ลําบาก เพราะถายอนเวลากลับไป 4-5 ปในชวงที่เศรษฐกิจยังรุงเรือง ได
มีการพูดกันวาการใชไฟฟาจะสูงขึ้นมาก และกําลังการผลิตสํารองที่มีอยูในตอนนั้นจะไมพอ ซึ่งถา
เปนเชนนั้นจริง ไฟฟาก็ตองไมพอ และไฟตองตกตองดับเปนแน
ผูบริหารงานการผลิตไฟฟาจะถูกตําหนิไดวาไมรูจักวางแผนใหดี
เรื่องนี้จึงเปนเรื่องยาก เราตองทําความเขาใจในประเด็นนี้ใหแตก จึงจะวิเคราะหและพูดจาหารือกัน
ไดถูกตองและเปนธรรม
กอนยุคเศรษฐกิจตกต่ํา ใครๆ ก็วางแผนขยายงานกันทั้งนั้น ทั้ง กฟผ.และเอกชน (ไอพีพีและเอส
พีพี) ตางก็ตั้งโครงการและลงทุนกันยกใหญ แตเมื่อฟองสบูเศรษฐกิจแตก โรงไฟฟาทั้งของ
เอกชนและของรัฐหลายโรงเริ่มกอสรางไปแลว หลายโรงกําลังใกลจะเสร็จ เอกชนบางรายทํา
สัญญากับรัฐหรือตางประเทศ เพื่อซื้อขายเชื้อเพลิงไปแลว สรุปไดงายๆ วา เดินหนาแลว จะถอย
มาตั้งหลักก็ลําบาก ขอผูกมัดทางกฎหมายไมเขาใครออกใคร เอกชนจึงไมกลายกเลิกสัญญาสั่ง
ซื้อเชื้อเพลิงจากตางประเทศ เพราะกลัวถูกฟองรอง เมื่อไมกลายกเลิกสัญญากับตางประเทศ ก็ไม
ยอมยกเลิกสัญญากับ กฟผ. กฟผ.จึงตองแบกภาระในสวนของไฟ ที่ผลิตเกินความตองการไปมาก
นี้ไว ในปจจุบันกําลังผลิตไฟสํารองที่มีอยู จึงดูสูงกวาที่ควรมาก
เพราะเหตุการณบังคับพาไปนั่นเอง
ถาเศรษฐกิจฟนตัวชา
ถาเศรษฐกิจฟนตัวปานกลาง

จะมีกําลังผลิตสํารองสูงถึง 58.5 เปอรเซ็นต ในป
2544
จะมีกําลังผลิตสํารองสูงถึง 50.6 เปอรเซ็นต ในป
2544
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จะมีกําลังผลิตสํารองสูงถึง 41.2 เปอรเซ็นต ในป
2544

อยางไรก็ตาม ถาประเทศไทยฟนจากภาวะเศรษฐกิจลมสลาย และกลับมาเฟองฟูใหม
กําลังการผลิตสํารองที่มากๆ นี้อาจเปนเรื่องดีก็ได
ถาจะลองยอนกลับไปดูประวัติการใชไฟของไทยในยุค 2528-2533 จะเห็นวา
z

z

z

ในป 2528 ประเทศไทยมีกําลังผลิตสํารองสูงถึง 58.2 เปอรเซ็นต ซึ่งหลายคน
บอกวามากเกินพอไปมาก
แตพอเศรษฐกิจไปไดดี เราใชไฟกันมากขึ้น กําลังสํารองเหลือเพียง 1.6
เปอรเซ็นต ในป 2533 ซึ่งปริมาณสํารองนี้นอยมากๆ ถือไดวาไมปลอดภัยเลย
เหตุการณกลับตาลปตรนี้ใชเวลาเพียง 5 ปเทานั้น
ผูบริหารดานผลิตไฟฟาและรัฐบาลในชวงนั้นถึงกับเครียด เพราะไฟจะไมพอใช
ตองเรงสรางโรงไฟฟาเพิ่มไวรองรับไฟที่จะใชเพิ่มกันอีก จนมาเกิดเหตุสุดวิสัย
เศรษฐกิจทรุด คนใชไฟลดลง กําลังสํารองจึงเหลือมากเกินไปอยางที่เห็น

ประเภทโรงไฟฟา
โรงไฟฟาจะใชอะไรเปนเชื้อเพลิง และควรตั้งอยูที่ใดนั้น ถาเปนเอกชน เขาจะตองดูผลกําไรมากที่
สุดเปนคําตอบ แตถามองในภาพรวมของประเทศหรือมองในภาครัฐ (ซึ่งก็คือ กฟผ.) แลว ก็ยังมี
หัวขออื่นที่ตองการพิจารณาดวย คือ เรื่องพีคโลดหรือปริมาณความตองการใชไฟสูงสุดในแตละ
ชวงเวลาของวันดังที่กลาวมาแลว
ถาเปนปริมาณความตองการใชไฟพื้นฐาน (หรือต่ําสุด) คือ ไมวากลางวันหรือกลางคืนก็ตองมีไฟ
ใชปริมาณอยางนอยเทานี้ ในกรณีนี้ตองใชโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแบบตลอดเวลา และหลักใหญคือ
ตองผลิตไฟใหไดในราคาต่ําสุด โดยเลือกใชเชื้อเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก
โรงไฟฟาพวกนี้ไดแก
z
z
z

โรงไฟฟาพลังความรอน (ใชน้ํามันเตาหรือถานหิน)
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (ใชกาซธรรมชาติ)
โรงไฟฟานิวเคลียร (ประเทศไทยไมมี)

โรงไฟฟาประเภทนี้ถาหยุดเดินเครื่องเมื่อไร กวาจะเดินเครื่องใหมใหเครื่องรอน จะใชเวลานานมาก
จึงเดินแบบเดินๆ หยุดๆ ไมได เพราะไมคุมทุน และเครื่องอาจเสียได
อยางไรก็ตามในบางชวงเวลา ประชาชนจะมีความตองการใชไฟมากขึ้นกวาความตองการพื้นฐาน
แตก็ยังไมมากที่สุด เราเรียกความตองการใชไฟในชวงนี้วาความตองการใชไฟปานกลาง ซึ่ง
ควรเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟาชนิดแรก เพียงแตวาสามารถเพิ่มหรือลด
กําลังการผลิตไดบางพอสมควร โดยใชการปอนเชื้อเพลิงมากหรือนอยแลวแตตองการ โรงไฟฟา
ประเภทนี้ไดแก
z

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (ใชกาซธรรมชาติ หรือถาไมมีกาซธรรมชาติจะใชน้ํามันดีเซล
แทนได แตตนทุนเชื้อเพลิงจะสูงขึ้น) หรือใชวิธีซื้อไฟฟามาจากนอกประเทศ

ในชวงเวลาที่ประชาชนตองการใชไฟมากที่สุด (พีคโลด) ประมาณชวงเกาโมงเชาถึงสี่ทุม ไฟจะ
ดับไมได รัฐจึงตองเรงผลิตไฟฟาออกมาปอนในชวงนี้มากกวาชวงอื่นๆ แตโรงไฟฟาพื้นฐานและ
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โรงไฟฟาปอนความตองการปานกลางก็เรงเครื่องมากกวานี้ไมไดอีกแลว รัฐจึงตองมีโรงไฟฟา
ประเภทเปดปุบติดปบเสริมขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง โรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวผลิตไฟฟาไดทันทีนี้
คือ
z

z
z

โรงไฟฟาพลังน้ํา นี่คือขอดีของโรงไฟฟาพลังน้ํา (จากเขื่อน) ที่โรงไฟฟาประเภทอื่นๆ สูไม
ได และประเทศจําเปนตองมีโรงไฟฟาพลังน้ําก็ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้
โรงไฟฟากังหันกาซ ที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง (ซึ่งแพง)
โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ (ประเทศไทยมีแลว แตยังมีนอย)

ปริมาณความตองการใชไฟของประเทศไทย หากพูดเปนชวงเวลา
z
z

สูงสุดอยูในชวงเวลา 9 โมงเชาถึง 4 ทุม
ต่ําสุดอยูในชวงเวลา 4 ทุมถึง 9 โมงเชา

แตถาพูดอยางเจาะจงยิ่งขึ้น
จุดที่ใชไฟสูงสุดอยูที่เวลาประมาณบายสองโมง และ สองทุม
บานเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจบางอยาง เชน โรงแรม ใชไฟมากชวงหัวค่ํา
โรงงานใหญ ใชไฟสม่ําเสมอตลอดทั้งวัน
ธุรกิจขนาดใหญ ใชไฟมากชวงบาย
ตนทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ กฟผ. ป 2541
ลิกไนต
50 สตางคตอหนวย
กาซธรรมชาติ
93 สตางคตอหนวย
น้ํามันเตา
1 บาท 10 สตางคตอหนวย
ดีเซล
2 บาท 72 สตางคตอหนวย
หมายเหตุ :
z
z

1 หนวย = 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง
ถาใชถานหินคุณภาพดีแทนลิกไนต ราคาจะสูงกวานี้อีก

ตนทุนทั้งหมดของโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (ไอพีพี)
ใชกาซธรรมชาติ
1.54-1.66 บาท/หนวย
ใชถานหิน
1.51-1.63 บาท/หนวย
หมายเหตุ : ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนคากอสราง + ตนทุนเชื้อเพลิง

รัฐสงเสริมใหเอกชนผลิตไฟฟาขายทําไม
คงไมมีเอกชนรายใดที่อยูดีๆจะกลาลงทุนผลิตไฟขายใหรัฐ ยกเวนแตวารัฐจะชวนใหเอกชนมาทํา
แลวทําไมจูๆ รัฐถึงอยากชวนเอกชนมาผลิตไฟแขงกับตัวเอง รัฐยอมมีเหตุผลของตัวเองอยางแน
นอน และเหตุผลเหลานั้นก็คือ
1. จะไดมีการแขงขัน ทําใหไมมีการผูกขาด ประชาชนและผูใชไฟฟาจะไดมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ และในราคาไมแพง
2. รัฐไมตองเก็บภาษี ไมตองกูยืมเงินมาลงทุนสรางโรงไฟฟา ประชาชนก็จะไดประโยชน (ทาง
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ออม) จากสวนนี้
สงเสริมใหเอกชน (เอสพีพี) ผลิตไฟดวยประสิทธิภาพสูง เชน ใชพลังงานหมุนเวียน หรือใช
พลังงานความรอนรวม เปนตน (หมายเหตุ : กระบวนการแบบนี้มีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาสูงกวาแบบเดิมๆ ที่ทํามากอนหนานี้)
ผูใชไฟฟาจะไดรับบริการดีขึ้น คุณภาพไฟฟาก็ดีขึ้น ไฟไมตกไมดับบอยๆ
ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการลงทุนกับบริษัทเอกชน ในกิจการดานพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ แทนที่จะเปนผูใชไฟแตฝายเดียวอยางในอดีตที่ผานมา
ชวยพัฒนาตลาดทุน และระดมเงินออม ทําใหเกิดการไหลเวียนของเงิน ซึ่งทําใหเศรษฐกิจ
ทั้งของทองถิ่นและของประเทศดีขึ้น

เอสพีพี
ผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศคือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แต
ปจจุบันรัฐไดเปดกวางใหเอกชนมีสวนรวมผลิตไฟฟาดวย คือ โครงการที่เรียกวาเอสพีพี และ ไอ
พีพี
เอสพีพี (SPP หรือ Small Power Producer) คือ เอกชนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก กําลังผลิตไม
เกิน 90 เมกะวัตต สามารถผลิตไฟฟาขายให กฟผ. เพื่อสงเขาระบบสายสงของ กฟผ. ไปขายให
แกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เพื่อใชในกรุงเทพมหานคร และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เพื่อใชนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีหลักวาตองใชระบบโคเจนเนอเรชั่น (หรือผลิตความรอน
และไฟฟารวมกัน) หรือใชพลังงานหมุนเวียน เชน กากวัสดุเหลือใช เปนตน
ปจจุบัน กฟผ.ตอบรับซื้อไฟฟาจากเอสพีพีแลว 55 ราย คิดเปนไฟฟาเสนอขาย 2,226 เมกะวัตต
ในจํานวนนี้เปนเอสพีพีที่ขายไฟเขาระบบของกฟผ. แลว 39 ราย เปนไฟฟา 1,487 เมกะวัตต (เทา
กับเขื่อนใหญมากๆ หนึ่งเขื่อน)

ไฟที่ขายเขาระบบแลว
ผลิตจากกาซธรรมชาติ
ผลิตจากกากออย
ผลิตจากถานหิน
ผลิตจากแกลบ, เศษไม
อื่นๆ
รวม

15 ราย
13 ราย
6 ราย
4 ราย
1 ราย
39 ราย

ไดไฟ
ไดไฟ
ไดไฟ
ไดไฟ
ไดไฟ
ไดไฟ

1,068
64
296
50
9
1,487

เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต

มากกวาไฟที่ไดจากเขื่อนใหญที่สุดในไทย คือ เขื่อน
ภูมิพล
ซึ่งผลิตไฟฟาได 731 เมกะวัตต

ขอดีของเอสพีพีคือขนาดไมใหญ สรางอยูใกลเขตอุตสาหกรรมได ทําใหโรงงานซื้อไฟไดถูกลง
และยังมีคุณภาพดี มั่นคง ไฟไมตกไมดับ นอกจากนี้โรงงานยังซื้อไอน้ํา (พลังความรอน) จากเอส
พีพีได ทําใหไมตองลงทุนดานหมอ(ไอ)น้ํา จึงลดคาใชจายลงไปไดอีกดวย
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รัฐ (ซึ่งก็คือ กฟผ.) ไดสนับสนุนใหมีการทดลองใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา เปน
โครงการสาธิตแลว โดย
z

z
z
z
z
z

ผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย 3 แหงที่สระแกว ภูเก็ต และเชียงใหม รวมกําลังผลิตได 70
กิโลวัตต
ผลิตไฟฟาจากพลังลม ที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ไดไฟ 192 กิโลวัตต
ผลิตไฟฟาจากความรอนใตดิน ที่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม ไดไฟ 300 กิโลวัตต
ผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติโดยใชเซลลเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟาบางปะกง ไดไฟ 50 กิโลวัตต
ทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาบางปะกง ไดไฟ 50 กิโลวัตต
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 10 หลัง ไดไฟเกือบ 30 กิโลวัตต เทียบไดกับ
พลังไฟฟาที่ใชกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไดประมาณ 30 เครื่อง

พลังงานแสงอาทิตย ลม ความรอนใตดิน เปนพลังงานที่สะอาด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอ
เสียคือราคาแพง อีกสิบปอาจพัฒนาใหถูกลงและสูราคากับเชื้อเพลิงอยางอื่นได

ไอพีพี
ไอพีพี ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา IPP ยอมาจาก Independent Power Producer หมายถึงผู
ผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ คือบริษัทใดก็ไดที่เขามาเสนอขายไฟฟาตามประกาศรับซื้อของ กฟผ.
และไดรับคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนด ก็สามารถผลิตไฟฟาและขายใหประชาชนหรือโรงงาน
ผานทาง กฟผ.ได

เงื่อนไขการซื้อไฟฟาจากไอพีพี
เงื่อนไขที่ กฟผ. ตกลงซื้อขายไฟกับเอกชนเปนเงื่อนไขสากลที่ยอมรับกันทั่วไปทั่วโลก มีประเด็น
ที่นาสนใจ ดังนี้
1. เอกชนกําหนดเลือกชนิดเชื้อเพลิงเอง แตใหเนนเชื้อเพลิงที่สะอาด และเนนการกระจาย
ของแหลงจัดซื้อหรือจัดหาพลังงาน แตหามใชระบบนิวเคลียร ราคาตองยุติธรรม (ไมปรับราคา
บอย) มีขายใหรัฐแนนอน (ไมใชขายบางขาดบาง) และเอกชนตองรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอมเอง
ดวย ถาใชเชื้อเพลิงราคาถูก แตมีกาซมลพิษเยอะ ก็ตองดูแลใหสะอาดกอนปลอยกาซทิ้ง
2. เอกชนตองเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟาเอง แตตําแหนงที่เลือกนั้นตองใหสอดคลองกับ
ภาพรวมของการใชไฟฟาของประเทศ ตามแผนพัฒนาเมืองหลักและเมืองรอง ของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่งรูอยูแลววาที่ใดยังตองการไฟอีกมาก และ
ที่ใดยังมีปญหาระบบไฟไมมั่นคง เชน อาจมีปญหาไฟตกบอยๆ หรือไมพอใชถาชุมชนหรือโรงงาน
ขยายตัว ก็จะมีนโยบายใหไปสรางโรงไฟฟาใหมในบริเวณนั้น และที่สําคัญ คือ ตองคํานึงถึงระยะ
หางของระบบสายสงของ กฟผ. ที่มีอยูแลว เพื่อที่ กฟผ. ไมตองลงทุนเพิ่มเติมในการขยายระบบ
สายสง
3. อัตราคาซื้อขายไฟฟา แบงเปนสองสวน คือ
1. สวนแรก : จะผลิตไฟหรือไมผลิต จะซื้อไฟหรือไมซื้อ กฟผ. ตองจายเงินใหเอกชน
ขอนี้ บางคนอาจแปลกใจหรือสงสัยวา ทําไมจะตองจายเงินดวยในเมื่อยังไมไดซื้อ
ไฟฟามาใชจริงจัง ไมตองแปลกใจหรือสงสัยหรอก เพราะสัญญาขอนี้เปนกติกาทั่วไป
กลาวคือ ถากฟผ.ไมซื้อจากเอกชน แตมีความตองการใชไฟเพิ่มขึ้น (ถาไมมีความ
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ตองการ กฟผ.คงไมชักชวนเอกชนมาผลิตไฟขายตั้งแตแรกแลว) กฟผ. จะตองสราง
โรงไฟฟาเอง และตองลงทุนในสวนนี้ (แมตอนไมผลิตไฟ) อยูดี สวนนี้ก็คือสวนที่เปน
คาใชจายคงที่ ไดแก คาเงินตนที่กูมาลงทุน และคาดอกเบี้ย เปนตน
2. สวนที่สอง : เปนสวนที่มาจากคาเชื้อเพลิง และคาใชจายที่ไมแนนอนอยางอื่น เรียก
วาคาพลังงานไฟฟา กฟผ. จะจายใหเมื่อ กฟผ. สั่งใหเอกชนผลิต และเอกชนได
ผลิตและจายไฟเขาระบบสายสงของ กฟผ. แลวเทานั้น นั่นคือ จะจายเงินก็ตอเมื่อมี
การซื้อขายไฟอยางเปนรูปธรรม และวัดผานมิเตอรหรือหมอไฟฟาไดแลวเทานั้นนั่น
เอง
4. เหตุสุดวิสัย ถาเกิดเหตุสุดวิสัย เชน มีการยกเลิกสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขที่ตกลงกันไวจะ
เปนดังนี้
กรณีที่ 1 : ถา กฟผ. ทําสัญญากับเอกชนไว แตรัฐไมอนุมัติใหสรางโรงไฟฟา จะดวยเหตุผลใดก็
ตาม ทั้งๆที่เอกชนทําตามสัญญาทุกอยาง แบบนี้ถือวาเอกชนไมผิด และฝายรัฐตองรับผิดชอบ
โดยตองทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) ขยายเวลาในสัญญาใหเอกชน
เหตุสุดวิสัยนานแคไหน ก็ตอสัญญานานเทานั้น
หรือ (2) จายคาเสียหายในรูปของคาความพรอมจายไฟฟาใหเอกชน กลาวคือ ถาเอกชนสราง
โรงงานเสร็จแลว ลงทุนไปแลว และพรอมที่จะจายไฟใหรัฐ แต กฟผ. ไมยอมซื้อสักที แบบนี้รัฐ
ตองเสียคาปรับใหเอกชน เพราะรัฐเปนผูชักชวนเอกชนมาขายของ พอเขาพรอมจะขาย กลับ
บอกวาไมซื้อแลว แบบนี้คงไมได เพราะการลงทุนเรื่องพลังงานไมใชการลงทุนแคบาทสองบาท
จึงตองมีกติกามากพอสมควร และเหตุสุดวิสัยลักษณะนี้จะปลอยใหนานไดไมเกิน 1 ป
ถากําหนดเดินเครื่อง 1 มกราคม แตตองเลื่อนไป 3 เดือน ก็ตองจายคาเสียหาย หรือคา
ความพรอมจายไฟฟา สําหรับ 3 เดือน ที่เลื่อนออกไป
หรือ (3) ถาจะใหหมดปญหากับเอกชน ก็ซื้อโรงไฟฟาของเอกชนมาเปนของ กฟผ. เลย
แตถาเหตุสุดวิสัยเนิ่นนานเกินไป (เกิน 1 ป) เอกชนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา กฟผ. ก็มี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญา แตในกรณีนี้ กฟผ. ตองรับซื้อโรงไฟฟามาเปนของ กฟผ. ทั้งนี้จะ
เปนเงินเทาใด ตองดูขอมูลแตละแหงอีกที

กรณีที่ 2 : กฟผ.ทําสัญญากับเอกชน และเอกชนทําตามสัญญาทุกอยางโดยไมบิดพลิ้ว แต
รัฐบาลกลับสั่งให กฟผ. ยกเลิกสัญญา กฟผ. ก็ถือวาเหตุการณนี้เปนเหตุสุดวิสัยได (เพราะ
รัฐบาลสั่ง ไมใชเพราะ กฟผ. ตัดสินใจทําเอง)
ถาเหตุสุดวิสัยเชนนี้นานกวา 1 ป กฟผ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได แตในกรณีนี้ เอกชนก็ไมผิดอีก รัฐ
จึงตองรับผิดชอบอยูดี โดยตองทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ให กฟผ. ซื้อโรงไฟฟาเอกชนมาเปนของ กฟผ. เลย
หรือ (2) เอกชนสามารถฟองศาลเรียกคาเสียหาย ซึ่งรวมหมดทุกอยาง ทั้งคาศาล คาลงทุน คา
ดอกเบี้ย คาปรับ (กรณีที่เอกชนไปทําสัญญาไวกับตางประเทศ เชน การซื้อขายเชื้อเพลิง ซึ่ง
สัญญาแบบนี้ตองทํากันเนิ่นๆ และบังคับใชไปอีกนาน คาปรับอาจสูงมาก) คาขาดรายได และที่
สําคัญคือคาเสียโอกาส ซึ่งอาจประเมินกันยากมาก
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คาเสียโอกาส เชน บริษัทเอกชนอางวาถาเขาไปทํากิจการอยางอื่น เชน ทําโรงงานผลิต
คอมพิวเตอร หรือเลนหุนตางประเทศ ฯลฯ เขาอาจไดกําไรเปนพันๆ ลานไปแลว และ
เขาจะมาเรียกคาเสียหายนี้กบ
ั กฟผ. ได
5. ถาเอกชนผิดสัญญา ไมวาจะเปนการทําตามเงื่อนไขไมได หรือหาเชื้อเพลิงไมได หรือสราง
โรงไฟฟาไมทัน หรืออยางไรก็ตามที่ไมเปนไปตามสัญญา ในกรณีนี้ กฟผ. อาจผอนผันใหโอกาส
เอกชนแกไขไดบาง แตตองไมเกิน 240 วัน ถาครบ 240 วันแลว เอกชนยังแกปญหาของตัวเองไม
ได เชน หาเชื้อเพลิงไมได ผลิตไฟไมได ฯลฯ กฟผ. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได
6. สิ่งแวดลอมตองปลอดภัย เอกชนตองดําเนินการหลายอยาง เชน
(1) ตองฟอกอากาศ ฟอกน้ํา กําจัดขยะจากโรงไฟฟาของตนเองใหไดมาตรฐานของ
ราชการ
(2) ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกกันวารายงานอีไอ
เอ (Environmental Impact Assessment) สงใหสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
(สผ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นวากระทบสิ่งแวดลอมรุนแรงหรือไม สวนการจะ
อนุญาตหรือไมอนุญาตนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโยธาธิการ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมเจาทา หรือแมกระทั่ง อบต. จะเปนผูพิจารณาตามความเห็น
ของ สผ.อีกที ถาไดรับอนุญาตจึงจะลงมือกอสราง ได ถาไมไดรับอนุญาตก็สรางไม
ได ในรายงานอีไอเอนี้
z
z
z

ถามีปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองเสนอมาตรการที่จะลดผลกระทบไดจริง
มาตรการนั้นๆ ตองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบหรือคอยเฝาระวังวาคุณภาพสิ่งแวดลอมจะเสีย
ไปหรือไม

(3) ตองรายงานผลการติดตามตรวจสอบ (ตามขอ 2) ใหหนวยงานที่อนุญาต และ
สผ. รับรูทุก 6 เดือน
(4) ถาจะเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการในเรื่องหลักๆ ตองขออนุญาตจาก สผ. และ
หนวยงานอนุญาตกอนเสมอ จะเปลี่ยนเองโดยพลการไมได ไมวาจะเปนการเปลี่ยน
ชนิดเชื้อเพลิง ตําแหนงโรงไฟฟา หรือวิธีหลอเย็นเครื่องจักร ฯลฯ ก็ตาม

มาตรการปองกันสิ่งแวดลอม
มาตรการในการลดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟาเอกชนมีหลายประการ มีตั้งแตเรื่อง
เล็กๆ เชน น้ําเสียจากโรงอาหารพนักงาน ไปจนถึงเรื่องใหญๆ เชน กาซพิษ ฯลฯ ในที่นี้จะพูดถึง
เฉพาะประเด็นใหญๆ ที่ควรรูและเขาใจเอาไว

กาซพิษ
โรงไฟฟาเอกชนสามารถเลือกใชเชื้อเพลิงไดเอง ไมวาจะเปนแบบไรมลพิษ หรือมีมลพิษ ถาใช
ชนิดหลังตองฟอกอากาศใหสะอาดกอนปลอยทิ้งไปที่ปลอง ซึ่งกาซที่จะปลอยทิ้งออกไปตองได
มาตรฐานของทางการแลวเทานั้นจึงจะปลอยออกไปได
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มาตรฐานกาซหรืออากาศที่จะปลอยออกจากปลองของโรงไฟฟาเอกชน ที่จะตั้งขึ้นใหมนี้เขมงวด
กวาโรงไฟฟาเดิมของ กฟผ.มาก เชน ที่แมเมาะ หรือบางปะกง หรือพระนครใต ยกตัวอยางเชน
มาตรฐานของกาซกํามะถันไดออกไซด (หรือซัลเฟอรไดออกไซด) ของโรงไฟฟาใหมจะดีกวา
(คือเขมงวดกวา) กาซที่ปลอยออกจากโรงไฟฟาแมเมาะตอนที่ยังไมไดติดเครื่องเอฟจีดี (FGD :
Flue Gas Desulphurization หรือเครื่องดักจับกาซกํามะถัน) ถึงเกือบ 20 เทา สวนคามลพิษ
อากาศอื่นๆ เชนฝุนละออง ก็เขมงวดกวาเชนกัน สวนกาซพิษในรูปไนโตรเจนออกไซดนั้น มีทั้ง
เขมงวดมากกวาและนอยกวาโรงไฟฟาเดิมของ กฟผ.
อยางไรก็ตาม การปลอยกาซมลพิษออกทางปลองอยางไดมาตรฐานของทางการ อาจไมได
หมายความวาบริเวณโดยรอบนั้น จะมีอากาศบริสุทธิ์เสมอไป เพราะถาลมสงบ ฟาปด ไมมีอากาศ
หมุนเวียน กาซมลพิษก็ไมกระจายไป ความเขมขนของกาซพวกนี้ในอากาศโดยรอบ ก็จะเพิ่มขึ้น
ได ทางการจึงกําหนด มาตรฐานขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกประชาชน
มาตรฐานนี้เรียกวา มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยรอบบริเวณ ซึ่งถาโรงไฟฟาปลอยกาซมลพิษ
ออกมาจากปลอง และเจาหนาที่ไปตรวจแลวไดมาตรฐาน ถือวาผานเกณฑของราชการ แตถา
ตรวจอากาศโดยรอบแลวกลับพบวาอากาศไมดี คือ คุณภาพไมดีพอที่จะหายใจ โรงไฟฟาตอง
หยุดผลิตไฟชั่วคราว จนกวาฟาจะเปดและกาซมลพิษกระจายตัวไปในอากาศไดดีขึ้น
จากรายงานอีไอเอ นักวิชาการไดลองคํานวณและทํานายคุณภาพอากาศในบริเวณใกล
เคียงโรงไฟฟาเอกชนสองราย พบวากาซกํามะถันไดออกไซดในบรรยากาศมีคาต่ํากวา
มาตรฐาน
กาซกํามะถันไดออกไซดในบรรยากาศ (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)
คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
เฉลี่ยทั้งวัน (24
ชั่วโมง)
เฉลี่ยตลอดป

บ.ยูเนียนฯ

บ.กัลฟฯ

มาตรฐาน

566

564

780

164

70

300

-

2

100

หมายเหตุ : มาตรฐานของโรงไฟฟาแมเมาะใหสูงถึง 1,300
อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้เปนผลจากการคํานวณ ของจริงจะเปนอยางไร ตองติดตามดูหลัง
จากกอสรางเสร็จแลว

สิ่งแวดลอมน้ํา
ปญหาน้ําเสียจากโรงไฟฟาสวนใหญคือน้ํารอน เพราะน้ํารอนที่ปลอยออกมา จะทําใหน้ําในแหลง
น้ําสาธารณะบริเวณรอบๆ หรือใกลโรงไฟฟารอนขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอปลา พืชน้ํา และสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ เชน สาหราย หรือปะการัง ฯลฯ
มาตรการที่ใชปองกันปญหานี้คือ โรงไฟฟาตองติดเครื่องหลอเย็น หรือหอหลอเย็น เพื่อระบาย
ความรอนใหน้ําที่ปลอยออกมาไมรอนจัดจนเกินไป เชน ถาจะปลอยลงทะเล น้ําทิ้งนี้ตองรอนไม
เกิน 34 องศาเซลเซียสเฉลี่ยตลอดป หมายความวามีเกินไดบาง ต่ํากวาบาง แตเฉลี่ยแลวทั้งปตอง
ไมเกิน 34 องศา
แตน้ํา 34 องศาเซลเซียสที่ปลอยไปนี้ ถามีปริมาณมากๆ และแหลงน้ํารองรับมีน้ํานอย ก็ทําใหน้ํา
ในแหลงรองรับ เชน คลอง แมน้ํา ฯลฯ รอนขึ้นเกินไปไดอีกเหมือนกัน รัฐจึงมีมาตรการปองกันเพิ่ม
ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง คือ มีกฎวาถาโรงไฟฟาปลอยน้ําทิ้งลงทะเลแลว น้ําทะเลที่ระดับความลึกตรงกลางๆ
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ณ จุดหางจากจุดปลอยน้ํารอนของโรงไฟฟาไป 500 เมตร จะรอนขึ้นไดไมเกินแค 3 องศา
เซลเซียสตลอดเวลาทั้งป ถารอนเกินคานี้ตองถูกสั่งปด หรือติดตั้งอุปกรณหลอเย็นเพิ่มเติมอีกจน
ปญหานี้หมดไป
นอกจากนี้ ถาน้ําที่จะทิ้งออกจากโรงไฟฟามีสภาพเปนกรดหรือเปนดาง โรงไฟฟาตองปรับน้ํานั้น
ใหเปนกลางเสียกอน จึงจะปลอยออกนอกโรงไฟฟาได

หลอเย็น
เนื่องจากโรงไฟฟาตองใชเชื้อเพลิงมาเผาใหเกิดความรอน เอามาตมน้ําใหเปนไอน้ํา ซึ่งไอน้ําจะ
ไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟาอีกทอดหนึ่ง ไอน้ําที่ใชแลวจะถูกทําใหเย็นลงและกลั่นตัวเปนน้ํา เอา
กลับมาใชใหมได วิธีที่ทําใหไอน้ําเย็นลงมักใชวิธีการอยางหนึ่งที่เรียกวากระบวนการหลอเย็น
โดยเอาน้ํามาหลอไวที่เครื่อง ซึ่งก็จะกลับไปทําใหน้ํารอนขึ้น และพอน้ํารอนถึงจุดหนึ่ง น้ํารอนนี้ก็
ใชหลอเย็นไมไดอีกตอไป ตองปลอยทิ้งไป และเอาน้ําใหมเย็นๆ เขามาหลอแทน
ปญหาที่ตามมาคือ น้ําที่จะใชหลอเย็นนี้ตองใชจํานวนมาก (ตองเรียกวามากๆ จึงจะถูก เพราะใช
ปริมาณมากจริงๆ) โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงมาปนไฟจึงตองอยูใกลแหลงน้ําขนาดใหญ เชนโรง
ไฟฟาพระนครเหนือ และโรงไฟฟาพระนครใต อยูริมแมน้ําเจาพระยา หรือโรงไฟฟาขนอมอยูริม
ทะเล เปนตน
ทะเลดูจะเปนแหลงระบายความรอนที่ใชกันมาก เพราะเปนแหลงน้ําขนาดใหญ และใช
เปนแหลงขนสงเชื้อเพลิง เชน ถานหินไดอยางสะดวกดวย โรงไฟฟาหลายแหงจึงอยูติด
ทะเล

กฟผ.เลือกไอพีพีอยางไร
ในการที่จะคัดเลือกเอกชนมารวมงานกับ กฟผ.นั้นตองมีกติกา และตองเปนกติกาที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม กฟผ. จึงกําหนดหลักเกณฑการประเมินและคัดเลือกไอพีพีดังนี้

60%
z
z
z

คาความพรอมจายไฟ
คาพลังงานไฟฟา
คาใชจายมาเชื่อมสาย กับสายสง
ของ กฟผ.
ปจจัยดานราคา

40%
z
z
z

ความเปนไปได 25%
เชื้อเพลิง 4%
อื่นๆ 11%
ปจจัยไมเกี่ยวกับราคา

กฟผ. เลือกไอพีพีแลวหรือยัง
นับถึงตนป 2542 กฟผ.ไดคัดเลือกไอพีพีไปแลว 7 ราย รายละเอียดมีดังนี้
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3 รายแรก อยูที่ชลบุรี (อาวไผ) ราชบุรี และสมุทรปราการ (บางบอ)
อีก 4 ราย อยูที่ประจวบคีรีขันธ (บางสะพาน และ อ.เมืองฯ) ชลบุรี (บอวิน) และระยอง
(มาบตาพุด)

จะเห็นไดวาโรงไฟฟาเอกชนเหลานี้อยูใกลบริเวณที่มีโรงงานจํานวนมาก คือ มีนิคมอุตสาหกรรม
หรือไมก็อยูบริเวณที่เปนจุดบอดของการจายไฟ ซึ่งระบบไฟฟาไมมั่นคง ไฟตกไฟดับบอยนั่นเอง
กําลังผลิต เชื้อเพลิง
(เมกะ
วัตต)
ระยะแรก (2539-2543)
บริษัทผลิตไฟฟาอิสระ
บริษัทไตรเอ็นเนอยี
บริษัท อีสเทอรน เพาเวอร แอนด อี
เล็กทริก
ระยะที่สอง (2544-2546)
บริษัท ยูเนียน พาวเวอร ดี
เวลลอปเมนท
บริษัท บอวิน เพาเวอร
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร
บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น

700

กาซ
ธรรมชาติ
700
กาซ
ธรรมชาติ
350
กาซ
ธรรมชาติ
1,400 ถานหิน
713

ที่ตั้ง

กําหนด
เปดใช

อาวไผ ชลบุรี

2542

ราชบุรี

2543

บางบอ
สมุทรปราการ

2545

บางสะพาน
ประจวบฯ
บอวิน ชลบุรี

2546

กาซ
ธรรมชาติ
1,346 ถานหิน มาบตาพุด ระยอง
734 ถานหิน
อ.เมืองฯ
ประจวบฯ

2545
2545
2546

ตําแหนงโรงไฟฟา
หลายคนคงเคยไดยินคําวาแรงดันไฟฟามาแลว ไฟฟาก็เหมือนน้ํา คือตองมีแรงดันมากพอ น้ํา
(หรือไฟ) จึงจะไหลได แตถาแรงดันไมพอ น้ํา (หรือไฟ) ที่ปลายทางก็จะไหลเอื่อยๆ จนบางทีไม
พอใช
ไฟฟาก็เชนกัน ที่ปลายทาง เชนในชนบทไกลๆ บางทีแรงดันไมพอ เกิดไฟตก แลวไฟก็ดับ เกิด
การติดๆ ดับๆ ซึ่งไมสะดวกแกชาวบาน และเครื่องใชไฟฟาเสียหายได
ในระบบจายน้ํา นายชางจะไมสรางโรงผลิตน้ําประปาไวที่กรุงเทพฯ แลวดันหรือสงน้ําไปไกลๆ ถึง
อยุธยา แตเขาจะไปสรางโรงผลิตที่อยุธยาอีกโรงหนึ่ง แลวใหจายน้ําสําหรับชาวอยุธยาเอง
วิธีนี้จะถูกกวา และไดน้ําแรงดันดีตลอดเวลา
แตถาเปนชุมชนใกลๆ เชน แถวสมุทรปราการหรือนนทบุรี การสรางโรงผลิตน้ําประปาใหญๆ แลว
ตอทอไปจายน้ําใหชาวสมุทรปราการและนนทบุรี จะถูกกวาไปสรางที่สมุทรปราการและนนทบุรีอีก
โรงหรือสองโรง
วิธีคิดก็คือ โรงใหญๆจะมีตนทุน (ทั้งหมด) ถูกกวาโรงเล็กหลายโรง แตถาตองสงไปไกลๆ ราคาขน
สงจะสูงเกินไป ไมคุม จึงไปสรางในชุมชนนั้นๆ จะดีกวา
โรงไฟฟาก็เหมือนกัน ควรมีหลายๆโรงกระจายไปใหทั่วประเทศ ตามความตองการใชไฟของ
ประชาชนและธุรกิจในแตละจังหวัดหรือแตละภาค ปจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟากระจายอยูทั่ว
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ประเทศเชนที่ กรุงเทพมหานคร แมเมาะ บางปะกง ขนอม ฯลฯ แตถาเทียบกับความตองการใชไฟ
แลวก็ยังไมพอ ยังมีไฟตกไฟดับบอยๆอยูในหลายจังหวัด จึงยังมีจุดโหวหรือจุดที่ควรสรางโรง
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด ดังตอไปนี้ บริเวณดังกลาวนี้มีประชากรหนาแนน และเปนแหลง
อุตสาหกรรม จึงจําเปนตองมีโรงไฟฟาใหเพียงพอแกความตองการ
z
z
z

ภาคกลาง : สระบุรี ลพบุรี อางทอง สิงหบุรี อยุธยา นครนายก
ชายฝงทะเลตะวันตก : ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร
ชายฝงทะเลตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว

จังหวัดที่เสนอแนะไวนี้มีขอดีอีกขอ คือ ในบริเวณนั้นมีสายสงของ กฟผ.อยูแลว โรงไฟฟาใหมจึง
สามารถตอเขากับสายสงไดเลย ทําใหประหยัดคาใชจายไดอีกมาก

กฟผ.กับยุคไอเอ็มเอฟ
ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ การใชพลังงานตั้งแตป 2540 ลดลงอยางมาก กฟผ.จึงมีกําลังการผลิต
ไฟฟามากเกินความตองการ หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือมีโรงไฟฟา มากเกินไปสําหรับความตองการ
ใชไฟขณะนี้ ในเดือนกันยายน 2541 รัฐจึงไดปรับการทํานายปริมาณความตองการใชไฟขึ้นใหม
เปน 3 กรณี คือ
z
z
z

ถาเศรษฐกิจฟนตัวชา จะตองการไฟ 26,000 เมกะวัตต ในป 2554
ถาเศรษฐกิจฟนตัวปานกลาง จะตองการไฟ 31,000 เมกะวัตต ในป 2554
ถาเศรษฐกิจฟนตัวเร็ว จะตองการไฟ 35,000 เมกะวัตต ในป 2554

จะนําตัวเลขตัวไหนมาใชก็คงตองรอดูการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอีกที ถาฟนตัวชาจะใชไฟนอย
ถาฟนตัวเร็วก็จะใชมาก ซึ่ง ณ วันนี้ (2542) คงยังไมมีใครบอกได
ในยุคไอเอ็มเอฟนี้ กฟผ.ไดปรับแผนลงทุนใหมแลว โดยปรับใหรับกับสภาพการใชไฟที่ลดลง
โดยสมมุติวาเศรษฐกิจประเทศไทยจะฟนตัวในระดับปานกลาง และกําหนดใหกําลังผลิตไฟสํารอง
ที่ป 2544 เปนตนไปไวที่ 25 เปอรเซ็นต คือ มีกําลังสํารองไวผลิตไฟฟาในกรณีฉุกเฉินเพิ่มไดอีก
25 เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหความมั่นคงของระบบไฟสูงดีทีเดียว แผนการใชไฟฟามีดังนี้
z

z

z

โครงการใดที่แม กฟผ.จะไดรับอนุมัติมากอนแลว ก็ใหชะลอไปกอน โดยเลื่อนออกไป 1-4
ป
ชะลอการซื้อไฟจากเอกชนรายใหญ(ไอพีพี) และรายเล็ก(เอสพีพี) โดยเลื่อนออกไป 2
เดือน ถึง 2 ป
ชะลอการซื้อไฟจากลาวออกไป 2-4 ป

กลาวโดยยอ เมื่อมีการใชไฟนอยลง ก็จะไมเตรียมผลิตไวมากๆ รวมทั้งลดแผนการซื้อไฟลงดวย
แผนผลิตไฟฟาของ กฟผ. (ชวงป 2542 - 2554)
z
z
z
z

z

z

จะใชกาซธรรมชาติเปนหลัก ประมาณ 56-74 เปอรเซ็นต
จะใชน้ํามันเตารองลงมาคือ 16.6 เปอรเซ็นตในป 2542 แตจะใชลดลงเรื่อยๆ
จะเลิกใชดีเซลไปเลย
ใชลิกไนตที่แมเมาะที่เดียว แตสัดสวนการใชลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง
อื่น
ถานหินตองนําเขาจากตางประเทศ ตอนนี้มีใชเล็กนอย(โดยเอสพีพี) แตจะใชมาก
ขึ้น (โดยไอพีพี) จนถึงประมาณ 18.8 เปอรเซ็นตใน 12 ปขางหนา
พลังน้ําตอนนี้ใชไมมาก และจะลดสัดสวนลงดวย เพราะไมคอยมีที่ใหสรางเขื่อน
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ผลิตไฟฟาอีกแลว
ซื้อไฟฟาจากลาว ซึ่งจะซื้อมากขึ้นๆ จนเปน 9 เปอรเซ็นตใน 12 ปขางหนา

สรุป
เดี๋ยวนี้ไฟฟาเปนเรื่องจําเปนสําหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยูในเขตเมือง ยิ่งประชากร
เพิ่มขึ้น ความตองการใชไฟก็ตองมากขึ้นตามไปดวย การสรางโรงไฟฟาใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับ
ปญหานี้จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แมจะมีความพยายามรณรงคใหทุกคนชวยกันประหยัดการใช
ไฟอยางมากแลวก็ตาม
เมื่อจําเปนตองสรางโรงไฟฟา ก็ตองมีปญหาตามมาอยูดี ทั้งปญหาสังคม และปญหาสิ่งแวดลอม
อื่นๆ ไดแก กาซพิษจากปลอง น้ํารอนจากหอหลอเย็น ฝุนละอองจากการขนสงเชื้อเพลิง เชน ถาน
หิน และการเผาไหม แตปญหาเหลานี้มักแกหรือปองกันไดดวยเทคโนโลยี เพียงแตตองเสียคาใช
จายเพิ่มขึ้น
ปญหาที่ซับซอนกวานั้น คือ เมื่อใชเทคโนโลยีแกปญหาที่วานั้นไดแลว คุณภาพสิ่งแวดลอมโดย
รวมยังดีไดดังเดิมหรือไม คําถามนี้ตอบยาก เพราะขึ้นอยูกับสภาพทองถิ่นของแตละที่
แตถามีปญหา แลวใหเลิกหรือหยุดสรางโรงไฟฟาใหม ก็คงไมได เพราะความจําเปนใชไฟเพิ่มยังมี
อยู ประเด็นนี้ทุกคนคงเห็นดวย คําถามที่ตามมาคือ ถาเชนนั้น จะสรางโรงไฟฟาใหมที่ใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด คําถามนี้ก็ตอบยากเชนกัน เราตองรวมกันคิดและรวมกันแกไข ไมเชนนั้นแลว ทุก
ประเทศทั่วโลกคงไมสรางและไมใชโรงไฟฟากันเปนแน นอกจากโรงไฟฟาจะผลิตไฟใหประชาชน
ใชในชีวิตประจําวัน และสําหรับโรงงานใชในการผลิตสินคาแลว โรงไฟฟายังมีขอดีอื่นๆ ในการชวย
พัฒนาทองถิ่น คือ
z
z
z
z

มีการจางแรงงานทองถิ่น ทั้งในชวงกอสรางและชวงใชงาน
ทําใหเกิดสภาพเงินหมุนเวียนในสังคมทองถิ่น
ประชาชนมีรายได มีงานทํา ทําใหกลุมคนบางสวนมีฐานะดีขึ้น
อบต.เก็บภาษีไดมากขึ้น นํามาใชพัฒนาทองถิ่นไดดีขึ้น
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